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1A criança é feita de cem 

 

A criança é feita de cem. 

A criança tem cem mãos, cem pensamentos, cem modos de pensar, 

de jogar e de falar. 

Cem, sempre cem modos de escutar as maravilhas de amar. 

Cem alegrias para cantar e compreender. 

Cem mundos para descobrir. Cem mundos para inventar. 

Cem mundos para sonhar. 

A criança tem cem linguagens (e depois, cem, cem, cem), 

mas roubaram-lhe noventa e nove. 

A escola e a cultura separam-lhe a cabeça do corpo. 

Dizem-lhe: de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de 

escutar e de não falar, 

De compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa 

e no Natal. 

Dizem-lhe: de descobrir o mundo que já existe e de cem, 

roubaram-lhe noventa e nove. 

Dizem-lhe: que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência 

e a imaginação, 

O céu e a terra, a razão e o sonho, são coisas que não estão juntas. 

Dizem-lhe: que as cem não existem. A criança diz: ao contrário, 

as cem existem. 

 

Loris Malaguzzi 

 

 

 

                                                             
1 Edwards, Carolyn 

 As Cem Linguagens da criança: a abordagem de Reggio Emíllia na educação 
da primeira infância /Carolyn Edwards, Leila Gandini e George Forman: trad. Dayse 

Batista, - Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul Ltda.,1999. 
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Apresentando as Diretrizes da Educação Infantil do 

2Munícipio de Campos do Jordão 

A equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Campos do 

Jordão apesenta as Diretrizes Curriculares da Educação Infantil depois 

de dois anos de estudo, dedicação e discussão coletiva, a fim de que 

este documento se torne um norteador das atividades escolares. 

O documento apresentado foi elaborado a muitas mãos: 

Coordenadores Técnicos, Pedagógicos, Formadores, Supervisores,  

Diretores, Professores, Berçaristas e Recreacionistas debruçaram-se 

sobre os documentos existentes e sobre as páginas não escritas da 

história da Educação Infantil do município para que fosse produzido um 

documento de alta qualidade técnica que retrate a realidade atual e 

que, sobretudo, que garantam os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento das nossas queridas crianças da Educação Infantil 

Municipal. 

Essa mesma equipe também se mobilizou com pesquisas de 

campo e entrevistas para auxiliar na descrição do histórico, para que 

ele fosse retratado de forma fiel aos relatos. 

Tem sido um grande desafio o estudo da Base Nacional Comum 

Curricular para garantir que as Diretrizes Curriculares estejam 

totalmente alinhadas e de pleno acordo. 

A BNCC apresenta os direitos de aprendizagem dos alunos como 

conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se e nos 

faz repensar a concepção de criança protagonista e que atribui sentido 

às experiências por elas vivenciadas no contexto escolar. 

A BNCC estabelece cinco campos de experiências: 

                                                             
2 O desenho do cabeçalho é uma representação do portal do Município de Campos do Jordão. Foi 
realizado pelo aluno Luis Antonio Romani de 5 anos da E. M. São Francisco de Assis em 2018. Sua produção 
foi escolhida pelos integrantes da Secretaria Municipal de Educação por meio de concurso realizado nas 
escolas municipais de educação infantil com alunos da etapa de 5 anos.  
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• O eu, o outro e o nós. 

• Corpo, gestos e movimentos. 

• Traços, sons, cores e formas. 

• Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

• Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

Um dos aspectos apresentados pelas Diretrizes Curriculares trata 

da interação da criança com os agentes e ambientes presentes na 

escola: a aprendizagem na Educação Infantil ocorre por meio da 

interação das crianças com os professores e os amigos e também com 

os espaços educativos, cantinhos, objetos, brinquedos. Por isso é tão 

importante a formação constante dos profissionais que atuam nesse 

segmento e também no planejamento cuidadoso dos ambientes 

educativos. 

Outro aspecto importante diz respeito a importância da rotina 

educativa e do brincar, pois são eles que possibilitam a criança a 

aprender de forma significativa e a desenvolver-se naturalmente. O 

educador proporciona meios para que isso aconteça, sendo o mediador 

de todo o processo, e a criança o sujeito da aprendizagem.  

As experiências vividas na Educação Infantil devem ser 

significativas de modo que as crianças aprendam valores e comecem a 

entender o mundo que as cerca. O envolvimento dos educadores deve 

ser de promoção dos ambientes que favoreçam o acolhimento para 

elas. 

A Rede Municipal de Ensino de Campos do Jordão envolveu 

sujeitos e instituições, firmou parcerias, criou, transformou, e como 

resultado de um trabalho coletivo, torna público o documento das 

Diretrizes Curriculares Municipais.  
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Entre as muitas parcerias firmadas, cabe aqui destacar a 

dedicação e o protagonismo dos educadores, que não medem esforços 

para estarem sempre inovando e aperfeiçoando a cada dia a sua 

prática pedagógica. 

Outro destaque fundamental, a quem toda a cidade de Campos 

do Jordão será eternamente grata é a FLUPP – Fundação Lúcia e 

Pellerson Penido, que por meio do Programa VIM (Valorizando Uma 

Infância Melhor) e da Escola de Educadores que ampliou saberes, 

atualizou conhecimentos, dessa rica etapa da Educação Infantil. 

O documento ora apresentado é parte de uma história que 

norteará os rumos da Educação Municipal Infantil de Campos do 

Jordão. 

 

Campos do Jordão, março de 2019. 

 

Marta Maria Esteves e Hilda Maria D.E.S.Sirin 

Secretárias Municipais de Educação 
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Queridos educadores, 

 

Pensando no contexto da Educação Infantil, iniciou-se um 

trabalho em conjunto, no ano de 2016, com uma Comissão formada 

por representantes dos segmentos: Educação Infantil: composta por 

berçarista, 3coordenador pedagógico, coordenador técnico, 

coordenador formador, supervisor, diretor, professor e recreador.  

Ensino Fundamental: composta por professores e coordenador 

pedagógico. 

O grupo reuniu-se, quinzenalmente, para estudos e elaboração 

deste volume que é constituído pelos seguintes assuntos:  

• Uma viagem pela história da Educação Infantil de Campos 

do Jordão. 

• Paradigmas da Educação Infantil Jordanense. 

•  A Experiência da Educação Infantil de Campos do Jordão 

com Projetos Pedagógicos. 

• Espaços e Ambientes para a Educação Infantil. 

• Espaço e tempo no contexto da Educação Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Optamos por escrever o documento no gênero masculino por entendermos que na 
Educação Infantil essa presença é fundamental para a qualidade das interações das 

crianças.  
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Atendendo às determinações da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, (Lei 9.394/96) que estabelece, pela primeira vez 

na história de nosso país, que a Educação Infantil é a primeira etapa 

da educação básica, nosso objetivo com este material é auxiliar e 

orientar a realização do trabalho educativo diário; fortalecer as práticas 

pedagógicas mediadoras e consolidar sua identidade na Rede Municipal 

de Ensino.  

 Para a elaboração deste documento a Secretaria Municipal de 

Educação de Campos do Jordão contou com a parceria da FLUPP - 

Fundação Lucia e Pelerson Penido e da Escola de Educadores. 

Nossa gratidão às formadoras da Escola de Educadores que com 

tamanha generosidade nos orientaram na construção desse 

documento: Diva Freire Carnevalli, kelly Cristina dos Santos e Vanessa 

Marques D’ Albuquerque. 

A comissão. 
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Uma viagem pela Educação Infantil em Campos do Jordão. 

 

A viagem por essa história, bem como a localização dos registros 

históricos, começou com uma pesquisa de campo, através de 

entrevistas com gestores e funcionários, para identificar a caminhada 

da Educação Infantil. Esse levantamento deu-se através de fotos, 

relatos e documentos oficiais e pessoais, referente ao período de 1977 

a 2017. 

          Os documentos impressos como cadernos com registros de 

momentos de formações na rede e com relatos de alguns episódios da 

época, foram adquiridos com coordenadores técnicos. Os funcionários 

do Expediente e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 

colaboraram com informações sobre decretos de criação de novas 

escolas e editais de concursos. Outros documentos foram encontrados 

em arquivos de escolas e em alguns setores da Secretaria de Educação, 

a maioria deles em arquivo morto. Essa pesquisa permitiu traçar a 

seguinte trajetória: 

• Nos anos de 1980 a Educação Infantil se expandiu no 

município com a criação das creches municipais e a contratação 

de 30 professores paras as escolas. 

• Também nos anos 80 passou a ser assessorada pela CENP- 

Centro de Estudos e Pesquisas que organizou as atividades 

diárias em Projetos para toda a rede, incorporando novas 

práticas ao contexto educacional. 

• A partir da década de 90 ampliou-se o número de creches e 

escolas, o número de alunos e o número profissionais por meio 

dos concursos públicos. 
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Quanto aos documentos localizados temos: 

 

• Regimento comum das Unidades Sócio - 

Educacionais de Educação Infantil (1997). 

 Este documento norteou suas normas e 

organização sendo substituído pelo Plano de 

Gestão da Secretaria Municipal de Educação de 

Campos do Jordão, plano esse que 

regulamentava desde as funções que deveriam ser 

desempenhadas pela equipe da Educação Infantil, quanto ao 

atendimento, aos cuidados, às ações pedagógicas, 

regulamentos, avaliação, etc. 

 

• Plano de Gestão   

         Em 2000, criou-se o plano de gestão – documento com 

orientações das propostas pedagógicas educativas e técnicas, para 

definir o perfil das escolas e atingir objetivos específicos, conferindo-

lhes identidade e intenções comuns, identificar e gerenciar ações de 

cada realidade escolar.  

          O Plano de Gestão foi um documento que 

previa ações e registrava:  

* organização e funcionamento de reunião de 

pais; 

* ficha cadastral da escola e quadro de alunos;  

* mapa da escola;  

* caracterização da comunidade e da clientela 

escolar, recursos físicos e materiais, recursos da 

comunidade local, recursos financeiros, relações humanas e outros 

recursos disponíveis;  
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* objetivos específicos da escola, metas a serem atingidas e ações a 

serem desencadeadas; 

* plano de trabalho dos núcleos de Educação Infantil: direção, técnico-

pedagógico e operacional;  

* calendário escolar e horário dos alunos; 

* plano de Gestão, cujos objetivos serão alcançados ao longo de quatro 

anos;  

* recursos humanos: pessoal, técnico-administrativo e pedagógico;  

* corpo docente;  

* plano de trabalho do Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo- HTPC; 

 ⃰ coordenação pedagógica – objetivos e ações, acompanhamento, 

controle e avaliação; 

* projetos específicos da unidade;  

* cronograma de atividades;  

* critérios de avaliação; 

• Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil 

(RCNEI)  

Em 1999, foi publicado o 

Referencial Curricular Nacional para 

Educação Infantil, que contemplou a 

importância do ambiente físico 

adequado, apontou as necessidades e as características dos grupos de 

crianças, levando-se em conta a cultura da infância e os diversos 

projetos e atividades que precisam ser desenvolvidos em conjunto com 

seus educadores. 

O referencial serviu como parâmetro educacional para Campos do 

Jordão e outros municípios, cabendo fazer as adequações necessárias 

para atingir a qualidade na educação. O documento foi apresentado no 

ano de 2000, para todos os educadores e contribui até hoje para o 
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desenvolvimento educativo em pesquisas e orientações a todos os 

envolvidos com a Educação Infantil. 

 

• Proposta Pedagógica. 

A proposta pedagógica foi apresentada em 2001 

e auxiliou nas reflexões e mediações a respeito do 

trabalho em conjunto nas escolas, considerando 

que todos os profissionais que nela atuaram, eram 

importantes para a qualidade da educação. 

Esse documento foi trabalhado em módulos 

formativos educacionais durante os anos de 2001 

até 2004, sendo eles: 

                                                   

1-  Currículo da Educação Infantil, pensados por áreas de 

conhecimento: 

 

• Linguagem Oral e Escrita, dando ênfase à oralidade. 

 

• Natureza e Sociedade – Organização dos grupos e seu modo de 

ser, viver e trabalhar. 

 

• Artes Visuais – fazer artístico e a apreciação artística. 

 

• Música, apreciação musical e o fazer musical. 

 

• Movimento, equilíbrio, coordenação e expressividade. 

 

• Matemática, senso numérico, sistema de numeração decimal, 

primeiras noções de geometria, estatística, medidas. 
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2-  Organizando o trabalho pedagógico 

• Identidade. 

• Necessidades imediatas. 

• Trabalho focado em metas. 

 

3-  Pauta de Observação e acompanhamento da criança com ênfase 

no diagnóstico da leitura e escrita. 

 

4-  Elaboração do Projeto Político Pedagógico – estruturação e 

identificação do marco referencial filosófico, situacional, operativo 

e diagnóstico das escolas de Educação Infantil com todos os 

profissionais. 

 

 5 – Formação Continuada – para educadoras de creche e professores, 

considerando a adequação de aprendizagem com a idade dos alunos e 

suas habilidades. 

 

 

• Regulamento das Creches  

 Criado em 2004 o documento era composto por um conjunto de 

normas das unidades de Educação Infantil, que eram passadas para os 

pais e responsáveis todo início do ano letivo, com intuito de orientar 

sobre as regras estabelecidas para o bom funcionamento da escola. 

No ano de 2019, o regulamento das creches foi atualizado, 

constando informações importantes para o trabalho em equipe da 

escola no que diz respeito ao bem-estar das crianças, bem como os 

direitos e deveres dos pais e familiares. 
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• Matriz Curricular  

Implantada em 2006, a Matriz 

Curricular foi um documento organizador 

do conteúdo básico para a Educação 

Infantil.  

          O documento foi composto por três 

blocos representando as faixas etárias da 

Educação Infantil. Cada um deles 

apresentava os conteúdos voltados para as 

áreas de conhecimento: Linguagem Oral e 

Escrita, Matemática, Natureza e Sociedade, 

Artes, Movimento e Música e na parte 

diversificada “Educação Ambiental.”  

  

• Plano de Ensino 

O Plano de Ensino é um documento que têm como proposta 

organizar os conteúdos referenciais da Educação Infantil. Foi elaborado 

pela coordenação pedagógica em conjunto com as professoras em 

momentos de trabalho pedagógico coletivo, sendo finalizado no ano de 

2010 e utilizado até a presente data.  

Ele foi elaborado respeitando a faixa etária de cada etapa da Educação 

Infantil denominada Infantil I, Infantil II e Infantil III. 

No Infantil I, considerada a idade de 3 anos a 3 anos e 11 meses. 

No Infantil II, considerada a idade de 4 anos e 11 meses a 5 anos e 11 

meses. 

No Infantil III, considerada a idade de 5 anos e 11 meses a 5 anos e 

11 meses. 
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Unidades Escolares 

 

As unidades escolares, a princípio, tinham como concepção um 

caráter assistencialista, com práticas voltadas ao cuidar das crianças 

nas suas necessidades básicas, como alimentação e higiene, e 

atendiam famílias de baixa renda. 

          Esses primeiros atendimentos foram identificados através de 

termos de convênio, firmados entre Prefeitura e entidades sociais 

assistenciais ligadas às congregações católicas que constituíram um 

grupo de escolas denominadas “conveniadas”.  Essas instituições 

ofereciam salas nos bairros e ou capelas para o atendimento às 

crianças, e a prefeitura se responsabilizava pelo fornecimento de 

alimentos que deveriam ser servidos para as crianças e pela 

contratação de professores, que assumiam turmas organizadas com 

crianças de idades variadas. 

          Essas escolas conveniadas eram subsidiadas pela Secretaria 

Municipal do Bem-Estar Social.  

Na história da Educação Infantil, as instituições religiosas e 

filantrópicas iniciaram o atendimento assistencial às crianças. As 

escolas, encontradas em registros orais e escritos, foram: 

 

• Padre Vita 

 O Padre José Vita trabalhou para ajudar os que mais necessitavam. 

Em 1933 construiu um grande pavilhão de madeira dotado de boas 

condições para dar assistência médica e conforto aos internos. Em 

1935 Padre Vita transforma esse abrigo em sanatório para atender 

crianças doentes e em 29 de junho de 1940 iniciou-se a construção do 

sanatório São Vicente de Paula com dormitórios, salas de brinquedos, 
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salões de recreio, salas de aula, salas de visita e local de repouso para 

as crianças após as refeições. E na assistência médica para as crianças:  

salas de cirurgia, de curativos, salas de esterilização, radiografia, 

fisioterapia, rouparia, depósito de agasalhos.  

 Julgando seu trabalho incompleto, Padre Vita constrói a Casa da 

Criança com ambulatórios, laboratórios no piso térreo e, no piso 

superior, o Hospital Infantil. 

 As obras do Monsenhor José Vita por meio do Instituto das Filhas 

de Nossa Senhora das Graças estão sempre se adequando aos dias 

atuais, estabelecendo uma nova forma de ajudar os menos favorecidos 

com ações de acolhimento em creches, educação de qualidade, 

respeito aos pequeninos e um amplo atendimento de profissionais que 

compõem essa instituição. 

  

• Sagrada Família  

Situada na Vila Albertina, iniciou suas atividades de internato para 

crianças em 1946. Em 1985, passou a funcionar a creche atendendo 

42 crianças. Em 1995, implantou-se a Pré-escola, com creche e escola 

que se estende até os dias atuais. Desde 2002 também funciona o 

Projeto de escola integral “Alegria de viver”, atendendo crianças e 

adolescentes, na idade de 6 a 14 anos. 

 

• SEA (Frei Orestes) 

Em 14 de abril de 1959, com a ajuda de amigos e benfeitores, Frei 

“Orestes”, fundou a “Sociedade de Educação e Assistência” 

(posteriormente foi acrescentado o nome de Frei Orestes), para 

amparar e orientar as crianças e os adolescentes necessitados, da 

cidade. 
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No início, conseguiu uma casa abandonada para reunir as crianças, 

depois recebeu dos Freis da Província Franciscana da Imaculada 

Conceição, a doação de um terreno para a futura construção do grande 

prédio da SEA (Sociedade Educacional Assistencial). 

 

•  S.A.A. (Solidariedade, Altruísmo e Amor). 

Situada no bairro do Vale Encantado, a escola S.A.A. iniciou suas 

atividades no ano de 1963, seu fundador foi o Dr. Ivan Pinheiro Prado, 

que tinha como objetivo atender as crianças carentes do bairro da Vila 

Santo Antônio. 

A colônia, como era chamada a escola, atendia crianças carentes 

com materiais, uniformes e alimentos. 

A escola funciona até a presente data com o Ensino Fundamental do 

primeiro ao quinto ano. 

 

• Nossa Senhora das Mercês. 

A instituição foi criada em meados da década de 1970, por inciativa 

da Irmã Gema. A Congregação Mercedárias já atuava no Sanatório 

Nossa Senhora das Mercês, na Vila Albertina, cuidando dos doentes de 

tuberculose e servindo de asilo para os internos sem família. Ao 

observarem a necessidade de um atendimento social, constituíram a 

Obra Social, com atendimento médico e educacional. 

 

• Obra Social São José. 

A instituição foi criada em 1979, por inciativa da Irmã Dolores, da 

Congregação Mercedárias, que já atuava no Sanatório Santa Cruz, na 

antiga Vila Maria, hoje Vila Santa Cruz, também cuidando dos doentes 

tuberculosos e acolhendo os internos sem família.  Foi constituída em 

Obra Social para oferecer atendimento médico e educacional. 



 

18 
 

  

• Educandário Santo Antônio 

A instituição foi criada em 1942 e desde os primórdios atendia 

crianças pequenas e carentes. Desde sua fundação, a jurisdição é 

realizada pelas irmãs franciscanas missionárias do “Coração Imaculado 

de Maria”. 

Hoje atende a Educação Infantil na escola denominada 

“Francisquinho de Assis”, que proporciona atendimento totalmente 

gratuito, em regime integral, para 60 crianças de 3 a 5 anos.  

 

A primeira escola particular – Dora Lygia Cersósimo Richieri 

Identificamos o início da primeira escola particular, chamada “Dora 

Lygia Cersósimo Richieri”, no ano de 1980.   Desde sua fundação até 

hoje, a escola tem se dedicado à educação dos alunos, desempenhando 

o papel de mediadora nas transformações de uma sociedade mais justa 

e participativa. Atualmente atende alunos da Educação Infantil ao 

Ensino Médio. 

 

Escolas de Estado, que tinham parceria com a pré-escola e 

Ensino Fundamental: 

Escola Dr. Antônio Nicola Padula, situada na Vila Capivari. 

Escola Theodoro Corrêa Cintra, situada na Vila Paulista. 

Escola Domingos Jaguaribe, situada na Vila Jaguaribe. 

Escola Monsenhor José Vita, situada na Vila Fracalanza. 

Escola Irene Lopes Sodré, situada na Vila Nossa Senhora de Fátima. 
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Do Ensino Assistencialista à Educação Básica 

 

         As professoras que atuaram na Educação Infantil de 1977 até 

meados de 1988, informaram que as matrículas eram preenchidas por 

elas mesmas e, que a maioria delas, eram chamadas por indicação 

política. Para obter alunos de 3 a 6 anos e constituir uma sala, saíam 

pelos bairros, passando de casa em casa, convidando as crianças para 

estudar.  

Após os convites serem feitos, os pais iam até a sala de aula, 

munidos de certidão de nascimento, de onde eram tirados os dados 

básicos, que constituíam as únicas informações das crianças guardadas 

na escola. As matrículas eram efetivadas pela professora que 

informava à prefeitura.  

         Não existia nenhuma orientação do que podia ser trabalhado 

com as crianças. Cabia a cada professora usar a criatividade e o esforço 

para buscar ideias e melhores recursos para a realização das 

atividades.   

No início, era um número bem reduzido de professores, uma 

média de 20, atendendo as turmas até o final dos anos 80. O professor 

iniciava o trabalho, contando com uma pessoa ajudando no trabalho 

da limpeza e cozinha. 

          Na questão educacional, as professoras ainda não tinham cursos 

de aperfeiçoamento, nem encontros da pré-escola; cada uma fazia da 

maneira que considerava melhor. Com o tempo, estabeleceu-se uma 

parceria educativa com o auditório “Claudio Santoro”, onde se realiza 

o Festival de Inverno (1970). Essa foi uma das principais conquistas 

para os professores da época, porque podiam se socializar e conhecer 

os educadores da cidade realizando, então, as primeiras reuniões. 
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 Após a Constituição Federal de 1988, ocorreram mudanças 

significativas no cenário das creches. Dentre elas, a garantia dos 

direitos aos professores que exerciam a função, com a estabilidade do 

cargo de funcionário público.  

          Em 1991, o Município de Campos do Jordão realizou seu 

primeiro concurso público, o que permitiu a efetivação de um número 

maior de professores. 

          Essa lei maior foi um marco importante de definições que 

mudaram o significado da Educação, afetando diretamente a Educação 

Infantil que passou a ser dever do Estado, por meio dos municípios, 

garantindo ao segmento o acesso à todas as crianças de 0 a 6 anos a 

creches e pré-escolas. 

          Com o passar do tempo, as pressões populares que tinham 

como preocupação a normatização do ensino infantil, foi promulgada a 

LDB-Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), 

passando a considerar a Educação infantil como primeira etapa da 

Educação Básica, juntamente com o Ensino fundamental e o Ensino 

Médio, definindo obrigações, objetivos e critérios de qualidade para 

cada segmento.  

A implantação de Centros de Educação Infantil passou a ser 

facultativa e de responsabilidade dos municípios. 

       Um ponto relevante na LDB foi à importância dada à infraestrutura 

das escolas infantis, visando investimentos, qualidade e, também, 

exigindo formação profissional para o trabalho docente com essa faixa 

etária.  

       O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) foi instituído 

pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, 

regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, 
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e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997. O FUNDEF foi implantado 

nacionalmente em 1º de janeiro de 1998, quando passou a vigorar a 

nova sistemática de redistribuição dos recursos destinados ao Ensino 

Fundamental. 

          Com a mudança para o FUNDEB, a Educação Infantil passou a 

ser incluída nas propostas educacionais, formaram-se os Conselhos 

Municipais que fiscalizam os investimentos e acompanham as 

propostas, criando a oportunidade de participação da sociedade na 

gestão das políticas públicas. 

        Em Campos do Jordão, o FUNDEB fez grande diferença, pois a 

maioria dos investimentos em formação continuada era destinada 

somente ao Ensino Fundamental, verba advinda do FUNDEF- Fundo 

Nacional de Ensino Fundamental.  

 

 

A Educação Infantil em Campos do Jordão atualmente. 

 

A Educação Infantil no município está organizada em cinco setores 

e cada qual é composto por uma dupla gestora: a direção e a 

coordenação pedagógica, que contam com a colaboração da 

coordenação técnica nas questões administrativas e com o apoio 

psicopedagógico, com um trabalho preventivo no processo de 

aprendizagem dos alunos.   

As escolas possuem orientação e acompanhamento da Secretaria 

de Educação, por meio da supervisão de ensino e dos estudos dos 

coordenadores de formação pedagógica. 

Os alunos da rede municipal contam com o apoio psicopedagógico 

e especializado quando necessário e são atendidos pelo CIREPE (Centro 

Integrado de Recursos Pedagógicos), com profissionais habilitados em 
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psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia, também com o apoio de 

professores especializados em DV- Deficiência Visual, DI -Deficiência 

Intelectual e atendimento a alunos com Transtorno do Espectro 

Autista. 

Cada equipe gestora têm um determinado número de escolas sob 

sua responsabilidade, e estão assim divididos: 

 

• Setor 1: E. M. Casa da Sagrada Família; E.M. Historiador 

Pedro Paulo Filho; E. M. Obra Social Mercês; E. M. Obra 

Social São José e E. M. Sebastião Félix (Mellos). 

 

• Setor 2: E. M. Américo Richieri; E. M. Júlio da Silva;  

E. M. Nossa Senhora de Fátima; E. M. Otto Baumgartt. 

 

• Setor 3: E.M. Ana Fragoso; E. M. Geraldo Padovan;  

E.M. Marina Padovan; E. M. Sérgio Elias. 

 

 

• Setor 4: E. M. Casa da Criança; E. M.  Profª. Darcy Pereira 

Domingues Assaf; E. M. Sarina Caracante. 

 

• Setor 5: E.M. Ivone Dias; E.M. Maria Tereza A.A. Costa;  

E.M. São Francisco de Assis; E. M. Terezinha P. da Silva. 
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• Setor I-  

EM Casa da Sagrada Família            EM Historiador Pedro Paulo Filho               

              

                                                    

EM Obra Social Mercês                       EM Obra Social São José                                                                                                  

                          

 

EM Sebastião Felix (Mellos) 
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Setor II 

• EM Américo Richieri                                             

 

 

                             EM Júlio da Silva                            

                         

                                                               

EM Nossa Senhora de Fátima                                

      

                                                                        EM Otto Baumgartt 

                                                             



 

25 
 

                                                                            

• Setor III 

EM Ana Fragoso                                 EM Geraldo Padovan 

 

         

 

 

 

 

EM Marina Padovan                                           EM Sergio Elias                            
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• Setor IV 

 

EM Casa da Criança 

                          

  EM Darcy Domingues Pereira Assaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM Sarina Caracante 
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• Setor V 

EM Ivone Dias de Souza                            EM Maria Tereza A. A. Costa  

             

 

                                                       

EM Professora Ovidia P. da Silva                 E. M. São Francisco de Assis       

                                                                       

 

 

EM Terezinha Pereira da Silva 
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Paradigmas da Educação Infantil Jordanense 

 Concepção de Currículo    

        A cidade de Campos do Jordão, por ter um clima frio, muitas 

vezes, faz com que seus habitantes tenham características relativas a 

um local de inverno, tornando as relações humanas muito preservadas, 

refletindo diretamente no cotidiano. 

A escola pode contribuir positivamente, impactando numa 

mudança cultural, ao realizar uma proposta educacional que tenha 

como norte os documentos oficiais, como o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil. 

           O currículo deve prever expectativas de aprendizagem que   

considere o “como” ensinar, não apenas o “quê” se ensina, observando 

os saberes das crianças, aliando-os ao patrimônio cultural e aos 

conteúdos estabelecidos por cada instituição escolar. Os conteúdos 

relativos ao cuidar e ao educar devem indicar a importância de garantir 

formas acolhedoras e lúdicas nas diferentes relações, entre crianças-

crianças; crianças-adultos e adultos-adultos, facilitando, assim, a 

aquisição de conhecimentos nos âmbitos conceituais e relacionais.  

          Entendemos o currículo como um documento que define as 

formas de respeitar a cultura das crianças, contemplando suas ideias, 

valores, formas específicas de compreensão da realidade, sendo 

coerente com o tipo de sociedade e de pessoa que a escola pretende 

formar.  
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Figura 1- Concepção de Currículo- Escola Sarina Caracante. 2017 

 

Desenvolvimento e Aprendizagem na Educação Infantil 

 A aprendizagem na Educação Infantil ocorre por meio da 

interação das crianças com os diversos atores com os quais se 

relacionam (familiares, educadores e outras crianças) e com o 

ambiente (móveis, objetos, brinquedos). Esse deve conter materiais 

concretos que, ao serem manuseados, farão parte da construção de 

conhecimentos das crianças, pois ampliarão as experiências e saberes 

acumulados pela convivência social anterior. 

 Vygotsky (1988) e Piaget (1978), apontam que a interação social 

é fundamental no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças. 

Sendo a aprendizagem estimulada, ambas evoluem.  Essa perspectiva 

se opõe à espontaneidade, ou seja, o entendimento da aprendizagem 

e desenvolvimento como algo natural que depende da maturação do 

indivíduo ou, no caso da escola, do encontro das crianças. A interação 

deve ser planejada, de modo que elas tenham oportunidades de 

descobrir e trocar saberes. 
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Nessa etapa educacional, o desenvolvimento é maior se comparado 

às outras fases da vida. As crianças experimentam mudanças 

significativas, que são visíveis e provocam um grande conflito interno 

e pessoal, e externo e social. Em poucos anos de vida, aprendem a 

sentar, engatinhar, andar, falar, 

expressar sentimentos.  Adquirem 

independência para realizar as 

ações do cotidiano e absorvem 

muitas informações.  

Figura 2- Oportunidade para 

Ludicidade- EM Ovídia Pessanha.2016 

 

Para qualificar esse processo se faz necessário investir em ambientes 

ricos em oportunidades, onde a ludicidade seja a base. A proposta 

educacional deverá considerar a linguagem do brincar, da ludicidade e 

do faz de conta, como fundamentais para a aprendizagem significativa. 

(BRASIL, RCNEI, 1997). 

 

A fim de tornar o aprendizado um ato significativo e prazeroso para 

as crianças, é de suma importância criar ambientes aconchegantes, 

que acolham adultos e crianças, proporcionando momentos lúdicos, 

com tempo e espaço para o faz de conta. 

Em pouco mais de um ano de vida, a criança passa de recém-

nascida, totalmente dependente do adulto, para uma criança que 

conquista e amplia horizontes, passa da posição quase estática, 

quando fica deitada só observando o ambiente de poucos ângulos, para 

uma criança que aprende a rolar sobre o próprio corpo, rapidamente 

sai engatinhando, até alcançar um ponto seguro para firmar a perna e 

levantar-se sobre os dois pés. Essa evolução que, ao olhar do adulto 

leigo é natural, exige grande maturação neurológica. 
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Figura 3- Autonomia- Alunos da EM Ovídia Pessanha. 2016 

 

 

Figura 4- Ambientes que educam –Alunos da EM Darcy Assaf. 2017 

 

“A aprendizagem se dá pela interação social.” No ambiente 

escolar, onde as crianças passam a maior parte do dia, os adultos 

devem elaborar uma rotina que leve em consideração essa concepção. 

É o ato de brincar que leva a criança a aprender de forma 

significativa e a desenvolver-se naturalmente. O educador proporciona 

meios para que isso aconteça, sendo o mediador de todo o processo, 

e a criança o sujeito da aprendizagem.  

A Educação Infantil deve focar-se sempre no brincar, no lúdico, no 

faz de conta para que a aprendizagem seja significativa e o 
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desenvolvimento pleno, regada com muita afetividade para com todos 

os envolvidos no processo. 

 

   

Figuras 5 e 6- Faz de conta- EM Ana Fragoso. 2017 

 

 Concepção de Criança 

 

A criança Jordanense 

                                    

As crianças chegam às escolas com vivências variadas. 

Identificou-se que a maioria sente a necessidade de atenção, carinho 

e de outras formas de afetividade. 

          Contudo, a influência da família torna-se fundamental e de 

grande importância na construção de valores das crianças, que estão 

sempre nos testando e sendo testados. O educador contribui sendo o 

grande desafiador e mediador no processo de conquistas das 

aprendizagens das crianças pequenas. Algumas delas se deparam, em 

seu cotidiano, com experiências cruéis e frias em relação à sociedade 

e à família, isto é, falta de estrutura familiar e afetividade. 

Em paralelo, as crianças passam um grande tempo da infância 

dentro do ambiente escolar. Nessa fase, precisam envolver-se com 

diferentes linguagens e estar inseridas em ambientes que deem 

condições para que conquistem novas referências e aprendizagens.  
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 É preciso oferecer oportunidades educacionais, proporcionando 

possibilidades de desenvolvimento em todos os aspectos. A criança é 

multiplicadora de conhecimentos, busca um olhar de afetividade, 

segurança e atenção de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 7 e 8 - Aprendizagens significativas- EM Bairro dos Mellos, 2016. 

 

 

 Figuras 9 - Aprendizagens significativas- EM Bairro dos Mellos, 2016. 

 

          As experiências vividas na Educação Infantil devem ser 

significativas, de modo que as crianças aprendam valores e comecem 



 

34 
 

a entender o mundo que as cerca. O envolvimento dos educadores 

deve ser de promoção dos ambientes que favoreçam o acolhimento 

para elas.  

         As crianças da nossa cidade merecem e devem ser 

acompanhadas de maneira que se sintam encorajadas para aprender 

cada vez mais, o educador deve conscientizar-se do seu compromisso 

com todo esse processo.    

 

 

Figura 10- Concepção de Criança jordanense EM Darcy Assaf.  2017. 

 

A Experiência de Campos do Jordão com Projetos Pedagógicos 

 

  Com a implantação do HTPC – Horário de Trabalho Pedagógico 

Coletivo, e as formações educativas oferecidas na gestão entre os anos 

de 1997 a 2000, iniciou-se o trabalho com temas geradores e com 

atividades propostas aos professores para serem desenvolvidas em 

sala de aula, que recebiam o nome de projeto, porém não havia a 

participação dos professores e nem dos alunos na elaboração dos 

mesmos. 
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 Nos anos de 2001 a 2004, com uma nova gestão, realizou-se no 

município formações continuadas em parceria com o governo federal. 

Foram oferecidos os cursos: Parâmetros Curriculares Nacionais- PCN 

em Ação Alfabetização, tendo como público alvo os professores; e 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN em Ação Educação Infantil, 

esse oferecido aos professores, coordenadores técnicos e educadores. 

Ambos os cursos tratavam o tema Projeto como uma das modalidades 

organizativas do trabalho pedagógico.  

Dessa forma, estudos e pesquisas com fundamentação teórica 

em Fernando Hernandez, Délia Lerner e Nilbo Ribeiro Nogueira, foram 

realizados com objetivo de implementação dessa prática no contexto 

da educação infantil.  

Após várias formações e a divulgação de alguns trabalhos 

realizados, aos poucos os professores foram experimentando essa 

nova prática. No início, ainda havia muitos equívocos e os trabalhos se 

iniciavam com temas geradores, mas a participação dos alunos e da 

comunidade estava contemplada, bem como as etapas do projeto e a 

efetivação do produto final (apresentação dos saberes adquiridos ao 

final da pesquisa de Projeto). 

Com o tempo, muitas dúvidas foram sendo esclarecidas e os 

professores passaram a desenvolver o trabalho com projeto seguindo 

uma estrutura definida. Surgiram projetos com temas que envolviam 

toda a unidade escolar como culinária, alimentação saudável; projetos 

de sala de aula com temas de interesse da turma e ou do professor; 

projetos de cidadania que proporcionavam a construção da identidade 

e autonomia das crianças dentre outros. 

O trabalho com projeto teve continuidade nos anos seguintes. 

Durante as gestões de 2003 a 2008, os trabalhos desenvolvidos com 
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essa modalidade organizativa passaram a ser parte integrante do 

processo de avaliação docente.  Dessa forma, o sentimento de 

obrigatoriedade passou a fazer parte do contexto da educação infantil 

e, realizar projetos, para muitos professores acabou perdendo a sua 

peculiaridade. No ano de 2011, o trabalho com projeto foi excluído da 

avaliação docente, mas muitos docentes deram continuidade a essa 

metodologia.  

No ano de 2013, foram realizadas pela secretaria municipal de 

educação formações educativas para os professores da Educação 

Infantil, visando a melhoria contínua da qualidade da educação, 

oportunizando a ampliação e reflexões das práticas pedagógicas dentre 

as quais muitos docentes realizaram projetos.   

1-“A Construção da Arte de Contar Histórias”. 

  Esta formação teve como proposta conhecer as habilidades 

necessárias do contador de história, com um conteúdo que perpassou 

desde a importância da literatura e leitura na formação das crianças ao 

conhecimento sobre os gêneros literários e as técnicas para ser um 

Contador de Histórias. 

 

2-“Campos do Jordão: Nossa História, novos Rumos”. 

  Esta formação teve como objetivo oportunizar aos professores o 

contato com a História de Campos do Jordão, em se trabalhar o 

Projeto: Conto, canto e encanto com a minha História, também 

destacando o contato com a história viva da cidade, como os locais 

históricos, monumentos e praças.  

 

3-“Educando com a Horta e a Gastronomia”. 

  Esta formação teve como objetivo principal formar profissionais 

da educação, para o exercício de uma alimentação saudável e 
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ambientalmente sustentável, utilizando-se da horta como eixo gerador 

de uma prática pedagógica mais participativa e de um processo de 

dinamização do currículo escolar. Fundamentando-se na articulação 

das áreas de educação/currículo, ambiente e alimentação/nutrição.  

 

4-“Jogos e Brincadeiras na Aquisição da Aprendizagem”. 

 Esta formação teve como objetivo principal a abordagem dos 

jogos e brincadeiras na aquisição da aprendizagem pela criança, pois 

além de oportunizar a recreação e o prazer, também oportunizamos o 

desenvolvimento de um conjunto de habilidades físicas, importante 

para as futuras aprendizagens, considerando os aspectos emocionais e 

sociais. 

 

5-“O Ensino das Artes no Refinamento da Aprendizagem”. 

  Esta formação teve como objetivo principal falar da importância 

das artes na Educação Infantil, como mecanismo de apreciação das 

práticas artísticas e oportunizar aos professores a vida e obra de 

grandes artistas que estiveram de veraneio e os que residiram em 

Campos do Jordão. 

 

6-“Pensar e Brincar”. 

  Esta formação teve como objetivo principal o contato com as 

práticas do brincar como base para a aprendizagem e desenvolvimento 

da criança com sugestões de várias técnicas para os educadores, 

enriquecendo suas práticas e valorizando o brincar com prazer. 

 

Nos últimos anos, a secretaria de educação realizou parceria com 

a “FLUPP” (Fundação Lucia e Pelerson Penido) por meio do Programa 

“VIM” (Valorizando uma Infância Melhor), possibilitando o pensamento 
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em rede da importância da valorização da primeira infância, e 

colocando o pensar e o agir da criança no centro do processo educativo. 

  Foi desenvolvido a partir da proposta da criança protagonista, 

o projeto “Alimentação Saudável”, que teve como estratégias 

educativas a aquisição de self-service (réchaud pensado no tamanho 

da criança); o plantio de sementes; a compra de jardineiras; a 

ambientalização dos refeitórios para serem mais aconchegantes; a 

compra de brinquedos como: minimercado e fogão infantil utilizados 

nos cantinhos da alimentação saudável, bem como o uso de brinquedos 

confeccionados por crianças e professores. Foram comprados baús 

coloridos do tamanho das crianças para organização dos brinquedos 

adquiridos, também foram comprados estantes de leitura com rodas 

para a organização das salas de leitura. 

 Para os professores, diretores, berçaristas, recreacionistas, 

educadores da limpeza, coordenadores técnicos e pedagógicos, 

merendeiras e cozinheiras, foram ofertadas formações educativas 

continuadas no centro universitário “SENAC” Campos do Jordão e 

“Secretaria Municipal de Educação”.  

Em 2016, complementando o projeto “Alimentação Saudável”, 

adquirimos bebedouros infantis para as unidades escolares, 

incentivando a autonomia das crianças, orientados pelos educadores. 
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   I                        Iniciamos outro projeto de instituição da rede 

de Educação Infantil no ano de 2016, a 

“Transição dos alunos do Infantil III 

para o Ensino Fundamental”. 

Adquirimos os de livros da autora Ruth 

Rocha “A Primavera da Lagarta”, cujo 

objetivo foi tornar a leitura cativante no 

processo de adaptação dos alunos ao 

ingressarem no Ensino Fundamental.  O 

trabalho com o livro aconteceu no final 

do segundo semestre da Educação 

Infantil, com continuidade no início 

das aulas no 1º ano do Ensino 

Fundamental, garantindo uma 

concepção de transição prazerosa.   

Outras ações foram contempladas, 

envolvendo os educadores de ambos os segmentos, como por 

exemplo: seminários, reuniões, e encontros de TDC (trabalho docente 

coletivo). Contamos com a parceria do “Fundo Social de Solidariedade”, 

que elaboraram a bolsa de leitura contendo personagens do livro 

citado, enriquecendo a contação de histórias e contribuindo para que 

as famílias também participassem, pois o livro e os personagens 

fizeram parte não só da sala de aula, como também foram fazer visitas 

as famílias nos finais de semana.  

 Como projeto da rede, professores e educadores receberam 

formações educativas na Secretaria Municipal da Educação sobre o 

processo de transição e, para esse projeto, também foi elaborado um 

Kit de experiências com brinquedos educativos com o objetivo de 

despertar a pesquisa e a criatividade das crianças, esses objetos foram 
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organizados dentro de uma grande mala com rodinhas, atendendo aos 

cinco setores da Educação Infantil e das nove escolas de Ensino 

Fundamental I. 

As crianças puderam enriquecer seus conhecimentos utilizando 

lupas, ampulhetas, caleidoscópios, tubos para experiências, óculos de 

investigação; materiais para atividades físicas e brinquedos 

pedagógicos.  

Uma preocupação relevante nesta proposta foi acolher os 

familiares das crianças que iriam ingressar nas escolas de ensino 

fundamental. Para isso realizamos uma semana de reuniões com o 

intuito de orientar, esclarecer possíveis dúvidas e compartilhar 

situações da vida escolar dos alunos. 

Quanto ao projeto de formação continuada em rede, ressaltamos 

o reconhecimento do programa “VIM” (Valorizando uma Infância 

Melhor) para a qualidade da educação infantil em parceria com a 

“Escola de Educadores”, que fomentam a importância do processo de 

construção da identidade dos educadores; incentivam a participação 

em seminários e otimizam a divulgação de boas práticas que ocorrem 

no município. Na Educação Infantil, por meio da participação do 

Concurso “Prêmio FLUPP”(Fundação Lucia e Pelerson Penido), fomos 

incentivados a  participar com projetos de boas práticas, tivemos uma 

professora ganhadora do prêmio no ano de 2016, duas professoras e 

uma coordenadora técnica ganhadoras em  2017, e uma professora em 

2018. Os professores também tiveram oportunidade de participar dos 

Seminários “O Infantil é Fundamental”, com a apresentação das 

suas boas práticas com os temas: “Propostas de cantos 

diversificados”; “Qual o papel dos adultos no processo de 
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desenvolvimento do desenho? O que descobrimos ao estudar 

essa linguagem”? e “A experiência com o tanque de areia”. 

Os encontros de formação continuada em rede para a Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, aconteceram mensalmente e 

contribuíram para a formação profissional, ampliação cultural e para o 

desenvolvimento de práticas significativas. Os estudos no decorrer 

desses três anos foram pautados nos seguintes temas: 

➢ Concepções de criança, 

escola, educação e 

aprendizagem. 

➢ Espaço e tempo como 

modalidades organizativas do 

trabalho pedagógico. 

➢ Espaço como ambiente 

de aprendizagem. 

➢ Sequência didática: 

“Produção gráfica” e “Figura humana”. 

➢ Atividades Permanentes.  

➢ Projetos. 

➢ Avaliação. 

➢ Relação Família – escola: adaptação – acolhimento. 

➢ Base Nacional Comum Curricular. 

➢ Campos de experiências e direitos de aprendizagem. 

➢ Campo de experiências: “Traços, sons, cores e formas”: 

✓ Arte e experiência. 

✓ Materiais tradicionais e experiências não 

convencionais. 

✓ Ritmos e sons. 

✓ Linguagem gráfica: o desenho infantil. 
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✓ Experiências de arte com a sensibilidade da música. 

✓ Instrumentos musicais – cotidiáfonos. 

✓ Música e teatro. 

 

A nova Base Nacional Comum Curricular rompe com a estrutura 

fundamentada nos eixos de ensino e traz os campos de experiência 

como um currículo mais abrangente para uma nova concepção de 

criança – a que é agora, a que existe agora, portanto, distinguir entre 

atividade (que é determinada pelo adulto) e experiência (continuidade 

da vivência), traz uma nova ideia do fazer do professor e/ ou educador 

na Educação Infantil.  

A nova maneira de pensar e estruturar o trabalho educativo 

através dos direitos de aprendizagem dos alunos: conviver, brincar, 

participar, explorar, expressar e conhecer-se; nos faz repensar a 

concepção de criança como um ser que age, cria e produz cultura, 

vivenciando o aqui e o agora e, no seu próprio ritmo, vai dando sentido 

às experiências por elas vivenciadas no contexto escolar. 

O trabalho pedagógico realizado a partir dos campos de 

experiências contribui na prática docente porque contempla o fazer e 

o agir das crianças e o olhar e a escuta atenta do educador. 

Crianças inseridas em propostas de experiências estão o tempo 

todo em processo de resolução de problemas. E como as crianças 

resolvem problemas? Por meio da contextualização. Os campos de 

experiência e os projetos têm tudo em comum para articular os 

conteúdos necessários e ajudam na resolução de problemas, porque 

contribuem para a construção de conhecimentos contextualizados. 
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  Em continuidade aos estudos, serão apresentados a seguir 

temas referentes à organização do espaço e do tempo pedagógico. 

  Segundo Lima (1989) Apud Barbosa (2006), 

 ...o espaço é o elemento material pelo qual a criança 

experimenta o calor, o frio, a luz, a cor, o som e, em 

uma medida, a segurança. [...] é um espaço físico que a 

criança estabelece com o mundo e com as pessoas; e, 

ao fazê-lo, esse espaço material se qualifica. 

 É preciso construir relações espaço-temporais diversas e, para 

organizar estas propostas no tempo, é fundamental considerar as 

necessidades das crianças: necessidades biológicas; necessidades 

psicológicas e as necessidades sociais e históricas.  

O tempo de aprender e o tempo de viver e crescer não 

estão separados e, em todo o momento, a criança cresce 

e aprende graças à ação educativa das pessoas que a 

envolvem (professores, educadores, meninos, meninas, 

outros adultos, etc.) e às experiências que tem no seu 

contexto. (BASSEDAS, HUGUET & SOLÉ, 1999,100p.) 

 

 Segue os temas abordados: 

• Espaços e Ambientes para a Educação Infantil. 

• Espaço e tempo no contexto da Educação Infantil. 
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Espaços e Ambientes para a Educação Infantil 

 A Base Nacional Comum Curricular – BNCC- (Dez/2017), 

documento que define o conjunto de aprendizagens essenciais que 

todos os estudantes do Brasil têm direito ao longo da Educação Básica, 

com caráter normativo, constitui-se em referência nacional para a 

formulação dos currículos de sistemas e redes de educação. Tem como 

base o compromisso com a Educação Integral, a formação e o 

desenvolvimento global para a construção de uma sociedade mais 

justa, ética, democrática, responsável, inclusiva, sustentável e 

solidária. Coloca os estudantes como sujeitos e protagonistas da 

aprendizagem com suas necessidades, possibilidades, interesse e 

desafios da sociedade contemporânea. 

 O documento inscreve a escola como espaço de aprendizagem 

democrático, inclusivo e de respeito às diferenças e diversidades; e a 

Educação Infantil como etapa importante para a vida, para 

compreender e motivar o desenvolvimento infantil, sendo uma 

instância educativa de direito de todas as crianças. 

 Sendo a Educação Infantil primeiro espaço de educação coletiva 

fora do contexto familiar, espaços privilegiados de convivência, de 

construção coletiva de identidade, de ampliação de conhecimentos e 

saberes de diferente natureza. Nos deparamos frente ao desafio de 

compreender que as crianças, todas elas, têm direitos de vivenciarem 

uma jornada diária acolhedora, desafiadora e interessante, tanto no 

desenvolvimento de seu autocontrole e autoestima, quanto nas 

relações sociais e culturais.  Outro aspecto fundamental e de relevante 

importância, é que os educadores estejam sensíveis às necessidades 

pessoais e sociais das crianças, estar sempre em parceria em situações 
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de adaptação, acolhimento, identificação, explicitação de sentimentos, 

e/ ou no enfrentamento de conflitos. 

 Dessa forma, é preciso pensar na organização de ambientes que 

apoiem as experiências de convivência e aprendizagem das crianças, 

reorganizando os espaços da Educação Infantil, no município de 

Campos do Jordão, como elemento facilitador da construção do 

conhecimento e potencializador das relações pessoais.  

 

A Função do Espaço na Educação Infantil 

 

 

 

  

 

 

 

  

 Com a normatização da Base Nacional Comum Curricular e 

fundamentados em estudos e pesquisas realizados sobre o tema: a 

função do espaço na Educação Infantil. A Rede Municipal de Ensino 

Infantil de Campos do Jordão defenderá como princípios os seguintes 

critérios na reorganização dos espaços nas escolas de educação 

infantil: 

 

De que forma você 

usa os espaços? 

Como os materiais 

estão organizados? 

Conheça os espaços 

coletivos de sua escola e 

utilize-os em seu 

planejamento! 
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• Estruturação 

 O ambiente é importante para a aprendizagem das 

crianças. O espaço deve ser organizado como um elemento a 

mais na ação educativa e 

precisa ser considerado em 

diferentes ambientes, desde 

o interior da escola até os 

espaços externos que são 

privilegiados em contextos 

de experiências e 

aprendizagens. 

Figura 11: Estruturação do ambiente EM São Francisco de Assis. 2018 

 

Por isso, é fundamental para estruturar os espaços: 

• Ter conhecimento de todos os espaços possíveis de serem 

utilizados com as crianças.  

• Apropriar-se e utilizar desses espaços de forma livre e 

planejada.  

•  Elaborar regras e horários de utilização de cada lugar, com 

possibilidades de adequação quando necessário. 

• Reconhecer não só as salas de aula como espaço para 

desenvolver os trabalhos. 

• Desfrutar dos espaços da escola, do entorno, possibilitando 

às crianças novas experiências e sensações. 

 

 

 

 Por que participar de experiências em espaços diferentes, 

como ao ar livre, na biblioteca, sala de aula, é importante?  
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Figura 12: Espaços externos EM Ovidia Pessanha. 2018 

                   

                                                                        Figura13: Espaços externos EM Geraldo Padovan. 2017 

 As brincadeiras dentro e fora das salas se completam e são 

igualmente importantes para o desenvolvimento das crianças. Mas tem 

algo que só o ambiente externo pode proporcionar: a integração com 

o espaço natural.  “É importante andar na areia, na grama, na terra e 

no chão duro, sentir como todas essas superfícies são diferentes. E 

também reparar em nuances na luminosidade do dia, que varia de 

manhãzinha, na hora do almoço e ao entardecer”, explica André 

Trindade.   

Porque há diferença entre 

as sensações vivenciadas 

pelos participantes.  
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                                        Figura 14: Espaços externos EM Darcy Assaf. 2017               

 

 

• Delimitações do espaço 

O espaço deve ser pensado e organizado levando em conta as 

necessidades de seu uso por crianças e educadores, sendo assim, 

esses devem participar de reflexões e avaliações sobre a delimitação 

do mesmo. As delimitações podem ser móveis ou fixas, de acordo com 

as vivências do grupo que fará uso durante o ano. 

• A delimitação móvel poderá acontecer em 

diferentes espaços e com os materiais de fácil transporte. 

Podem ser utilizados tecidos, biombos, armários com 

rodinhas que irão possibilitar delimitação de áreas para 

brincadeiras de jogos e faz e conta, por exemplo, que 

podem variar de acordo com a necessidade do grupo. 

Levando em conta que muitas de nossas escolas possuem 

uma área não muito extensa, é importante planejar a 

delimitação móvel para que crianças e educadores possam 
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fazer acontecer vivências prazerosas de maneira 

organizada.  

Figuras 15 e 16: Internet 

• A delimitação fixa, deverá acontecer com materiais 

parafusados, colados ou com pinturas no chão ou em 

paredes. A construção de tanques de areia, pistas de 

carrinhos e jogos desenhadas no chão devem fazer parte 

de nossas escolas, além de salas com espaços específicos 

para atender as necessidades do grupo. 

 

• Autonomia  

A autonomia, que é de extrema importância, deve ser 

considerada, para que a criança se desenvolva dentro do espaço.  

• Fazer escolhas sobre o uso do espaço, para si e para o 

outro, torna o indivíduo responsável pelas suas decisões 

de uso e propicia ambiente de construção da autonomia. 

 

• Quando a criança tem a responsabilidade de guardar os 

materiais, ela passa a ter uma organização e 

responsabilidade internalizada, que torna o grupo cada vez 

mais participativo e praticante do exercício da cidadania. 
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• Uma maneira de trabalhar essa prática é através de 

“cantinhos” que possibilitam a participação das crianças, 

sendo eles fixos ou móveis...              

 

Figuras 17 e 18: Autonomia EM Obra Social Mercês. 2018           

 

 

• Segurança 

     Não basta a criança estar 

em um espaço organizado de 

modo a desafiar suas 

competências; é preciso que ela 

interaja com esse espaço para 

vivê-lo intencionalmente e que 

esse espaço traga segurança 

suficiente para desenvolver   

Figura 19: Segurança. E.M. São Francisco de Assis. 2017                            sua autonomia. 

  

 O espaço deve ser planejado pelo adulto, com segurança para as 

crianças, prevenindo situações de perigo e objetos que ofereçam 

riscos. 
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 Devemos sempre avaliar: 

• Os elementos estruturais tais como portas, janelas, pisos, pias, 

degraus, vãos de escadas, acesso às entradas e saídas do prédio, 

áreas de apoio (cozinha, setor de limpeza, administração, etc.) 

e produtos de limpeza, devem obedecer às orientações técnicas. 

 

• O mobiliário deve ser seguro, não oferecendo nenhum risco 

cortante e deve ter apoio para as costas, tanto as cadeiras, como 

berços e cadeirões.  

 

• Os banheiros devem ser 

acessíveis de acordo com a altura 

das crianças. Sanitários e lavatórios 

mais baixos, para que eles possam 

desenvolver independência e 

segurança em suas tarefas diárias, 

pois é nessa fase que as crianças           

Figura 20: Segurança. Internet             deixam de usar a fralda. Na hora 

da troca, devemos conversar com as crianças, interagindo com 

elas. 

 

• A hora do sono é igualmente 

importante, devendo criar-se um 

ambiente tranquilo, até mesmo 

colocar uma música de fundo, 

sempre com um adulto 

supervisionando o sono.                                              

Figura 21: Sono. E.M. Ana Fragoso. 2019           
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• O pátio externo deve expressar um contexto natural, 

incentivando as crianças a explorar seu corpo, proporcionando o 

conhecimento sensorial e 

emocional, valorizando a 

relação com o outro. Ter 

acima de tudo, segurança. 

As crianças sempre devem 

ser supervisionadas por um 

adulto.                                                  Figura 22. Pátio. Internet 

 

 

Figura 23. Pátio. E. M. Darcy Assaf. 2019 

• Transformação e polivalência 

 A transformação do espaço educativo pode ser com a 

modificação dos mobiliários e outros pertences do espaço de 

forma que favoreçam o desenvolvimento de atividades 

planejadas para o momento e com a garantia da participação e 

envolvimento das crianças nessas reorganizações. Essas 

transformações não se referem somente ao ambiente de sala de 

aula, mas também em outros contextos escolares, desde que não 

interfiram no espaço coletivo e na dinâmica e regras da escola. 

Quanto à polivalência, significa fazer uso de outros espaços, 
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como o refeitório por exemplo, usado para ateliê ou outras 

atividades.  

 

 

Figuras 24: Transformação e Polivalência. E.M. Ana Fragoso. 2018 

  

• Diversidade 

 

 A diversidade pode ser considerada em dois aspectos: 

 

1- Corporal e espacial: O educador deve oferecer experiências 

diversas com propostas desafiadoras, garantindo às crianças 

a vivência de outras posturas corporais como: deitada, em 

pé, de bruços, ajoelhadas, não somente sentadas, para a 

realização de propostas de pintura, desenhos, trabalhos 

manuais, etc. sempre 

definindo as regras 

previamente com as 

crianças, a fim de 

garantir a qualidade na 

produção.    

                       Figura 25: Diversidade corporal e espacial E.M. Ana Fragoso - 2018 
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Figura 26: Diversidade corporal e espacial. E. M. Nossa Senhora de Fátima - 2019 

 

         

Figura 27: Diversidade Corporal e espacial                      figura 28: Diversidade Corporal e espacial EM                                                                                   

E.M. obra Social Mercês. 2018                                                Darcy Assaf. 2018 

 

 

2- No agrupamento: Garantir o envolvimento de alunos de 

diferentes faixas etárias no desenvolvimento de algumas 

propostas para que articulem seus pontos de vista e 
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interesses. Oferecer atividades diversificadas, considerando 

escolhas, competências e o ritmo de cada criança, 

promovendo a autonomia e a troca nessas relações. 

 

Figura 29: Diversidade no agrupamento EM Obra Social Mercês. 2018 

 

• Estética 

Ao pensarmos sobre a estética na escola, consideramos a 

organização e disposição dos materiais, contemplando as necessidades 

das crianças nas brincadeiras que promovem as experiências e 

descobertas tão importantes 

para a aquisição do 

conhecimento. As crianças de 0 

a 5 anos são muito ativas, 

investigadoras e criativas e 

para que isso se aflore 

precisamos considerar o 

espaço, os materiais e a 

sensibilidade da estética, como 

melhores parceiros da 

educação.                                                                Figura 30: Estética. E.M. Júlio da Silva. 2019 
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A estética tem a ver com organização e apreciação do ambiente, 

de maneira que proporcione sentimentos de acolhimento e afetividade 

entre as crianças, adultos e meio ambiente, em uma integração sadia 

que convide a ação e imaginação. 

O educador que trabalha com crianças precisa sempre se 

atualizar e planejar sobre suas aulas, desde o berçário até a educação 

infantil. Esta organização educativa permite uma ação com intenção 

pedagógica que promova uma sucessão das aprendizagens. 

O educador antes de iniciar sua aula, deve: 

- Planejar; 

-Separar os materiais; 

-Organizar os espaços; 

-Prever o tempo. 

O objetivo da organização do espaço nos ambientes escolares 

deve contemplar os objetos e materiais mais acessíveis às crianças 

considerando, também, que devem estar na altura de seus olhos para 

apreciação. Atualmente, nossas escolas de Educação Infantil passam 

por uma reorganização que considera a estética e o espaço como um 

segundo educador. 
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Com relação a organização desses espaços consideramos: 

Figura 30. Exposição. E.M.  São Francisco de Assis. 2019 

 

• Nos ambientes: cores claras e iluminação clara; 

• Nas paredes: ter atividades das crianças, dando a devida 

importância para o fazer infantil; 

• Nos corredores: apresentação dos trabalhos das crianças de 

forma individual e ou coletiva;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                        

                             Figura 31: Exposição. Internet 
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• Valorização do ambiente externo, favorecendo o plantio de 

diferentes plantas, ou seja, um espaço verde; 

 

Figura 32: Projeto Horta- EM Nossa Senhora de Fátima 2018 

 

 

Figuras 33 e 34: Projeto Horta- E.M São Francisco de Assis 2019 
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• Organização das salas: evitar a poluição visual, contribuindo para 

um ambiente claro e saudável; 

• Organização dos cantinhos (cantos de atividades): deve 

promover as experiências educativas e as tomadas de decisões 

das crianças. Os cantos devem promover a interação e não 

devem ser oferecidos como imposições. 

 

 

Figuras 35,36,37,38: Organização do ambiente. Internet 

• Um ambiente planejado em estreita relação de identificação, 

considerando a segurança das crianças. 
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• Espaço e Memória:  

  Nossas escolas devem valorizar a cultura jordanense, por 

meio de fotos, vídeos, visitas e histórias, que trazem informações 

culturais vivenciadas de geração em geração. Esses critérios são 

o início para identificarmos as possibilidades ligadas ao ambiente 

como espaço educativo, sendo necessário refletir 

constantemente sobre a prática que visa a organização dos 

espaços e as memórias já construídas das gerações passadas. 

  Campos do Jordão é uma APA (Área de Proteção 

Ambiental). Precisamos contemplar 

essa riqueza natural em nossas 

escolas, por meio da valorização do 

conhecimento da flora, da fauna, da 

culinária local, do comércio e dos 

pontos turísticos. 

                                                                                  Figura 39: Espaço e memória. Internet. 

A) FLORA 

   Na flora, a presença da Araucária cuja semente, o pinhão, 

é muito utilizada na culinária local; temos as frutas: peras, 

ameixas, pêssegos, amoras, framboesas, castanhas dentre 

outras. Uma representação diversificada de plantas como: 

Plátanos, Liquidambar, Cerejeiras, Ipês, Hortênsias, Rododendro. 

Figura 40:Araucária. EM São Francisco de Assis.2018   Figura 41:Pinha. EM São F. de Assis. 2018 
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Figura 42: Azaléa- acervo Altus Turismo               Figura 43: Flor da Cerejeira – acervo Silvia Pinto 

 

 Figuras 44.45.46: Liquidambar - acervo Valéria F. de Mello. 

 

      

 Figuras 47 e 48: Liquidambar. Desenhos de: Ana Vitória e Luis Antônio alunos E. M. São Francisco 

de Assis. 2018 
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 Figuras 49 e 50: Hortênsias rosa e azul – acervo Altus Turismo 

B) FAUNA  

Na fauna, podemos encontrar os animais como esquilos, jacu, 

capivara, quati, jaguatirica, gambá, ouriço, tucano, maritaca, coruja, 

quero-quero, saracura; enfim, uma infinidade de pássaros e diversos 

tipos de macacos. 

 Figura 51:  Esquilo- Acervo Altus Turismo           Figura 52:  Capivara- Altus Turismo  
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                        Figura 53: Macaco – acervo Altus Turismo 

            

Figura 54:Maritacas- acervo Altus Turismo                                                        Figura 55:  Beija- flor - acervo Altus Turismo                                  

             

 Figura 56: Pica-pau acervo Altus Turismo                                                             Figura 57:  Garça - acervo Altus Turismo                                  
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                                Figura 58: Jacu - acervo Altus Turismo  

C) COMÉRCIO                                  

O comércio gira em torno de malharias, artesanatos, chocolates, 

atividades turísticas como práticas de esportes, que vão desde 

campeonatos de ciclismo, motociclismo, corridas de pedestres, trilhas, 

até esportes de aventura como arborismo, rapel, tirolesa, dentre 

outros.  

 D) Pontos Turísticos 

Quanto aos pontos turísticos, há uma variedade grande de 

opções com uma beleza imensurável em qualquer estação do ano. A 

estação do inverno é a mais famosa devido ao clima reconhecido 

mundialmente, dando o título ao nosso município de “Suíça Brasileira”, 

tendo como atração principal o Festival de Inverno. Nessa época, a 

cidade é muito visitada por turistas do mundo todo.        

  Figuras 59 e 60: Pontos Turísticos. Internet 
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Na culinária local, a presença marcante de fábricas de chocolate, 

restaurantes com pratos típicos como a truta, fondue, cervejas 

artesanais, geleias, licores etc.  

 

Espaço e Ambiente 

O espaço físico é o que compõe cada lugar sem a intervenção 

direta de quem fará uso, sem modificar os mobiliários, a dimensão do 

local, os objetos etc. Ambientes são criados e transformados pelas 

pessoas, podendo ser compreendido em três dimensões: a 

flexibilização, o relacionamento e a instigação. Nele acontecem 

as interações adultos/crianças, crianças/crianças, crianças/ambiente. 

O espaço flexível leva os atores que dele participam a 

experimentá-lo de forma a construir relações, despertando o 

sentimento de pertencimento. É projetado e construído com relações 

interpessoais, para isso é importante ter materiais físicos aliados ao 

saber utilizá-los com habilidades e competências. Espaços e objetos 

devem estar a serviço das interações interpessoais que levem a 

construção do conhecimento com autonomia pelas crianças.

    

Figuras 61,62: Espaço e Ambiente. E.M. Ana Fragoso. 2019 

 

Ao alimentar os relacionamentos interpessoais, o espaço serve 

como instigador na descoberta do novo e de todos os componentes que 

participam da interação com a criança. O educador exerce papel 
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fundamental nesse contexto. Ele é o mediador do conhecimento, 

fornecendo meios para que ocorram situações desafiadoras de forma 

que as crianças possam interagir com os colegas e diferentes objetos, 

proporcionando momentos de interação social, cognitiva e afetiva, 

onde a criança é a autora e protagonista de toda ação. 

       

 

Figura 63: Espaço e Ambiente. E. M. Marina Padovan. 2019 

 

Os atores devem conhecer os espaços usando e desenvolvendo 

todos os seus sentidos: corporal, tátil, olfativo, visual e sonoro, dentre 

outros aspectos. Para isso, é necessário que o ambiente seja propício 

à investigação e intervenção por parte das crianças.   

 

 

Cada lugar revela a cultura das pessoas que fazem parte dele. 

Um ambiente educativo 

reflete o tipo de 

educador que ali 

intermediará o trabalho 

educacional.   

 Figura 64: Identidade e relações interpessoais. E.M. São Francisco de Assis. 2019 
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Quando as relações são permeadas pelo respeito, o próprio 

espaço reflete essa intenção afetiva revelando um ambiente com 

identidade e das relações interpessoais que acontecem ali.  

 

Devemos criar ambientes 

seguros, aconchegantes, 

acolhedores, desafiadores e 

criativos que proporcionem 

momentos para se viver em 

plenitude: o faz de conta, a 

criatividade e a socialização.                                         

    Para que o trabalho com crianças 

pequenas seja significativo é 

importante elaborar uma rotina que 

leve em consideração o espaço, a 

gestão do tempo, o número de 

crianças e os materiais. 

 

Figura 65: Ambientes seguros. E.M Marina Padovan 

 

 Os espaços devem levar em consideração a criança como 

indivíduo em desenvolvimento. Para tanto, devem ser organizados 

ambientes saudáveis, ricos em oportunidades para a aprendizagem, 

compostos por objetos apropriados para a faixa etária, organizados 

para favorecer brincadeiras e jogos que propiciem a interação social. 

As instituições devem organizar seus espaços de forma a valorizar a 

autonomia da criança, contribuindo para o bem-estar físico, mental e 

emocional. Favorecendo, assim, o desenvolvimento saudável, levando 

a uma aprendizagem significativa.  
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 Deve-se favorecer o contato com a natureza em ambientes externos 

por meio das áreas verdes e 

pátios para desenvolver 

propostas de brincadeiras e 

jogos, propiciando momentos 

para atividade física que são 

muito importantes na 

aprendizagem infantil. Quando 

corre, pula e brinca, a criança 

desenvolve a coordenação 

motora, adquire confiança e 

equilíbrio. Ao vencer 

obstáculos físicos, ela percebe 

que tem a capacidade de 

ultrapassar limites.  

      Figuras 66 e 67: Ambientes externos. Internet 

 

 

 

                               Figura 68: Ambientes externos. E.M São Francisco de Assis. 2019 
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Figura 69: Ambientes Externos. E.M. São Francisco de Assis. 2019 

 Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica (2013), as práticas pedagógicas na Educação Infantil devem ser 

norteadas pelo lúdico, valorizando as interações sociais.  O espaço 

organizado em ambientes deve ser condizente com o número de 

crianças, propiciando situações para o faz de conta, em que o lúdico 

seja o principal instrumento para a ação pedagógica. Mesmo que 

conheçam determinados objetos ou que já tenham vivido 

determinadas situações lúdicas, a compreensão das experiências fica 

mais claras quando as representa em seu faz de conta. Para a criança 

pequena, às vezes, o faz de conta não imita a realidade, mas torna-se 

um meio de refugiar-se dela, um jeito de assumir um novo estado de 

espírito, vivenciando uma personagem. Essa é uma das formas de 

brincar fundamental para o desenvolvimento infantil saudável 

estimulada por ambientes planejados, o qual tem que ser valorizado 

pelo professor. 
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 Figuras 70 e 71: Materiais diversificados. Internet 

 

                                                                                        

  

 Para realizar um trabalho de qualidade, é importante que no 

planejamento do ambiente esteja presente a organização de locais 

apropriados, ao alcance das crianças, com brinquedos variados, jogos 

pedagógicos, tecidos, canetas esferográficas coloridas, lápis de cor, giz 

de cera, massinha de modelar, tinta guache, pincéis, papeis, revistas, 

livros, bem como materiais reutilizáveis e elaborados pelas crianças. 

 

 

 

                  Figuras 72;73;74;75 e 76: Organização do ambiente. Internet 



 

71 
 

 

 

 

 

 Figura 77: Elementos da Natureza. Formação Pedagógica Campos do Jordão. Acervo Diva Freire. 

2018 

 

 

 O tempo no planejamento educacional deve levar em 

consideração a criança como indivíduo em desenvolvimento com 

singularidades, que faz de cada educando único em sua aprendizagem, 

com necessidades afetivas e educacionais próprias que devem ser 

pensadas e respeitadas ao planejar e desenvolver o currículo voltado 

para crianças pequenas.   

 A escola que almejamos deve possibilitar as experiências e 

descobertas e isso significa aprendizagens que vão além da conquista 

de habilidades e competências por parte das crianças, bem como sua 

autonomia e criatividade. 
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Campos do Jordão e a organização dos espaços nas escolas de 

educação infantil. 

 

 A Secretaria Municipal de Educação de Campos do Jordão busca 

a integralização de intenções educativas mais significativas para a 

criança, que se inicia no berçário até as crianças de 5 anos. 

 Embora as crianças desenvolvam suas capacidades de maneira 

heterogênea, a educação tem por função criar condições para o 

desenvolvimento integral de todas as crianças considerando, também, 

as possibilidades de aprendizagem que apresentam nas diferentes 

faixas etárias, por meio de uma atuação que propicia o 

desenvolvimento de capacidades envolvendo aquelas de ordem física, 

afetiva, cognitiva, ética, estética, de relação interpessoal e inserção 

social. 

Os espaços são organizados em ambientes com cantos 

pedagógicos, levando em consideração a vivência social da criança. A 

sala de recreação deve ser dividida em cantos, fazendo uso dos móveis 

que nela estão contidos, deixando sempre a opção de a criança poder 

se locomover entre um canto e outro, com autonomia. 

O educador deve levar em consideração o contexto social ao qual 

o grupo de crianças está inserido para organizar os cantos. Em uma 

comunidade onde a principal atividade é o comércio, deve-se atentar 

para cantos que envolvam negociações comerciais como mercados e 

lojas. Em um grupo onde existam crianças que fazem uso do transporte 

coletivo ou famílias que possuem automóveis, pode-se organizar um 

canto referente ao trânsito, diferentes tipos de transportes e suas 

regras.  

 



 

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como trabalhar com a proposta de Cantos Pedagógicos 

Cantos referentes aos costumes domésticos como cozinha, 

lavanderia, quarto, sala etc. devem estar presentes em toda a 

organização para reproduzir no faz de conta o mundo adulto ao qual a 

criança tem contato diariamente. 

A organização dos espaços pode favorecer a criação de 

ambientes saudáveis ou não, para a aprendizagem e desenvolvimento 

infantil. Por isso o educador precisa ser observador para captar as 

necessidades dos educandos e levá-las em consideração no momento 

da organização do espaço, trazendo para o grupo escolar e famílias a 

intenção pedagógica de cada canto organizado. É possível convidá-las 

para que colaborem com essa organização dando sugestões de 

materiais que possam ser utilizados. 

 

Corredores: 

 

 O trabalho educativo não deve se limitar ao espaço interno das 

salas de aula, ao contrário, deve acontecer em todas as áreas de 

convívio de maneira a favorecer o aprendizado. 

Um dos lugares mais democráticos de uma escola, os corredores, 

recebem crianças, professores, funcionários, diretores, comunidade e 

Você sabia que a sala e outros espaços da escola 

devem ser um ambiente especialmente criado para 

proporcionar experiências variadas as crianças? 
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famílias. Além de garantir a circulação, eles também têm papel 

educativo.  

É necessário se preocupar com a manutenção e organização dos 

corredores, para garantir que exista um rodízio do que é exposto e as 

classes que as utilizam. Dessa forma, além de criar um clima 

acolhedor, ensina-se sobre respeito, para que nada seja danificado ou 

fique muito tempo exposto, perdendo o sentido e interesse de quem 

passa. 

Os materiais expostos nos corredores devem estar de acordo 

com os objetivos que se pretende alcançar; próximo ao refeitório pode 

ser exposta informações sobre a merenda; próximo as salas de aula 

trabalhos dos alunos; próximo ao cantinho de leitura, matérias que 

estimulem a leitura. 

Como podemos notar, o corredor é um ótimo canal de 

comunicação, além de possibilitar aos estudantes ver e aprender o que 

as outras turmas estão fazendo; é também uma boa opção para que 

as famílias acompanhem a produção das crianças. 

A decisão sobre o que será afixado deve ser compartilhada com 

os pequenos que devem participar, com escolhas feitas durante as 

rodas de conversa, pois essas escolhas refletem a identidade deles. 

Figuras 78 e 79: Corredores. Internet 
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Sugestões de trabalho a serem realizados: 

Nossas crianças estão na fase que precisam tocar nos objetos, 

como cita o Professor André Trindade, em seu livro: Gestos de 

Cuidado, Gestos de Amor: 

 "O tato e visão, são sensações complementares e 

dependentes. A criança precisa tocar o objeto que vê a 

fim de compreender o que enxerga. Ao tocar, poderá dar 

significado às imagens captadas pelos olhos. Noção de 

profundidade, forma e textura constroem-se 

simultaneamente à imagem." (TRINDADE, 2007) 

 

Estética, espaço e decoração.  

O espaço de uma escola tem que proporcionar a seus alunos 

condições básicas para seu desenvolvimento, deve ser acolhedor, 

limpo, organizado e esteticamente adequado. Para que isso aconteça, 

cabe ao educador planejar com antecedência seus passos a fim de que 

a experiência a ser vivida pelas crianças seja prazerosa e significativa. 

Na apresentação dos espaços, é importante que ele seja limpo, 

agradável, bonito e com materiais apresentados de forma cuidadosa e 

atraente. Segundo o texto O espaço, um parceiro na construção das 

relações entre as pessoas e o conhecimento “é importante educar a 

sensibilidade estética das crianças, de modo que ela possa fluir, tomar 

consciência e aprender a valorizar a importância da dimensão estética 

na nossa vida...Lugar bonito e cuidado inspira sentimentos e 

vontades”.  

O ambiente deve ser construído em parceria com as crianças, é 

importante valorizar seus trabalhos para que suas criações sejam 

compartilhadas e por meio delas sintam-se pertencentes aquele lugar.  
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Para que esse 

espaço seja bem 

aproveitado, algumas 

considerações devem ser 

utilizadas: 

  

   

             Figura 80: Estética. Internet 

 

 

 

 

 

Figuras 81 e 82: Murais. Internet 

 

Murais: devem estar na altura das crianças, ser renovados 

periodicamente e com atividades produzidas pelas vivências 

construídas de acordo com um cronograma. 
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Mobiliário: devem ser adequados ao tamanho das crianças, 

confortáveis e organizados de maneira que possam atender as 

necessidades do dia a dia e 

não atrapalhem o andamento 

das propostas pedagógicas, 

deixando o ambiente mais 

leve e tranquilo.   

    

                      Figura 83: Mobiliário. Internet 

Paredes: o ideal é que as paredes da escola sejam brancas, para que 

os alunos possam utilizá-la para expor suas criações e apreciação de 

todos, valorizando as produções inspirando respeito e cuidado. 

Materiais coletivos: devem ser organizados por 

todos, em lugares de fácil acesso e com 

identificação e classificação por categorias.  

A preocupação com a estética deve existir 

para que a criança possa ampliar suas experiências, 

de modo que se sinta confortável para desenvolver 

suas capacidades evitando distrações, para que ela 

consiga se concentrar sem que o ambiente 

atrapalhe seu pensamento e raciocínio.  

     Figura 84: Organização do material coletivo: Internet 

O espaço e a estética são parceiros na construção das relações 

humanas e na mediação entre a criança e o conhecimento sendo assim, 

as escolas devem voltar seu olhar para sua a concepção de educação 

onde o foco é a criança. 
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Proposta para bebês: Trabalhando com tecidos 

Esse trabalho sugere a 

necessidade de compreender sobre o 

trabalho pedagógico com crianças 

pequenas.  O planejamento das 

atividades que formam a rotina deve 

contemplar todas as formas de 

expressão, levando-se em conta 

a ludicidade que permeia a vida 

dos bebês.  

 

                                                                   Figuras 85 e 86: Espaços para bebês. Internet. 

Essa fase da infância a criança sente, compreende e interage com 

o mundo, daí a importância de se elaborar situações ricas em estímulos 

que contemplem as especificidades dessa faixa etária.  

 Existem várias ferramentas que potencializam o imaginário, 

dentre eles se encontram o tecido, o planejamento deve incluí-lo, 

explorando todas as suas potencialidades em prol do desenvolvimento 

integral da criança. 

  A oferta de tecido proporciona a criança diferentes experiências 

físicas, sensoriais, desenvolvendo o imaginário e o equilíbrio, estimula 

a interação do bebê tanto com mundo que o rodeia, quanto com o 

adulto responsável por ele.  Porém, não é somente distribuir as 

crianças panos aleatórios e esperar que a criança saiba o que fazer. É 

necessário um planejamento, uma intencionalidade pedagógica, com 

propostas planejadas, de maneira a proporcionar situações, estímulos, 
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favorecendo as experiências, com objetivos a serem alcançados 

(imaginação e interação bebê-adulto-meio). 

Materiais e Brinquedos: 

   Materiais e brinquedos são imprescindíveis para a construção 

de atividades individuais e coletivas, desenvolvendo habilidades e 

competências para a formação integral da criança. 

      As crianças aprendem 

principalmente por meio da 

exploração, observação e 

descobertas. Ao brincar elas nos dão 

bons sinais para programar uma 

intervenção adequada, despertando    

Figura 87: Materiais e brinquedos. Internet  

 a brincadeira de alta qualidade, 

que resulta da intencionalidade 

do adulto, faz a diferença na 

experiência presente e futura, é 

nessa intenção do responsável 

que resulta a intervenção que 

se faz no ambiente,         

organização do espaço 

disposição do mobiliário na 

seleção e organização de 

brinquedos e materiais. 

          Figura 88: Materiais diversos. Internet 
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  “A organização do espaço constitui um parceiro 

pedagógico de excelência. Quanto mais rico e 

desafiador, mais qualificadas serão as aprendizagens das 

crianças “afirma Maria da Graça Souza Horn. Um 

ambiente para criança mexer, inventar, conviver. 

Trocando em miúdos as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação Infantil. Centro de criação de Imagem 

Popular”. (CECIP) 

 

A seleção dos instrumentos que irão compor esses espaços deve 

contemplar mobiliários adequados, materiais pedagógicos 

estruturados e não estruturados. 

É importante ressaltar que todos os objetos colocados à 

disposição devem ser adequados a faixa etária, confeccionados com 

cuidado e monitorados para garantir a segurança. 

 

Materiais e Brinquedos para berçários- GI, GII e GIII 

Bebês que ficam deitados Móbiles coloridos e sonoros, 

tapetes de exploração, 

almofadas, bola grande inflável, 

chocalhos, brinquedos musicais. 

Bebês que sentam Mordedores, tapete sensorial, 

brinquedos de encaixar, 

recipientes de plástico, 

chocalhos, cesto com objetos (da 

natureza, de madeira, têxteis, de 
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metal e de papel ou papelão), 

para exploração. 

Bebês que engatinham Caixas com tampas, espuma 

grandes (com capa), caixas de 

papelão grandes, livros plásticos 

e sensoriais, brinquedos para 

fazer som, para cantar pintar. 

Bebês que andam Brinquedos de: encaixe, 

empilhar, empurrar, puxar, de 

afeto (pano, bonecas, ursinhos), 

bolas, tinta, papéis ou objetos 

que produzam efeito sonoro. 

 

Materiais para espaços específicos 

Refeitório Ambiente aconchegante, mesa e 

cadeiras ou bancos adequados a 

faixa etária, Rechaud, pratos, 

talheres, canecas, potinhos para 

sobremesa, toalhas de mesa, 

quadros com figuras reais de 

frutas, legumes e verduras. 

Sono Colchonetes, berços, lençóis, 

cobertores, travesseiros e 

cortinas, naninhas e música 

suave. 

Espaço de banho e troca Trocador, produtos de higiene 

pessoal, chuveiro, luvas 

descartáveis, pia adaptada, 

espelho, vaso sanitário pequeno, 

música, móbiles, brinquedos. 
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Espaço externo 

Pátio coberto e ou descoberto, 

piso diferenciado, plantas, horta, 

parque (escorregador, balança, 

gira-gira, outros); casinha de 

boneca, castelo de faz de conta, 

tanque de areia, traves de gol e 

bola, cordas, bambolês, petecas, 

outros. 

 

4 meses a 2 anos 3 anos a 5 anos 

• Materiais que 

trabalhem diferentes 
categorias, modelos, 

formatos, sequências, 

semelhanças, 

diferenças, 

quantidades, 

respeitando a 

complexidade 

necessária para a faixa 

etária. 

 

• Materiais que 

possibilitem colocar e 
retirar, empilhar, 

construir e descontruir. 

 

 

• Livros e ou figuras com 

fotos de animais e 

plantas reais. 

•  

Brinquedos comprados 

e ou de sucatas que 

retratem a vida animal. 

 
• Pequenas coleções de 

animais de plástico e 

elementos da natureza 

de tamanho adequado 

• Livros. 

• Revistas. 

• Jornais,  

• Música, 

• Fotografias pessoais, da 

natureza e dos ambientes,  

• Bonecas e bonecos, 

• Roupas e fantasias, perucas, 

chapéus, gravatas, colares, 

sapatos, leques, aventais, bolsas 

e sacolas,  

• Tecidos e colchas, retalhos de 

tecidos 

• Materiais e equipamentos de 

cozinha (incluindo os alimentos 

de mentira), de escritório, de 

supermercado, de salão de 

beleza; 

• Fantoches e marionetes,  

• Carros e carrinhos,  

• Dinheirinho. 



 

83 
 

para bebês e crianças 

maiores. 

 

• Plantas para 

observação criativa e 

ou orientada. 

 

• Recipientes de vários 

tamanhos e formatos 

para brincar na água e 

areia (com supervisão 

adequada).  
• Materiais para 

exploração dos 

sentidos. 

 

• Observação e 

manuseio das plantas 

em área e externa 

(com orientação 

adequada); observação 

de animais (formigas, 

pássaros, etc.). 

 

• Encaixes com formatos 

diferentes e ilustrados 

com motivos científicos 

etc. 

• Livros, revistas, 

jornais,  

• Música. 

• Fotografias pessoais, 

da natureza e dos 

ambientes.  

• Bonecas e bonecos. 

• Roupas e fantasias, 

perucas, chapéus, 

gravatas, colares, 

sapatos, leques, 

aventais, bolsas e 

sacolas. 

• Tecidos e colchas. 

• Painéis com informações 

sobre: as crianças (tamanho, cor 

dos cabelos, olhos, roupas, 

diferenças entre elas e entre elas 

e os adultos), seus interesses, 

passeios, fotografias, trabalhos, 

atividades e rotinas; obras de 

arte. 

• Materiais tais como: alfabetos, 

letras móveis de madeira, 

tecido, plástico, de imã; fichas 

com nomes e palavras 

conhecidas; cartões para 

construção de sequências de 

histórias e fatos. 

• Jogos variados com letras e 

palavras. 

• “Palco” para teatrinho de 

fantoches etc. 

 • Réguas, fitas métricas e 

trenas, jogos de memória, 

bingo, dominó, quebra-cabeças 

com motivos matemáticos e para 

desenvolvimento de raciocínio.  

• Números e formas variadas, 

recortadas em papéis para 

utilização em projetos, 

ilustrações, colagens e tarefas.  

• Materiais que trabalhem 

diferentes categorias, modelos, 

formatos, sequências, 

semelhanças, diferenças, 

quantidade, correspondência; 

loto, bingo, calendário, 

dinheirinho, possibilidades para 
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• Materiais e 

equipamentos de 

cozinha (incluindo os 

alimentos de mentira), 

de escritório, de 

supermercado, de salão 

de beleza. 

• Blocos variados de 

tamanho adequado 

para encaixar, 

empilhar, empurrar, 

puxar, sequências de 

objetos e figuras para 

contagem. 

• Diferentes formas 

tridimensionais.  

• Quebra-cabeças de 

poucas e grandes peças 

com motivos científicos. 

• Encaixes com formatos 

diferentes e ilustrados 

com motivos científicos 

etc.  

• Móbiles com e sem sons 

musicais; bolas grandes 

para rolar e empurrar; 

barras de apoio para 

bebês andarem. 

• Blocos para encaixar e 

empilhar; brinquedos 

para puxar e empurrar; 

equipamentos para 

escorregar, balançar, 

aprender a pedalar e a 

escalar. 

• Apoio para sentar, 

engatinhar, andar e 

passar de um lugar 

para outro (túneis).  

• Bolas de vários 

tamanhos, de plástico 

construção de gráficos e tabelas 

para comparações. 

• Blocos lógicos e de montar etc. 

• Mapas; livros sobre natureza – 

animais e plantas e que ensinam 

a fazer experiências; lente de 

aumento. 

• Ímã e materiais de metal para 

o ímã; tesouras sem ponta. 

• Recipientes (cestas, caixas, 

etc.) de vários tamanhos e 

formatos. 

 • Microscópios. 

• Quebra-cabeça de maior 

número; de peças com motivos 

variados – animais, plantas, 

cenários, corpo humano. 

• kits científicos para exploração 

específica, por exemplo, com 

telescópio e binóculo. 

• Cola, barbante e outros fios 

(lã, por exemplo), durex para 

auxiliar as experimentações, 

terrários, aquários etc.  

• Equipamentos para 

desenvolvimento motor amplo e 

fino: blocos de construção, 

encaixes e montagens, criação 

de circuitos educativos. 

• Equipamentos que favoreçam 

andar, correr, pular, pedalar, 

pular em um pé só, balançar, 

escorregar, escalar, se 

dependurar.  



 

85 
 

e/ou tecido (de meia, 

por exemplo). 

• Espelho. 

• Fios grossos e contas 

grandes para enfiar.  

• Encaixes de diversos 

motivos e possibilidades 

etc. 

• Instrumentos musicais 

tais como tambores, 

sinos, xilofones, 

pianinho, coquinho, 

triângulo, pauzinhos, 

guitarras. 

• Brinquedos e objetos 

que emitem sons 

variados; CDs de 

músicas infantis para 

ouvirem e cantarem (e 

não como música de 

fundo). 

• Bambolês, cordas, elástico, 

bolas de vários tamanhos e 

texturas e petecas para jogar e 

receber. 

• Fios e contas de vários 

tamanhos para enfiar, com a 

devida segurança. 

• Jogos desenhados no chão; 

encaixes de diversos motivos e 

possibilidades. 

•Blocos de construção, 

mangueira, utensílios para 

brincar na água e areia, baldes, 

copos, pás, colheres, forminhas, 

recipientes de vários tamanhos, 

brinquedos de borracha e 

plástico etc. 

• Instrumentos musicais tais 

como tambores, sinos, xilofones, 

pianinho, coquinho, triângulo, 

pauzinhos, guitarras, flautas 

etc.; CDs de músicas infantis 

para ouvirem e cantarem (e não 

só como música de fundo). 

• Diferentes tipos de música 

para cantarem em grandes e 

pequenos grupos, formando 

pequeno coral.  

• Música para as histórias, etc. 

• Lápis comum e de cor, giz de 

cera e giz de quadro, canetas 

variadas.  

• Papéis de tamanhos, cores, 

texturas e formatos variados. 
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• Marcadores, tesouras sem 

ponta, réguas, estêncil, colas 

líquidas e em bastão. 

• Tintas variadas.  

• Pincéis grandes e variados. 

• Recipientes com diversos 

recortes de formas geométricas, 

animais, pessoas, plantas, 

flores, estrelas, lua, sol, nuvens, 

disponíveis em diversos tipos de 

papel (mais flexível, de 

papelão), de pano, de plástico...  

• Cavaletes, livros de arte, 

acessórios para decoração 

(botões, fios de lã e de algodão, 

tecidos coloridos e com 

diferentes estampas). 

 

 

 

 

 

 

Com criatividade, podemos fazer 

materiais sensoriais para os bebês. 

Vejam: 
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  Figuras 89; 90; 91 e 92: Materiais Sensoriais. Internet 

 

 

 

 

 

Como fazer 

garrafinhas 

sensoriais: 
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                                  Figuras 93; 94 e 95: Materiais Sensoriais. Internet 

Algumas sugestões de uso dos materiais (essas atividades 

podem ser utilizadas de acordo com o contexto: sequências didáticas, 

projetos, etc.) 

 

 Caixa de papelão: 

As caixas podem ser grandes, pequenas, abertas, fechadas.... 

Quantas brincadeiras! 

Você vai precisar de garrafas pet, 

diferentes grãos (como feijões, 

ervilhas e restinhos de macarrão 

colorido). Faça um canudinho de 

papel para usar como funil para 

colocar os grãos na garrafa. 

Usando uma garrafa pet e sua 

criatividade, algo que iria para o lixo 

se transforma em um objeto lúdico. 

Você também pode tentar usando 

água e gel de cabelo dentro da 

garrafa: 
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Esse material possibilita que as crianças criem experimentando. 

Elas podem descobrir e aprender de forma significativa.  

    Pista de carrinho Pista de obstáculos 

 

Figuras 96; 97 e 98: Caixas de Papelão. Internet 

Caixa de encaixe 

        

Figuras 99 e 100: Caixas de papelão EM São Francisco de Assis. 2018 

 

Tecidos: 

 No caso do tecido: grandes, pequenos, retalhos e tiras fazem 

toda a diferença quando as crianças criam com seus pares as 

brincadeiras e seus enredos. São cabanas, tendas, brinquedos de 

vestir, adereços, roupas de boneca. O tecido tem movimento, isso 

propicia muitas possibilidades e até intervenções no espaço. 
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Varal de tecidos: Dessa forma, livremente, elas vão percebendo 

características e possibilidades de manusear, sentir, cheirar e tocar. 

Nesse espaço, as crianças podem descobrir novas brincadeiras a cada  

momento.  

Figura 101: Tecidos EM Ana Fragoso                                     Figura 102: Tecidos EM Júlio da Silva 

Tecidos transformam-se em 

túneis. Inspiração na obra de 

Lygia Clarck, Túnel de 1973.  

 Utilizando como referência 

a obra de Lygia Clarck, construa 

com as crianças túneis de tecidos, 

nos quais as crianças poderão 

experimentar as mais curiosas passagens. Os túneis poderão 

apresentar diferentes comprimentos e as crianças poderão 

experimentar diversas sensações. 

 Depois de confeccionados os túneis, os mesmos poderão ser 

levados para qualquer ambiente de brincadeira. 
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Arte com mingau  

Mingau: água, maisena e corante colorido. 

Forre o chão com papel pardo, coloque mingau em potes 

plásticos e distribua aleatoriamente sobre o pardo, onde a atividade 

será realizada. Leve os alunos para o local e deixe explorar livremente, 

pegar com a mão, passar no papel e no corpo. 

Incentivar várias possibilidades de movimentos. 

Expor o papel com marcas deixadas pelo aluno no mural da sala. 

 

Figuras 103, 104, 105 e 106: Arte com mingau EM Geraldo Padovan, 2018 

 

Tinta guache e fita crepe - Distribuir para os alunos pedaços de 

fita crepe deixando que eles colem livremente sobre a folha de papel. 

Peça para que pintem com tinta guache ou anilina, nas cores 

desejadas, os espaços que sobraram. Deixe secar e peça para que as 
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crianças retirem com cuidado as fitas do papel observando as formas 

e os efeitos obtidos. 

Atividades com folhas e flores secas  

 

 

Figura 107: folhas secas EM Darcy Assaf. 2017       Figura 108: folhas secas. E.M Sarina Caracante.2017 

 

 Figura 110: Folhas secas. Internet 

               

 

 

Figura 109: Folhas e garras. E.M São Francisco de Assis.2019                              
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Espaço e tempo no contexto da Educação Infantil.  

  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996) 

e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Brasil, 

2010), definem que a proposta pedagógica da escola é  reveladora de  

sua identidade, suas concepções, crenças, valores, princípios e 

diretrizes que norteiam o educar e o cuidar, para isso é preciso que o 

trabalho pedagógico seja organizado por uma rotina de forma que 

atenda às necessidades de todos os envolvidos, respeitando a 

individualidade e a especificidade da criança, com destaque para a 

organização do tempo e espaço das crianças e dos adultos no ambiente 

escolar. A qualidade do trabalho pedagógico na educação infantil 

depende, boa parte, da rotina das crianças e adultos nas creches e pré-

escolas para a organização da instituição. A rotina deve ter significado 

para as crianças de 0 a 5 anos. 

 

  

  Como lidar com a rotina na organização do trabalho pedagógico? 

 

 

   

    

Pesquisas recentes apontam para a necessidade de analisar e refletir 

sobre a palavra rotina e estudos foram realizados a fim de construir o 

seu significado pedagógico.  

  Constatou-se que, apenas no final do século XVII, a palavra 

passou a ser utilizada na vida e na linguagem cotidiana com a 

significação básica de uma noção espacial – vinculada a uma direção, 

um caminho e agregada a ideia de um percurso conhecido. Outra ideia 
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de rotina é sequência temporal - como as ações ou os pensamentos – 

mecânicos e irrefletidos- realizados de uma mesma maneira habitual 

ou repetitiva. 

  A palavra rotina também foi vinculada a oposição à inovação ou 

progresso, relutância contra o que é novo, sem verificar se isso é 

melhor do que os hábitos e as práticas antigas. Outra ideia é que as 

rotinas são criadas partindo de uma sequência de atos ou conjunto de 

procedimentos associados e não podem sair de sua ordem, com caráter 

normatizador. 

   

         Assim, observamos que a rotina pedagógica é um 

elemento estruturante da organização institucional 

e de normatização da subjetividade das crianças e 

dos adultos que frequentam os espaços coletivos de 

cuidados e educação. (Barbosa, p. 45) 

   

  É preciso entender a ideia da flexibilização da rotina, que ocorre 

quando:  garantimos a participação ativa das crianças; respeitamos 

seu tempo; quando os imprevistos são aceitos; ao construirmos e 

reconstruirmos regras no coletivo; quando agimos, reconstruindo 

valores e os compartilhamos na relação entre adultos e crianças. 

 A criança cresce e desenvolve a partir de relações que estabelece 

com tudo e com todos dentro de ação educativa do contexto que a 

envolve. Por isso, para se organizar as atividades de uma rotina no 

tempo, é fundamental levar em consideração três necessidades das 

crianças: 

• Necessidades biológicas como as relacionadas ao repouso, 

alimentação, higiene e as suas faixas etárias. 

• Necessidade psicológicas que se referem às diferenças 

individuais como o tempo e o ritmo de cada um. 
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• Necessidades sociais e históricas que dizem respeito à cultura e 

ao estilo de vida. 

 

   Segundo Barbosa (2006, p.149), é ao se repetir várias vezes que 

determinadas estruturas mentais se constroem e se consolidam. A 

repetição nas rotinas de educação infantil, possibilitam às crianças 

situações de construção do cotidiano. É preciso considerar a regularidade 

e a diversidade na organização diária das propostas na educação infantil. 

 

   Em nosso município, ao utilizarmos a rotina como elemento 

estruturante na organização do trabalho pedagógico, devemos 

considerar algumas ações:  

 

 Cuidar e Educar- Se complementam e se fundem no propósito 

da Educação Infantil: oferecer situações interacionais e 

direcionadas para integrar o desenvolvimento infantil, para que 

manifestem posturas autônomas, criem hábitos e capacidade de 

realizar ações cada vez mais independentes, com múltiplas 

aprendizagens. As ações de cuidar devem ser realizadas sempre 

com uma intencionalidade pedagógica. 

 

    

 Adaptação - do ponto de vista do processo de adaptação, o 

cuidar e o educar também estão presentes. Pois, para acolher, é 

preciso garantir que as crianças se sintam cuidadas, seguras e 

confortáveis. Isso requer a percepção individual das crianças, 

além de boa relação afetiva entre educadores, crianças e 

familiares. 
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 Entrada e Saída – São momentos que devem somar à 

aprendizagem, porque são espaços interativos do dia a dia que 

favorecem a comunicação pedagógica e diferentes interlocutores 

estão presentes nesse momento; há o relacionamento com 

cumprimento de regras estabelecidas pela escola. São momentos 

que se estabelecem a adaptação e o acolhimento das crianças e 

das famílias na instituição. 

 

 Roda de conversa- É o momento ideal para que todos 

expressem seus conhecimentos, hipóteses, emoções, modos de 

agir, pensar e sentir. É o 

momento onde todos se 

olham, falam, escutam e 

trocam experiências 

vivenciadas, em um 

ambiente acolhedor, onde 

sintam confiança e 

autoestima. 

                                               Figura 111: Roda de Conversa EM São Francisco de Assis. 2018 

 

  É o momento da socialização das descobertas, momento 

para negociar conflitos e buscar soluções. 

 

 

                                               

Atividades – A construção 

da autonomia, da identidade 

e da socialização ocorrem 

tanto pelas propostas 

lúdicas, quanto pelas 

pedagógicas.  
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Figura 112: Propostas diversificadas. E. M. Nossa Senhora de Fátima. 2018 

 

 

 É preciso planejar propostas diversificadas como pintar, 

desenhar, construir, ouvir músicas, dançar, modelar, folhear 

livros etc. para favorecer o desenvolvimento integral das 

crianças. É preciso conhecer as possibilidades de cada criança e 

planejar ações ao mesmo tempo desafiadoras, mas possíveis de 

serem realizadas pelas crianças. Ao permitir que sozinhas as 

crianças descubram, realizem e resolvam situações, podemos 

observar seu crescimento e suas competências. 

              Figuras 113 e 114: Pesquisa elementos da natureza. EM São Francisco de Assis. 2018 
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 Brincar – A mais valiosa forma de aprender e conviver para uma 

criança é através da brincadeira, 

porque compartilham ideias, objetos 

e brinquedos. Brincando as crianças 

resolvem conflitos, porque 

experimentam e internalizam o 

mundo com uma compreensão 

peculiar sobre pessoas, sentimentos e 

conhecimentos.                                          

 

                                                    Figura 115: EM Ovidia Pessanha.Regras da brincadeira. 2018 

 

 Alimentação – Podem ser considerados como vários momentos 

de aprendizagem pois, além do ato de alimentar-se para manter 

a vida e a saúde, desenvolve o prazer, estimula o paladar, 

contribui para a socialização com seus rituais de boas maneiras. 

A exploração de diferentes alimentos como pegar, chupar, 

degustar, conhecer os alimentos, plantar, cuidar, colher e 

preparar, também são oportunidades de aprendizagens. 

          

           Figura 116: EM Ana Fragoso. Receita culinária. 2018 
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 Higiene – Momento para as crianças desenvolverem hábitos de 

higiene e preservação da saúde. Devem ser realizadas 

diariamente. 

 

 Sono – Esse momento precisa ser pensado e planejado desde a 

hora de ir para o local de repouso até o momento de acordar. 

Esse momento deve ser usado para desenvolver necessidades 

para que possam relaxar, proporcionar mais segurança entre a 

criança e o educador. A hora do sono e repouso é muito 

importante para a saúde e para o sistema nervoso da criança. 

 

 Desenvolver as capacidades das crianças, incentivando-as a 

conquistar a autonomia é a primeira condição para viverem em 

sociedade. Valorizar e respeitar as crianças para que elas possam se 

relacionar com outras crianças e com outras pessoas, numa relação 

saudável e de valores humanos são responsabilidades dos educadores 

da educação infantil. É no espaço de educação infantil que crianças de 

diferentes contextos se inserem e compartilham de um ambiente único 

de experiências, conhecimentos, aprendizagens e interações sociais. 

   

 

 

 

 

 

 

A organização do tempo para a realização das propostas deve 

respeitar o tempo de cada criança. Cada um tem um tempo! O tempo 

Como pensar em organização de 

tempo, espaço e ainda atender as 

necessidades de cada criança? 
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não é igual para cada ser humano! As crianças não atuam na mesma 

forma de ambiente. 

Todo tempo é tempo de educar e em todo momento é possível 

ensinar e aprender. Por isso, na Educação Infantil, a criança encontra a 

possibilidade de ampliar as experiências que trazem de casa e de outras 

vivências; de estabelecer novas formas de relação e de contato com uma 

grande diversidade de costumes, hábitos e expressões culturais; cruzar 

histórias individuais e coletivas; compor o repertório de conhecimento 

com determinado grupo (RCNEI, 1998). 

A construção do tempo é um desafio para a criança, o 

planejamento da rotina a ajudará nessa organização e construção 

temporal. A proposição de bons contextos a ajudará para que se sinta 

mais tranquila e segura. 

 O tempo de espera é determinado e/ou pré-determinado pelas 

unidades escolares para que a rotina diária aconteça seguindo o 

planejamento. 

 Dentro de uma gestão democrática, a organização do tempo e 

do espaço nas unidades escolares tem como caraterística fundamental 

a participação de todos, principalmente das crianças fazendo escolhas, 

colaborando com sugestões e se responsabilizando pela efetivação do 

que foi estabelecido. 

 Na organização da unidade educativa é realizado o plano diário, 

no qual a rotina pedagógica é utilizada como dispositivo de composição 

espaço temporais, ativamente discutidos, elaborados e criados por 

todos os interlocutores envolvidos visando a construção das relações. 

 É importante enfatizar que na construção de uma rotina não 

existe algo pronto e fixo, pois é preciso considerar a necessidade de 

promover vivências   de uma maneira flexível, dando suma importância 
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no ato de brincar. É preciso proporcionar um ambiente acolhedor, 

seguro que promova satisfação, riqueza em experiências e construção 

da identidade.          

 Durante a realização das ações programadas na rotina 

pedagógica, deve-se ter uma escuta atenta, criar situações de 

interações, trocar cenários, intercalar atividades agitadas, 

movimentadas com as mais calmas, tranquilas e relaxantes.  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

Figuras 117: Diversidade de atividades. EM. Sagrada Família 

 

 Ao analisar o ritmo da semana considerando o ponto de vista das 

crianças na sucessão e ordem das atividades, no equilíbrio e variedade, 

trabalhamos a autonomia infantil como uma independência 

compartilhada que garante os direitos de cada criança, do espaço do 
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outro, vivenciando o brincar, a capacidade de resolver problemas, 

criar, socializar e aprender. 

 

Modalidades organizativas do trabalho pedagógico. 

   

  Podemos abordar na estruturação de uma rotina pedagógica para 

a organização do tempo didático, as modalidades organizativas: 

atividades permanentes, sequência de atividades, atividades ocasionais 

e projetos didáticos. 

 

 

 

 

 

A Importância do Planejamento 

 O planejamento usado como instrumento de 

trabalho auxilia na atividade do professor e ao 

mesmo tempo colabora para que ele próprio possa 

compreender melhor a si mesmo e a transformar 

sua ação no mundo. (Zilma, 2012, p.390) 

  

 O planejamento docente deve ser um instrumento desenvolvido 

pelo professor e para o seu próprio uso. O trabalho educativo deve 

estar presente desde o seu plano de aula, perpassando pelas ideias em 

promover boas situações de vivência que gerem aprendizagem e 

desenvolvimento. Para planejar o trabalho o professor precisa 

conhecer o direito das crianças, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(2013), a Base Nacional Comum Curricular (2018), o Projeto Político 
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Pedagógico da escola, as famílias e suas expectativas quanto a creche 

e a escola e o relacionamento com as equipes educadoras. 

 Planejar na educação infantil implica entrar na relação com as 

crianças, construir a identidade do grupo junto com as crianças. Mais 

do que conteúdos de Matemática, Ciências ou Língua Portuguesa, o 

planejamento deve ser essencialmente linguagem, formas de 

expressão e leitura do mundo que nos circunda e provoca paixão por 

desvendá-lo. 
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 Figuras 118, 119 e 120: Pesquisando sobre a minhoca.  EM Terezinha Pereira da Silva. 2018 

 

Ao observarmos as crianças e suas interações, trazemos para o 

planejamento seus interesses, abrindo espaço para suas 

manifestações, pensando estratégias e materiais diversos que 

desafiem e produção do conhecimento de si e do mundo.  

 O planejamento será sempre o reflexo de determinadas 

concepções; quando a educação é compreendida como formação 

cultural, a criança é considerada ativa e produtora de cultura, o 

professor mediador valoriza a diversidade, a afetividade, a 

solidariedade, a brincadeira, a alegria. Nesse processo, é preciso 

assegurar o direito das crianças à expressão e isso precisa ser 

planejado em nossa ação. O planejamento é um recurso que explicita 

a intenção do professor na organização dos tempos e espaços 

cotidianos. 

 Todo trabalho de planejamento tem como objetivo final 

promover a aprendizagem e o desenvolvimento humano, é preciso 
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considerar as crianças, o que elas já sabem, os elementos novos que 

trazem ao interpretar a realidade, o que ainda podem aprender, como 

as crianças participam de diferentes propostas individualmente ou em 

grupo, o que já realizam com autonomia ou em que precisam de 

auxílio. 

 Para saber tudo isso, os professores podem 

organizar algumas ações básicas para o exercício 

da profissão docente: a observação, o registro, a 

problematização. Tais atividades, quando 

incorporadas como atividade docente, podem 

constituir em preciosos instrumentos que auxiliam 

o trabalho contínuo de planejamento e avaliação. É 

isso que faz de um planejamento uma atividade 

sempre nova, criativa, diferente a cada ano, de 

acordo com as diferentes turmas de crianças. 

(Oliveira, 2012, p.391) 

 

  

 

 Pensar nas metodologias de trabalho pedagógico implica refletir 

sobre as formas de desenvolver o trabalho, de cuidar e educar as 

crianças no dia a dia, fundamentados nas opções do professor e da 

instituição quanto a procedimentos, posturas, atitudes, estratégias e 

ações. São as escolhas metodológicas dos que atuam como 

mediadores das relações das crianças com o mundo, com outras 

crianças e com adultos, que contribuirão para que elas aprendam 

formas de ser, estar, fazer, conviver e conhecer. 
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 Nessas mediações, 

diferentes formas de 

trabalho pedagógico vão 

sendo construídas, 

portanto, o professor 

deve conhecer e partir 

sempre dos direitos, 

necessidades e interesses 

das crianças, estar atento 

as diferentes formas de 

manifestação. 

      Figura 121: Leitura para bebês. EM Ovídia Pessanha. 2018 

 

 O parecer das DCNEI, orienta: 

 Em relação a qualquer experiência de 

aprendizagem que seja trabalhada pelas crianças devem 

ser abolidos os procedimentos que não reconhecem a 

atividade criadora e o protagonismo da criança pequena, 

que promovam atividades mecânicas e não significativas 

para as crianças. 

 Cabe a professora e ao professor criar oportunidade 

para que a criança no processo de elaborar sentidos 

pessoais, se aproprie de elementos significativos de sua 

cultura não como verdades absolutas, mas como 

elaborações dinâmicas e provisórias. Trabalha- se com os 

saberes da prática que as crianças vão construindo ao 

mesmo tempo em que se garante a apropriação ou a 

construção por elas de novos conhecimentos. Para tanto, 

a professora e o professor observam as ações infantis, 
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individuais e coletivas, acolhem suas perguntas e suas 

respostas, buscam compreender o significado de sua 

conduta. (BRASIL, CNE/CEB, 2009) 

 

  A organização do trabalho pedagógico com crianças também 

implica pensar sobre os instrumentos de trabalho do professor, a 

avaliação das crianças e do próprio trabalho.  

  A observação e o registro são instrumentos que viabilizam o 

planejar e o avaliar considerando as concepções de criança, de 

desenvolvimento, de aprendizagem e de educação infantil. Esses 

instrumentos permitem ao professor:  

• Perceber a singularidade e a integridade das crianças. 

• Realizar propostas de trabalho conforme o currículo e acompanha-

las. 

• Fazer intervenções que promovam a aprendizagem e o 

desenvolvimento de todos. 

• Refletir, analisar, rever e reorganizar sua prática de cuidar e educar 

as crianças. 

 A avaliação com caráter mediador e acolhedor, envolve ações de 

selecionar, verificar, fazer comparações, julgar e decidir. Deve 

acompanhar a aprendizagem e o desenvolvimento dos aprendizes e 

possibilitar ao professor rever e aprimorar seu trabalho pedagógico. 

 Na Educação Infantil, a avaliação deve ser contínua, processual 

e coletiva, não tem objetivo de promoção e deve garantir vários 

momentos, várias formas e diferentes canais de participação dos 

familiares das crianças. 

 O artigo 10º da DCNEI, dispõem que: 
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 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: 

I. A observação crítica e criativa das atividades, 

das brincadeiras e interações das crianças no 

cotidiano; 

II. A utilização de múltiplos registros realizados 

por adultos e crianças (relatórios, 

fotografias, desenhos, álbuns etc.); 

III. A continuidade dos processos de 

aprendizagem 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. 

IV. A 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. 

V. A não retenção das crianças na Educação 

Infantil. 

(BRASIL, CNE/CEB, 2009) 

 

 

 

 O Parecer CNE/CEB 20/2009 reafirma essas definições: 
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  A avaliação, conforme estabelecido na Lei nº 

9.394/96, deve ter a finalidade de acompanhar e 

repensar o trabalho realizado. Nunca é demais 

enfatizar que não devem existir práticas 

inadequadas de verificação da aprendizagem, 

tais como provinhas, nem mecanismos de 

retenção das crianças na Educação Infantil. 

Todos os esforços da equipe devem convergir 

para a estruturação de condições que melhor 

contribuam para a aprendizagem e o 

desenvolvimento da criança sem desliga-la de 

seus grupos de amizade. 

 

   

  Para que o planejamento, a avaliação e o replanejamento das 

ações sejam viáveis, é preciso pensar na observação com valioso 

instrumento que possibilita o olhar e a escuta atenta para as crianças, 

percebendo as suas manifestações e as diferenças entre elas. Devemos 

ter um olhar curioso, questionador, pesquisador e estudioso e para isso 

se concretizar, precisamos registrar. O registro é um instrumento que 

permite a reflexão, a organização do pensamento, que retrata e socializa 

as histórias dos sujeitos e da instituição (Salles-Faria, p. 41- 2013).  

 

Práticas pedagógicas inclusivas e flexibilização curricular 

 

   A UNESCO define educação inclusiva 

 “Como um processo de fortalecimento da capacidade do 

sistema de educação para alcançar todos os alunos, 

podendo ser compreendida como uma estratégia 

essencial para alcançar a Educação para Todos (EPT). 

Como princípio geral, deve orientar todas as políticas e 

práticas educacionais, a começar pelo fato que a 
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educação é um direito humano fundamental e a base 

para uma sociedade mais justa e igualitária (Fonte: 

UNESCO, 2009). Escolas inclusivas estão baseadas em 

uma pedagogia centrada no aluno, capaz de educar com 

sucesso todas as crianças, inclusive aquelas com 

desvantagens e incapacidades graves. O mérito dessas 

escolas não é apenas de serem capazes de fornecer 

educação de qualidade a todas as crianças; seu 

estabelecimento é um passo crucial para ajudar a mudar 

atitudes discriminatórias, para criar comunidades 

acolhedoras e para desenvolver uma sociedade 

inclusiva”. (Fonte: UNESCO, 1994). 

 

 

  O glossário da Unesco define o Currículo inclusivo como 

 “Currículo que leva em consideração e atende 

necessidades diversas, experiências prévias, 

interesses e características pessoais de todos os 

alunos. Visa a assegurar que todos os estudantes 

participem de experiências de aprendizagem 

compartilhadas na sala de aula e que sejam 

oferecidas oportunidades iguais, 

independentemente das diferenças entre os 

alunos. (Fonte: UNESCO, 1994). 

 

  Planejar na educação infantil implica em fazer uso de estratégias 

que promovam caminhos para que as crianças aprendam brincando e 

interagindo e partir do pressuposto metodológico que todas as propostas 

devem partir de práticas inclusivas, que permitem a cada aluno sentir-se 

valorizado, confiante e em segurança para que possa alcançar seu pleno 

potencial. O Projeto Político Pedagógico da escola, direcionará as ações 

do professor para assumir o compromisso com a diversidade e com a 

equalização de oportunidades, privilegiando a colaboração e a 
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cooperação, ações que permeiam o conceito de Escola Inclusiva segundo 

as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Especial (MEC/SEESP, 

1998).  Incluir é assegurar a flexibilização curricular que no contexto 

educacional significa garantir o direito à diferença no currículo, buscando 

a coesão da base curricular comum com a realidade dos estudantes, com 

suas características sociais, culturais e individuais, incorporando também 

os diferentes modos de aprender e as múltiplas inteligências presentes 

em sala de aula. 
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