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APRESENTAÇÃO
Com a finalidade de divulgar o maravilhoso trabalho cotidiano dos profissionais
da Educação Infantil do município, nasceu o documento histórico, concepções, espaços
e tempos com fotografias antigas e atuais, citações e depoimentos dos professores que
resgataram as memórias de histórias vivenciadas por muitos que ali passaram.
Nesse documento, é apresentada uma retrospectiva histórica da Educação
Infantil do município de São Bento do Sapucaí, que envolve o surgimento da Educação
Infantil na cidade, os idealizadores, os primeiros alunos, os primeiros professores e os
locais de funcionamento.
Onde estão os professores e alunos de outrora? Onde eram instaladas as
unidades escolares? Como eram as atividades propostas? Você sabia que a localização
e o espaço físico das escolas eram variáveis decisivas na proposta pedagógica? Que o
espaço físico sempre possibilitou a proximidade com a natureza e o desenvolvimento
das relações sociais e da criatividade?
Pois é... Esses espaços favoreceram ainda, entre outras ações e estímulos, a
realização de jogos simbólicos e cooperativos, o ensino ativo e a utilização didática dos
elementos do entorno da escola como fontes naturais de conhecimento.
Ao pensar e repensar todos os acontecimentos na Educação Infantil, a equipe
gestora e pedagógica da CEMEI se uniram para escrever o livro Histórico,
Concepções, Espaços e Tempos. Aconteceram mudanças desafiadoras e ações
concretas que conduziram a equipe à reflexão das práticas pedagógicas, desde o início
da Educação Infantil até os dias atuais, por exemplo: como eram as crianças de antes e
como são as crianças de hoje? Elas são atendidas de forma igualitária, de modo que o
desenvolvimento pleno e o rendimento escolar sejam garantidos?
São muitos os desafios e questionamentos na Educação Infantil, e a Creche
Escola nasceu para atender às demandas do novo século. Contudo, as dificuldades são
muitas, a sociedade mudou até mesmo em nossa pequena cidade - onde o ambiente
familiar se envolve com o ambiente escolar - apontando para a necessidade de se
reinventar para assegurar que as crianças do nosso município desfrutem de uma
educação lúdica, criativa e de qualidade.
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Diante disso, convido você a conhecer a trajetória da Educação Infantil por meio
de relatos e recordações das pessoas que frequentaram as unidades escolares. Ao ter
contato com o documento você perceberá que, além da leitura agradável, as ações de
cuidar e educar na Educação Infantil significam compreender o espaço/tempo em que a
criança vive a partir de uma visão integrada do seu desenvolvimento, e está respaldada
em concepções que respeitam a diversidade, a faixa etária e a realidade inerentes à
infância.
Uma instituição que estrutura seu funcionamento a partir da troca de
informações e do compartilhamento de saberes contribui para o aprimoramento do
trabalho pedagógico.
Que esse trabalho na Educação Infantil do município de São Bento do Sapucaí
seja perene, com vistas a conduzir a criança ao seu desenvolvimento integral.

Aurora Marigilda da Rosa Santos
Secretária Municipal de Educação
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Apresentação das Diretrizes
O presente documento está em processo de elaboração por sete pessoas que se
encontram quinzenalmente, realizando estudos sobre o histórico da Educação Infantil do
município, as concepções norteadoras do trabalho pedagógico e as funções do espaço e
gestão do tempo.
O documento “Das intenções às ações – a Educação Infantil em 30 anos”
apresenta um breve histórico da Educação Infantil de nosso município, relatando toda a
evolução e história e marcos que aconteceram em sua trajetória, assim como as pessoas1
que contribuíram para sua mudança.
Em “A organização das salas ao longo do tempo”, relata-se, historicamente,
como o espaço e a ocupação das salas de aula foram se compondo e alterando, conforme
as mudanças na Educação Infantil ocorriam.
As “Concepções norteadoras do trabalho” abrangem um estudo sobre a criança2,
numa perspectiva integral, a infância como fase importante e significativa da vida e a
função da Educação Infantil assumindo o cuidar, o educar e o brincar.
Em seguida, apresentamos o “Espaço promotor de trabalho”, pensando em
cenários interativos de qualidade, oferecendo diferentes materiais, permitindo o uso
coletivo com escolhas individuais e grupais, que favorecem a construção da autonomia
e aprendizagem das crianças.
Para finalizar, apresentamos “O tempo na Educação Infantil”, estudando as
propostas simultâneas para que o tempo de adaptação, permanência e espera das
crianças seja otimizado e significativo para aprendizagens.

1

Neste documento, optamos por utilizar a nomenclatura de cada cargo exercido, apesar de considerarmos todos os profissionais que
atuam na educação como educadores.
2
Neste documento, optamos por utilizar o termo criança em vez de alunos,em consonância com o termo utilizado nos documentos
oficiais nacionais.
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Das intenções às ações – a Educação Infantil do Município em 30
anos
A Educação Infantil no município iniciou no ano de 1980, com o projeto
“Educação Compensatória”, enviado pelo governo do Estado para atender crianças de
seis anos de idade, cujos pais tinham baixa renda familiar.
A esposa do prefeito da época, senhora Selma Duarte, de posse deste projeto, o
ofertou à professora Paula Regina Merise, que chegou à cidade já com intenções de
implantar a Educação Infantil no município.
A professora iniciou seu trabalho com visitas a pé em todas as casas dos
“Morros do Cruzeiro e da Matriz”, a fim de convencer os pais a matricularem seus
filhos na escola, com o objetivo de auxiliar as crianças e prepará-las para o Ensino
Fundamental.
Cerca de 30 crianças foram atendidas no CEPROCOM -Centro Promocional
Comunitário, uma associação filantrópica que atendia crianças e adolescentes em
período contrário ao Ensino Fundamental por meio do programa estadual denominado
PLIMEC- Plano de Atendimento ao Menor Carente.
No ano de 1981, as crianças foram atendidas pela professora Paula nas
dependências do Grupo Escolar “Coronel Ribeiro da Luz”, após sua reforma. Já nessa
época, a professora enfrentava preconceitos com os pais, pois diziam que a “EMEI era
só para brincar”.

Figura 1: Fachada do Grupo Escolar Coronel Ribeiro da Luz, 2010.
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Em seu trabalho, valorizava muito a lateralidade e a expressão corporal, os
macro espaços para os micro espaços, ou seja, do todo para as partes. "O papel é a
última coisa para a Educação Infantil, tem muita coisa a ser trabalhada antes disso. A
folha é somente o registro de tudo que se foi trabalhado tridimensionalmente",
complementa a professora. Pesquisava a realidade da criança e tentava mostrar aos pais
a importância do conhecimento. Seguia as teorias de Piaget, Montessori e Constance
Kamii.
A professora tinha visão inovadora e questionadora, pois se preocupava com a
valorização da infância e as brincadeiras, mesmo recebendo muita cobrança para que a
criança saísse da Educação Infantil com letra bonita, preparada para o primeiro ano.
Seu

trabalho

se

destacou

no

Jornal

Novo

Tempo

(1981):

Figura 2: Notícia do Jornal Novo
Tempo, em acervo pessoal da
professora Paula - Fevereiro de
1981.

Dando continuidade
a

esse

professoras

trabalho,
da

as

Educação

Infantil Alda Dias Silva e
Amarilda Candida da Rosa e
Silva, também visitaram a pé todas as casas, a fim de convencer os pais a matricularem
os filhos na escola.

Figura 3:
CEPROCOM,
Professora Alda, e Amarilda,
Outubro de 1982.
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No ano de 1982, foi celebrado o Convênio para a instalação de classes de
Educação Pré-escolar, nos termos do Projeto MEC – Desenvolvimento da Educação
Pré-escolar.

Figura 4: Fotocópia da Lei 397 de 15 de março de 1982. Autorização para convênio com o Projeto MECDesenvolvimento da Educação Pré-Escolar.

Em 1983, com o aumento da demanda por vagas, ingressou também, a
professora Maria Berveli da Rosa (em substituição à professora Amarilda Candida da
Rosa e Silva) e, no ano seguinte, as professoras: Benedita Antônia Quintanilha de
Moraes e Aparecida Filomena de Lima Santos. Funcionavam uma turma no
CEPROCOM e duas no Grupo Escolar Estadual “Coronel Ribeiro da Luz”.
Em 1985, o quadro ampliou-se, inclusive com a criação da primeira pré-escola
rural no Bairro do Quilombo. A sala funcionava na casa da festa da igreja e a professora
Eliana Pereira Fernandes da Rosa foi contratada para atuar com essa turma.
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Figura 5: Primeira escola rural de
Educação Infantil, Bairro do
Quilombo, professora Eliana 1985.

Nesse mesmo ano, a professora Maria Sônia Dias de Souza também ingressou.
Em 1987, as professoras Ivana Nilo dos Anjos Barbosa e Marcia Cristina Rennó
passaram a fazer parte do quadro de professoras.
Muitas outras professoras passaram pela Educação Infantil entre os anos de 1980
e 1990, entretanto, tinham contratos de pequena duração. O primeiro concurso público
do município foi realizado em 1990.
Segundo a ex-professora Maria Berveli da Rosa Santos “A escola era a extensão
da família” e quando achava necessário chamar a atenção de alguma criança mais
irrequieta na sala de aula, dizia que ia conversar com os pais. Aliás, segundo ela, não
havia muita dificuldade em encontrar e conversar com os pais das crianças, não só
porque todos se conheciam ou eram parentes próximos, mas também porque havia
muitas ocasiões de encontro de professores e pais: na feira do mercado, nas missas de
domingo, nas festas religiosas ou no cinema da cidade.
Típica das pequenas cidades do interior, “onde todos se conhecem, quando não
são parentes”, essa conexão do ambiente familiar com o ambiente escolar podia
representar, por vezes, uma interferência na autonomia do planejamento e execução das
atividades pedagógicas, mas não deixava de ter suas vantagens, como um maior
envolvimento das famílias na vida escolar de seus filhos.
A essa época, os planejamentos dos conteúdos da Educação Infantil eram feitos
seguindo os moldes do Ensino Fundamental, com atividades preparatórias através de
exercícios de coordenação motora, pintura de desenhos mimeografados e de
alfabetização. O atendimento era feito a crianças de 4 a 6 anos, divididos nos cursos de
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Jardim I, Jardim II e Pré-Escola3. Os professores tiveram a oportunidade de participar
de algumas formações em Campos do Jordão e em São Paulo.

Figura 6: Fachada das Escolas Rurais, 2011.

Aos poucos, foram abertas salas de Educação Infantil nos bairros rurais,
funcionando dentro das unidades de Ensino Fundamental. A procura por vagas logo foi
aumentando, sendo necessário alugar uma casa para atendimento físico de toda a
demanda.
Algumas turmas chegaram a ter aulas em uma sala na Casa da Lavoura, no Salão
Paroquial e no Salão da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios e também no Asilo da
cidade, denominado Recanto São Benedito.
Embora as primeiras turmas tenham funcionado em diversas dependências da
cidade, a construção de um prédio próprio era um sonho impossibilitado, diante das
condições financeiras em que se encontrava a prefeitura naquele período. A partir de
1984, com a contribuição do prefeito Antônio Carioca Martins de Azevedo, instalou-se
como sede da Educação Infantil Municipal, um prédio situado no centro da cidade, na
Praça da Bandeira, denominado EMEI Jardim Encantado-Escola Municipal de
Educação Infantil Jardim Encantado, onde também funcionava a Biblioteca Pública
Municipal.

3

Cursos: Nomenclatura utilizada para definição das turmas da época.
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Figura 7: crianças e professoras Alda e Ivana no
prédio novo, localizado na Praça da Bandeira, em
1984.
Figura 8: Prédio da EMEI Jardim Encantado,
década
de
90,

As salas para as duas turmas dos cursos Jardim I e Jardim II, que funcionavam
no CEPROCOM continuou, via parceria entre a Prefeitura Municipal e o Centro
Promocional Comunitário. Com o passar dos anos, a Instituição criou salas de Maternal
para atender crianças de 2 e 3 anos.
O sonho de um prédio único e próprio para a Educação Infantil Municipal
continuava sendo acalentado por professores, funcionários e comunidade. Por volta do
ano de 1998, o prefeito Antônio Carioca Martins de Azevedo construiu um novo prédio
para o funcionamento da Educação Infantil, próximo ao já existente, situado na Rua
Professor Luiggi Mazzei (antiga Rua do Beco). Neste prédio, havia espaço projetado
para refeitório, banheiros adequados à faixa etária atendida, pia e mobiliário, também
adequados. Entretanto, tal construção não alterou muito a estrutura funcional, pois as
crianças atendidas no prédio da Praça
da Bandeira e os da casa alugada na
mesma rua eram obrigadas a se
locomover diariamente até a nova
unidade para fazer as refeições.

Figura 9: Fachada do Prédio construído em
1998.
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Figura 10: Infantil I e II do Bairro do Paiol
Grande no parque da unidade 2 da EMEI Jardim
Encantado.

A questão pedagógica
Com relação ao trabalho pedagógico, durante o período de aproximadamente 25
anos, as práticas continuavam sendo as de preparação, as professoras usavam de muita
criatividade e iniciativa, adaptando atividades e experiências que trocavam com os
professores que lecionavam no Ensino Fundamental.
Destaque para a professora Alda Dias Silva que atuou como professora primária
e monitora no PLIMEC, professora de Educação Infantil, coordenadora educacional e
assessora coordenadora pedagógica. Por muitos anos, desenvolveu trabalhos
administrativo-pedagógicos sob a orientação da formadora Elizabeth Cursino.
“Nós cantávamos muito, mas muito mesmo... e apesar de termos que fazer
aquelas lembrancinhas... lembro-me de um palhaço que me traumatizou... virávamos a
madrugada confeccionando-as... no fim era
tudo muito prazeroso e éramos muito
felizes”, relembra a professora Maria Sonia
Dias de Souza.

Figura 11: EMEI Jardim Encantado, Infantil II,
Professora Sonia, 2005.
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“Tínhamos cadernos de Linguagem, outro de Matemática e ainda o de tarefas e
preparávamos todas as atividades madrugada adentro. Era muito trabalhoso, mas éramos
felizes... havia união entre os professores... o problema de um se tornava de todos, e
assim, nos ajudávamos e resolvíamos os impasses que surgiam especialmente os
relacionados à confecção de lembrancinhas”, recorda a professora Ivana Nilo dos Anjos
Barbosa.
Por volta do ano de 2001, por iniciativa de algumas professoras do Infantil,
iniciou-se um trabalho de elaboração e uso de apostilas para cada curso, organizadas por
eixos de trabalho, conforme o RCNEI -Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil. Elas eram feitas por meio de pesquisa de atividades voltadas para os cursos
Jardim I, Jardim II ou Pré-escola. As professoras de cada curso se reuniam nas casas
umas das outras ou na própria escola, para preparar as apostilas. Depois de selecionadas
as atividades, que tinham uma sequência, dividiam as tarefas (passar no estêncil, rodar
no mimeógrafo, separar as folhas rodadas, montar as apostilas para cada aluno e
encadernar). "Era um trabalhão, mas unia o grupo", conforme relatos de algumas
professoras da época.
As atividades desenvolvidas com os alunos da Educação Infantil, cujas salas
funcionavam no CEPROCOM seguiram, inicialmente, o mesmo percurso das demais,
porém como a Instituição tinha autonomia e também atendia a alunos com necessidades
especiais, a diretoria investiu em formação específica para as professoras. O que
contribuiu para que, a partir dos anos 2000, o Planejamento Pedagógico da Educação
Infantil começasse a seguir a metodologia de Projetos, sem, entretanto, ter uma
documentação do próprio município que o embasasse.
Considerando a Constituição Federal em seu artigo 205, que “[...] preconiza a
formação para o pleno desenvolvimento da pessoa [...]”, com vistas ao desenvolvimento
escolar amplo, eficaz e eficiente, a escola se transforma em ambiente que proporciona a
formação para os saberes, não apenas do conteúdo, mas também das habilidades e
competências necessárias à capacitação humana para a vivência das mais diversas
experiências e para a aplicabilidade na vida em sociedade. Assim, algumas professoras
que lecionavam nas unidades da Prefeitura Municipal, em contato com as professoras
que lecionavam no CEPROCOM, mas também em buscas pessoais por formação
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específica para a Educação Infantil, passaram a desenvolver o trabalho pedagógico por
meio da metodologia de projetos.
Segundo relato das professoras, o trabalho com projetos surgiu quando
começaram a estudar os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e
aprimoraram o entendimento de que as crianças precisavam ser muito mais do que
entendedoras de regras gramaticais, de fórmulas matemáticas ou gravar conceitos.
Precisavam também praticar experiências de vida, com atividades esportivas,
recreativas e artísticas, para conhecerem o mundo e a si próprios. A cada ano, o trabalho
com projetos foi se consolidando e se estendeu até 2009. Contudo, a prática ainda
continuava sendo uma preparação para o Ensino Fundamental, mas, de acordo com a
professora Terezinha Ferreira dos Santos Rosa, “não era uma prática maçante para os
alunos, não acho que os forçávamos... afinal, sempre nos preocupávamos com o lúdico,
com a adaptação das atividades para eles, especialmente depois de um curso de
matemática que tivemos, que foi repassado pela professora Benedita Maria Fernandes
Pinheiro. Aquele curso foi muito bom; foi um divisor de águas...”
Elizabeth Borges Frechou, tendo ingressado como professora, lecionou pouco
mais de um ano e teve uma passagem marcante, debatendo as práticas pedagógicas da
época. No ano de 2009, como Secretária Municipal de Educação, contribuiu com
algumas mudanças para aprimorar os trabalhos na Educação Infantil.
No ano seguinte, quando a Educação Infantil municipal contava com um quadro
composto por treze professores, seis funcionárias, uma diretora, uma assessora
coordenadora pedagógica e uma estagiária, o Planejamento Pedagógico da Educação
Infantil do município passou por mudanças, adotando o documento “Itinerário
Pedagógico”.
Nessa época, a EMEI Jardim Encantado era subordinada à direção da EMEF
“Coronel Ribeiro da Luz” e no final de 2010, foi criado o cargo de diretora, específico
para Educação Infantil, passando a responder para a Secretaria Municipal da Educação.
Assume como diretora, a senhora Angélica César da Rosa Aparecido e a coordenadora
Lidiane da Silva César Gonçalves.
Ao longo dos anos, de 2010 a 2015, as professoras da Educação Infantil tiveram
formação pela empresa LUMEC Educação e Cultura, sobre o Itinerário Pedagógico que
foi implantado pela Secretaria da Educação nas escolas, com o acompanhamento das
16

psicólogas: Maria de Lourdes de Campos Andrade Mendes (Lu Mendes) e Maria
Cândida Leopardi Marianno Marques (Candu Marques), idealizadoras do mesmo.
Os profissionais que atuavam com as turmas de Educação Infantil no
CEPROCOM, nos anos de 2012 a 2015, também participaram das formações e
trabalharam com o Itinerário Pedagógico.

Figura 12: EMEI Jardim Encantado, unidade
2. Infantil I, Itinerário Pedagógico “O lobo e
os sete cabritinhos”, 2010.

O Itinerário Pedagógico se baseia na ética da infância, tendo como pilar o
desenvolvimento infantil, o brincar, a comunicação e o espaço. Este instrumento de
planejamento se organiza em 14 áreas que receberam os nomes: Sete chaves, Mundos e
Fundos, Ecos da Rua, Olho Vivo, Ver pra Crer, Terceiro Andar, De corpo e alma, Boca
no trombone, Bom de bico, Sopa no mel, Coisinhas à toa, Forma Simples, O que é O
que é? E De cá pra lá, de lá pra cá. Estas áreas ou “janelas” se relacionam com o
desenvolvimento infantil e necessitam de prática e uso diário, através de atividades
próprias.

Figura 13: EMEI Jardim Encantado,
Itinerário Pedagógico, Infantil I,
Professora Roneide, 2012.
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A construção da creche escola
Em 2011, foi implantado pelo governo estadual o Programa Creche/Escola e,
numa reunião de prefeitos com o governador Geraldo Alckmin, foi discutido sobre a
possibilidade de o Estado ajudar na construção das creches municipais que, até então,
era de responsabilidade dos municípios. O prefeito Ildefonso Mendes Neto manifestou
seu grande interesse pela proposta do governo em ajudar na construção das creches.
Para que o município fosse contemplado, foi exigida como contrapartida uma
área de terreno com metragem e infraestrutura adequadas. A assinatura do termo de
adesão foi o primeiro passo para a construção de uma unidade de Creche Escola.
O prefeito Ildefonso, exultante com o programa ofertado pelo Estado, se
empenhou para as adequações e adesão: “Fiquei muito entusiasmado porque
conseguimos atender aos pedidos de mães que trabalhavam fora e não tinham onde
deixar seus filhos. Entendi que fazer a adesão foi uma ação fantástica e todos os
munícipes saíram ganhando com isso”.
Em comemoração aos 30 anos da Educação Infantil, no ano de 2012, foi
realizada a primeira semana da Educação Infantil com atividades recreativas para as
crianças e palestras para formação das professoras que, posteriormente, seguiu
acontecendo ano após ano, com diferentes temas e propostas.
No dia 13 de novembro de 2013, sob o decreto 2.454, o prefeito Ildefonso
Mendes Neto decretou a escola como Creche Escola Municipal de Educação Infantil
Maria Cleidson Mendes Roberti.
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Figura 14: Fotocópia do Decreto 2454/2013 - Criação da Creche Escola Municipal de Educação Infantil Maria
Cleidson Mendes Roberti, 2013.

Maria Cleidson Mendes Roberti foi uma professora que se dedicou à Educação
do município. Seu nome foi apresentado e aceito pela Câmara Municipal para intitular a
creche escola.
Foram as próprias colegas que sugeriram, pois testemunharam o empenho da
professora, principalmente nas escolas rurais, com suas aulas preparadas com muito
carinho e seu dom de ensinar com doçura e maestria.
Assim, nasceu a primeira creche no município, almejando uma educação de
qualidade e primando pelo desenvolvimento integral das crianças com base nos aspectos
físico, afetivo, cognitivo, linguístico, sociocultural, bem como as dimensões lúdicas,
artísticas e imaginárias. Considerando, ainda, as necessidades individuais pautadas pela
indissociabilidade entre o cuidado e a educação, complementando assim, a ação da
família.
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Figura 15: CEMEI Maria Cleidson Mendes
Roberti, 2014.

Figura 16: Placa de inauguração da CEMEI
Maria Cleidson Mendes Roberti, 2014.

No dia 10 de abril de 2014, iniciaram-se as atividades letivas na CEMEI Maria
Cleidson Mendes Roberti, atendendo inicialmente a 130 (cento e trinta) crianças de 03
(três) a 05 (cinco) anos, advindas de bairros próximos como Pinheiros, Paiol Grande,
Campo Monteiro e Monjolinho.

Figura 17: Cerimônia de inauguração
da CEMEI Maria Cleidson Mendes
Roberti, 2014.

Teve como primeira diretora, a senhora Adriana Aparecida da Rosa Santos, vicediretora Solange Aparecida Goulart, secretário Jhonathan Bruno de Carvalho e
assessora coordenadora pedagógica Ivana Nilo dos Anjos Barbosa.
A CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti nasceu, também, com a proposta de
trabalho embasada na ação indissociável entre o educar e cuidar, conforme estabelece o
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil:
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...os cuidados são compreendidos como aqueles referentes à proteção, saúde e
alimentação, incluindo as necessidades de afeto, interação, estimulação,
segurança e brincadeiras que possibilitem a exploração e a descoberta.
(BRASIL, 1998, v. 2, p. 51).

Nesta proposta de trabalho, o Itinerário Pedagógico se propôs a acolher a
curiosidade, a capacidade criativa, imaginativa e interatividade das crianças.

Figura 18: CEMEI Maria Cleidson Mendes
Roberti, Infantil I, professora Roneide,
Itinerário Pedagógico “A Galinha Ruiva”,
2014.

As avaliações institucionais
feitas pelo MEC -Ministério da Educação - e
aplicadas no Ensino Fundamental Municipal tem mostrado que o
resultado de todos os investimentos e mudanças na Educação Infantil tem alcançado as
perspectivas exigidas. Inclusive, foi objeto de estudo na pesquisa de mestrado realizada
pela professora e coordenadora pedagógica da Educação Infantil Municipal, Lidiane da
Silva César Gonçalves, intitulado “Itinerário Pedagógico: Estudo do impacto sobre as
proficiências dos alunos na Provinha Brasil”, que analisou os resultados dos alunos do
segundo ano, comparando os anos de 2010 a 2015.

Figura 19: Professoras e
funcionárias da Educação
Infantil Municipal, Bairro
Quilombo, Itinerário
Pedagógico “O baile do Menino
Deus”, 2012.
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Com a criação da CEMEI, as crianças que estudavam no prédio da EMEI Jardim
Encantado foram remanejadas para o novo prédio, entretanto no primeiro ano de
funcionamento foram ofertadas vagas para turmas de Maternal II (3 anos), Infantil I (4
anos) e Infantil II (5 anos). Também houve o encerramento do Convênio celebrado entre
Prefeitura Municipal e CEPROCOM. Assim, 62 crianças de 02 (dois) a 05 (cinco) anos,
que frequentavam esta Instituição, passaram a ser atendidas nas dependências da Creche
Escola Municipal de Educação Infantil Maria Cleidson Mendes Roberti.
Em 2015, o atendimento se expandiu para as crianças de 6 meses a 5 anos de
idade completos, abrangendo o período integral e parcial, com média de 180 alunos
diariamente. As turmas atendidas compreendem: Berçário I e II, Maternal I e II e
Infantil I e II. Nesse mesmo ano, após a realização de concurso público, o quadro de
funcionários da Educação Infantil foi ampliado para atender a nova clientela. Foram
efetivados novos professores, auxiliares de creche, auxiliares de classe, uma
coordenadora pedagógica exclusiva para a Educação Infantil, berçaristas e técnica de
enfermagem, para que o atendimento às crianças pudesse ser suprido em todas as áreas
de seu desenvolvimento. As escolas dos bairros do Sítio, Cantagalo, Serranos,
Quilombo, Baú e Paiol Grande permaneceram vinculadas ao CNPJ - Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica- da EMEI Jardim Encantado.
Novos desafios
Em janeiro de 2016, Amarilda Candida da Rosa e Silva assume como diretora,
acompanhada de Benedita Maria Fernandes Pinheiro como vice-diretora e a professora
Valéria dos Santos Costa Camargo, atuando como Assessora Pedagógica Educacional.
Observou-se a necessidade da criação de uma APM para CEMEI “Maria
Cleidson Mendes Roberti” para regularização desta instituição e facilitar a celebração
com os convênios estaduais e federais, pois anteriormente na escola havia a APM da
EMEI Jardim Encantado, criada em 2005, que atendia somente a EMEI Jardim
Encantado e as escolas rurais vinculadas a ela.
Neste mesmo ano, a Creche Escola celebra o convênio com a FLUPPFundação Lúcia & Pelerson Penido- e a atual gestão juntamente com a Secretaria de
Educação, se empenham para que a instituição esteja em conformidade para aprovação
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do Projeto de lei nº 248/2016, na Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí.
Entretanto, no ano de 2015, alguns professores e gestores já participavam de formações
desta Instituição.
A Creche Escola nasceu e continua equipada para atender aos novos desafios
que se impõem nesse século, conforme a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - de 1996. Contudo, as dificuldades são muitas, pois a sociedade mudou até
mesmo nas pequenas cidades do interior, onde o ambiente familiar se envolve com o
ambiente escolar. Devido ao acesso a novas tecnologias, o aumento de moradores e as
exigências do Governo Federal, foi preciso repensar a Educação Infantil para assegurar
que as crianças de São Bento do Sapucaí tenham garantido a educação lúdica, criativa e
de qualidade.
Cuidar e educar, segundo os Referenciais Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil, significa compreender o espaço/tempo em que a criança vive,
estabelecendo uma visão integrada do seu desenvolvimento com base em concepções
que respeitem a diversidade, a faixa etária e a realidade, peculiares à infância.
A partir das observações de algumas professoras, surge a necessidade da
elaboração de uma nova Proposta Pedagógica para a Educação Infantil de nosso
município, visto que o Itinerário Pedagógico não se configurava como proposta e sim
como um instrumento de planejamento de aula, sendo imprescindível um documento
que estabeleça uma coerência entre teoria e prática.
A Secretária Municipal de Educação, professora Aurora Marigilda da Rosa
Santos, diante desta realidade, solicita a assessoria do Departamento Jurídico do
município e o Secretário de Assuntos Jurídicos que a orienta no sentido de que a
Secretaria de Educação tem autonomia para a reelaboração deste documento e destaca a
importância da participação dos professores. A Secretária de Educação contou com o
auxílio da especialista Professora Me. Edna Tamarozzi para construção deste
documento, juntamente com os professores e toda equipe gestora.
Primeiramente, o trabalho de ação se iniciou com a formação dos professores
para a construção coletiva do Planejamento Anual, organizando as expectativas de
aprendizagens para as diferentes etapas da Educação Infantil.
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Em seguida, conforme levantamento realizado com a comunidade escolar, a
Proposta Pedagógica começa a ser reelaborada, de acordo com a LDB e as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.

Figura 20: Professoras e gestoras de
2016, HTPC (Horário de Trabalho
Pedagógico Coletivo).

Modernizar a educação não quer dizer que é preciso abdicar daquilo que
favorece os novos rumos, ou deixar de usar experiências que deram resultado no
passado para traçar o futuro. Assim, também contamos com parceria da FLUPP, por
meio do Programa VIM - Valorizando uma Infância Melhor, que desde 2015, tem
favorecido as trocas de experiências, aprofundamento nos estudos sobre a infância,
formação continuada de professores, equipe técnica e gestores e a reformulação de
documentos essenciais para a Educação Infantil no município.

Figura 21: Formação – Seminário da
FLUPP- 18/09/2016.

Cumprindo com a obrigação da oferta desta nova e necessária modalidade de
ensino para a vida (Creche e Pré-Escola), elaborar e reelaborar documentos oficiais para
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a Educação Infantil no município significa além de ofertar um serviço básico e de
qualidade para a sociedade, o compromisso da Gestão em garantir que as crianças de
São Bento do Sapucaí tenham uma educação lúdica, criativa e de qualidade que permita
a formação de cidadãos que farão a diferença na vida, num futuro próximo.

Figura 22: CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti, Cantinhos de atividades diversificadas, 2016.

Acreditamos que o caminho para um trabalho competente é o trabalho coletivo.
A troca de experiências, o trabalho reflexivo como fonte diagnóstica de mudança e
transformação para si, para o seu grupo e para os alunos, e dessa forma, seguimos
escrevendo nossa história.

Figura 23: CEMEI Maria Cleidson
Mendes Roberti, Infantil I e II, 2016.
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Figura 24: CEMEI Maria Cleidson
Mendes Roberti, Infantil I e II e
Berçário 2016.

Registramos a importância de todos os Secretários Municipais de Educação ao
longo desses anos, Professores: Jamile Holander de Azevedo, Tereza de Oliveira Rosa
Venâncio, Mauro Vieira da Silva, Maria de Fátima Gonçalves Tamashiro, Anita
Azevedo, Maria Antonieta Mendes Azeredo, Izabel Goulart Mendes, Elizabeth Borges
Frechou, Lidiane da Silva Cesar Gonçalves, Elaine Cristina Teixeira Xavier, Aurora
Marigilda da Rosa Santos, que contribuíram para que a equipe de professores refletisse
ao longo desses anos e buscasse suas práticas pedagógicas, seguindo as Diretrizes e
Referencias para Educação Infantil, valorizando a infância.

A organização das salas ao longo do tempo
Quando teve início as primeiras turmas de Educação Infantil no município, as
salas de aula eram salas de referência e organizadas de maneira semelhante às salas do
Ensino Fundamental.
Tinha lousa, mesa do professor, carteiras de estudantes, filtro de barro, armários
de madeira e prateleiras que eram improvisadas com blocos de cimento e pedaços de
madeira.
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Figura 25: Bairro do Quilombo,
Infantil I e II – multisseriada,
professora Márcia, década de 90.

Nas

paredes

havia

cartazes de ajudantes do dia,
aniversariantes, do tempo,
formas geométricas etc. Todos eles eram usados pelo professor como instrumento de
ensino e ficavam no alto, onde as crianças não tinham acesso. Havia, ainda, um varal de
barbante usado para pendurar os trabalhinhos feitos com tinta ou cola para secar e outro
varal com saquinhos plásticos, identificados pelo nome, onde as crianças colocavam
suas atividades de folha. Nesta época eram utilizadas folhas no tamanho A4 para a
realização das atividades.
No alto de uma das paredes de cada sala, havia um painel com uma cena dos
personagens de Maurício de Souza. Este painel era pintado diretamente na parede e, por
isso mesmo, foi usado durante vários anos até que a parede fosse pintada novamente.
Algumas professoras o utilizavam como recurso pedagógico, especialmente para ensinar
as cores.

Figura 26: EMEI Jardim Encantado, prof.
Alda e Ivana, década de 90.
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O alfabeto era fixado acima da lousa e a professora usava uma varinha de bambu
e apontava para as letras, solicitando às crianças que repetissem os nomes de cada uma
delas.
Nas janelas havia cortinas com motivos infantis, que foram utilizadas durante
muito tempo.
Cada criança trazia seus materiais de uso geral (papelaria, materiais de higiene, e
os propriamente escolares como cadernos, lápis, massinha, etc.). Estes materiais eram
solicitados no início do ano em longas listas entregues aos pais e quando chegavam à
escola eram identificados pelos professores e utilizados individualmente.
Com o passar do tempo, as prateleiras foram substituídas por estantes de
madeira, encapadas com plástico xadrez e com suporte de aço em L. Na parte de baixo
ficavam materiais de uso dos alunos e na parte de cima os materiais dos professores.
Nessa época também foram adquiridos armários de aço.
As carteiras foram trocadas por mesinhas de compensado e posteriormente por
mesinhas de fórmica. Como aumento do número de salas de aula, as novas mesinhas
adquiridas tinham o formato de flor e eram sextavadas, com o miolo adaptado para
acomodar os materiais de uso comum das crianças.

Figura 27: Evolução das
salas de aula ao longo de
20 anos.

Por volta de 2004, algumas mudanças foram feitas por iniciativa da Secretária de
Educação, senhora Maria Izabel Goulart Mendes. Os armários foram retirados das salas,
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as prateleiras reformadas e pintadas; novas cortinas em tecido voal, com forro e na cor
creme foram instaladas. As salas passaram a ter tapetes, usados para as rodas de
conversa e, em algumas salas, as mesinhas e cadeiras foram reduzidas. O material usado
pelos alunos passou a ser de uso coletivo.

Figura 28: Sala de aula da escola do Bairro do Sítio, professora Eunice, 2010.

Os cartazes de ajudante do dia, do tempo e dos aniversariantes e o calendário
eram confeccionados com materiais diversos como papel cartão, camurça, crepom,
cartolina, color set e isopor. Nessa época, foi acrescentada a reta numérica.
Os filtros de barro foram retirados das salas de aula e instalados na área externa.
Em 2010, as salas de referência passaram a ser utilizadas como sala ambiente.
Foram agrupadas Brinquedoteca e Dramatização; Arte e Linguagem oral e escrita;
Matemática e Natureza e Sociedade. Em cada uma dessas três salas ambientes, os
materiais e jogos pedagógicos foram distribuídos de acordo com os eixos de trabalho da
Educação Infantil e de acordo com a faixa etária atendida (4 e 5 anos). A área externa
passou a ser utilizada com mais
frequência

pelas

crianças

e

professoras.

Figura 29: Crianças ocupando os espaços
externos da EMEI Jardim Encantado e
espaços da comunidade (Sitio do
Robertinho), 2010 a 2013.
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Em 2013, os professores PEB II-Educação Básica- II (Educação física, Arte e
Inglês) começaram a atuar na Educação Infantil Municipal e, em 2014, com a mudança
da Educação Infantil para o novo prédio, foram mantidas as salas ambientes, porém não
houve mais a necessidade de serem agrupadas. Sendo assim, ficaram divididas em
Natureza e Sociedade, Linguagem Oral e escrita, Matemática, Arte, Conto e
Dramatização e Sala de brinquedos.

Concepções norteadoras do trabalho
Função da Educação infantil:

Considerando o RCNEIs (Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil), o Parecer CNE/CEB Nº 20/ 2009, a Resolução Nº 5, de dezembro 2009, que
fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o PNE (Plano
Nacional de Educação), o PME (Plano Municipal de Educação) e as Diretrizes
Curriculares Municipais, a Educação Infantil Municipal assume as funções de cuidar,
educar e brincar, que devem ser trabalhados como processos complementares e
indissociáveis.
O cuidar não abrange apenas cuidados primários como sono, alimentação e
higiene pessoal, mas também o cuidado com a organização dos espaços, dos horários,
dos brinquedos e atividades oferecidas às crianças, respeitando as peculiaridades e
necessidades das mesmas e organizando experiências de aprendizagens desafiadoras e
adequadas a cada uma das faixas etárias atendidas.
Já o educar diz respeito às ações que promovam a ampliação do conhecimento
de mundo e do próprio universo cultural da criança, partindo dos conhecimentos prévios
das mesmas, onde ela possa participar das experiências culturais próprias e com os
demais grupos sociais dando significados àquilo que a cerca.

Figura 30: Atividade do livro: o Baile do menino
Deus. Integração entre crianças da sede, dos bairros e
CEPROCOM. Quilombo, 2013.
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No tocante ao brincar, consideramos que a brincadeira se constitui em um
espaço de aprendizagem, de imaginação e de reinvenção da realidade, sendo
fundamental para o desenvolvimento infantil. É através da brincadeira que a criança
desenvolve a sua imaginação, a memória, a atenção, criando e recriando a realidade na
qual está inserida, construindo valores e atitudes, enfim, se constituindo enquanto
sujeito, produto e produtor de cultura no contexto onde está inserido. A brincadeira na
Educação Infantil está presente na rotina diária da criança contemplando momentos de
atividades livres e momentos de atividades dirigidas.
Criança

Partindo da concepção de criança como um ser sócio-histórico-cultural e de
direitos, precisamos compreendê-la numa perspectiva integral, valorizando os seus
aspectos afetivo, social, motor e cognitivo, como também sua individualidade e
subjetividade, possibilitando a convivência e a interação da mesma com outras crianças
e com os adultos em um ambiente seguro e acolhedor, que favoreça as suas
aprendizagens e o seu desenvolvimento.
Sendo um sujeito único em pleno e constante desenvolvimento, a criança possui
uma natureza singular que a caracteriza como ser que sente e pensa o mundo de um jeito
muito próprio, o jeito da infância.
As crianças de São Bento do Sapucaí são ricas em vivências. Elas têm contato
com a natureza, pois a geografia do município favorece que andem de bicicleta, que
tenham opções de passeios nas cachoeiras, que possam colher frutas no pé.
Elas

têm

a

oportunidade

de

conviver com adultos e crianças nos
espaços
municipal,

públicos
festas de

(praças,

parque

aniversário, nas

igrejas, nas festas tradicionais e na escola).
Assim, podemos afirmar que as crianças do
município são calorosas, receptivas e
felizes.
Figura 31: Ensino Fundamental Municipal, ensino fundamental da escola particular e Educação Infantil
Municipal em atividades na praça Monsenhor Pedro do Vale Monteiro, junho de 2014.
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Infância

Etapa extremamente significativa da vida com características e necessidades
próprias, onde deve predominar o sonho, a fantasia e a brincadeira.
Em nosso município as crianças podem vivenciar a infância plenamente. Elas
conseguem aproveitar a tranquilidade de uma cidade do interior, convivendo com
elementos da natureza e com outras crianças e adultos que nutrem seus sonhos e
fantasias. Contudo, a exemplo das cidades grandes, elas também já têm experiências
cada vez mais próximas e próprias dos adultos, muitas delas com comportamentos como
mini adultos e utilizam bastante a tecnologia.

Figura 32: Atividade do Livro João e o pé de
feijão na Praça, Infantil II, 2013.

Assim, consideramos que a escola deva ser o espaço que oportunize as crianças
a vivenciarem as atividades próprias da infância, resgatando as brincadeiras infantis, o
sonho e a fantasia.

Currículo na Educação Infantil

O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que
buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que
fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de
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modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade (Art.
3º Parecer CNE/CEB n. 20/09).
A organização do espaço de forma a promover a aprendizagem lúdica, o
desenvolvimento da autonomia, o faz de conta, oportunidades de experiências (convívio
com crianças inter idades e com idades diferentes). Os projetos e os cantos de atividades
compõem o currículo da Educação Infantil de São Bento do Sapucaí.

Figura 33: Crianças em atividades de oportunidades de experiências, de cultura e
convívio inter idades, 2012, 2013, 2014 e 2016.

O que é aprender na Educação infantil?
A aprendizagem é um processo de transformação no modo de agir, sentir e
pensar de cada pessoa, relacionado à sua experiência. Na Educação Infantil, ocorre por
meio de um trabalho onde o CUIDAR e EDUCAR esteja aliado ao compromisso com
os Princípios Éticos da Autonomia, Responsabilidade, Solidariedade e do Respeito ao
Bem Comum, procurando entrelaçar a história do EU INDIVIDUAL a do EU
COLETIVO, onde a criança possa aprender a socializar-se, ser independente, solidária e
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autônoma, desde o Berçário até o Infantil II, tendo como eixo norteador a ludicidade.
Aprende-se ainda consigo mesma, a partir de práticas sociais e culturais vivenciadas e
reelaboradas.

Figura 34: EMEI Jardim Encantado, unidade 2,
Infantil I, 2011.

Figura 35: Parque Municipal, Itinerário “Nuvem é
dragão”, Infantil II, professora Ivana, 2010.

Vale a pena refletir sobre a organização do dia a dia da Educação Infantil.

Criar

rotinas:

as

dimensões

tempo/espaço/grupo

podem

ser

apreendidas pela vivência empírica da rotina. O regramento cotidiano, o
estabelecimento de horários e locais apropriados para determinadas tarefas
possibilitam, não apenas a organização de referenciais para a criança, como
permite também que o professor desenvolva observações pertinentes sobre
os hábitos e atitudes infantis, bem como a melhor forma de interferir,
quando necessário.
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Um olhar para o espaço na Educação Infantil
Os espaços de nossa infância nos marcam profundamente. Sejam eles berço,
casa, rua, praça, creche, escola, cidade, país, sejam eles bonitos ou feios,
confortáveis ou não, o fato é que influenciam definitivamente nossa maneira
de vermos o mundo e de nos relacionarmos com ele. (CAMARGO, 2008, p.
45)

Esse documento foi pensado para potencializar as propostas de transformação
dos espaços já existentes e reinvenção dos ambientes estimulando que, cada vez mais,
eles sejam intencionalmente planejados e organizados em nossas unidades de Creche e
Pré-escola, visando à garantia de uma educação de qualidade, direito de todas as
crianças.
Forneiro (1998) define o espaço como “locais para a atividade caracterizada
pelos objetos, pelos materiais didáticos, pelo mobiliário e pela decoração.” (1998, p.
232). Para a autora, os espaços com suas características físicas são lugares de
aprendizagem e desenvolvimento. Já o ambiente, corresponde à soma do espaço físico e
das relações que nele se constroem.

Figura 36: CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti, Maternal II, professora Lidiane, 2017.

Concordando com Forneiro, concebemos como ambiente, tanto o espaço físico
(salas, paredes, mobílias, decoração, área interna e externa...), como as interações que se
estabelecem entre crianças e adultos nesses espaços. Nestes ambientes estão
contemplados a forma de agir, de estar e de pensar a educação das crianças. Além disso,
o ambiente dialoga com as pessoas que por ali passam, repercutindo vários sentidos e
significados.
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Como um todo indissociável de objetos, odores, formas, cores, sons e pessoas
que habitam e se relacionam dentro de uma estrutura física determinada que
contenha tudo e que, ao mesmo tempo, é contida por todos esses elementos
que pulsam dentro dele como se tivessem vida. [...] o ambiente “fala”,
transmite sensações, evoca recordações, passa-nos segurança ou inquietação,
mas nunca nos deixa indiferentes (FORNEIRO, 1998, p. 233).

Nesta perspectiva, ambiente e espaço não são usados como sinônimos, sendo
definidos em suas especificidades e compreendidos como aspectos essenciais a serem
considerados nos processos de aprendizagem e desenvolvimento.

Figura 37: CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti, Berçário I, auxiliar Rosana, 2017.

Nossa intenção é a de que estas diretrizes sirvam de inspiração para que os
espaços e ambientes das unidades de Educação Infantil Municipal sejam cada vez mais
acolhedores, atraentes e promotores de novas interações e aprendizagens.
O aprofundamento das reflexões sobre o uso dos espaços deve ser baseado
nestas diretrizes e poderão ser melhoradas a partir das inquietações provocadas durante
a leitura.

A relação entre os espaços da Educação Infantil e o desenvolvimento
das crianças
Sabe-se que as diferentes formas de organizar e ambientar os espaços, a oferta
de materiais para exploração e pesquisa, as interações do adulto com as crianças e delas
entre si, contribuem para o efetivo desenvolvimento e aprendizagem. Assim, a
organização do espaço é fator essencial que auxilia a prática pedagógica e possibilita o
convite a vivências significativas para a criança.
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Figura 38: CEMEI Bairro do
Quilombo, Infantil I e II, professora
Fernanda, 2017.

Para Horn (2004), a organização de um espaço desafiador com ambientes que
favoreçam a experimentação, promova interações, encoraje escolhas de materiais e
atividades durante todo o dia, e “permita que as crianças se descentralizem da figura do
adulto”, favorece novas e significativas aprendizagens. É interessante que, em alguns
momentos, as crianças estejam organizadas em pequenos grupos para a realização das
atividades, enquanto o professor as observa, percebe e registra as necessidades delas,
faz mediações pontuais e se aproxima de cada criança individualmente. Para isso, o
professor deve planejar os espaços de modo que ele possa conduzir um pequeno grupo
de crianças e as demais estejam em outros espaços previamente organizados em
“cantinhos”, onde possam fazer suas escolhas para participar. Assim, as crianças não
ficam o tempo todo centradas no professor.
Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (1998):
As crianças constroem o conhecimento a partir das interações que
estabelecem com as outras pessoas e com o meio em que vivem. O
conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas como fruto de um
intenso trabalho de criação, significação e ressignificação. (Referencial
Curricular Nacional da Educação Infantil 1998, vol. 1, p. 21-22).

As interações que ocorrem nos espaços da Educação Infantil influenciam
fortemente o desenvolvimento e aprendizagem da criança, assim, o espaço organizado
deve possibilitar trocas entre parceiros.
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Figura 39: CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti, berçário e Infantil I, auxiliar Rosana e professora
Alesandra Saito, 2017.

O tratamento dado aos espaços na Educação Infantil deve favorecer o trabalho
pedagógico no sentido de despertar nas crianças a sensibilidade de perceber a riqueza
dos elementos da natureza, a existência de universos desconhecidos e a exploração do
mundo infinito da imaginação e do conhecimento.

Figura 40: CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti, Berçário I, professora Eunice, 2016.

Segundo Carvalho & Rubiano (2001, p.111): “a variação da estimulação deve
ser procurada em todos os sentidos: cores e formas; músicas e vozes; aromas e flores e
de alimentos sendo feitos; oportunidades para provar diferentes sabores”. Então, a
organização do espaço deve desafiar a criança em suas diferentes linguagens. Isto
implica em elaborar, para as crianças e com as crianças, ricos espaços contendo
materiais diversos que garantam a aproximação das brincadeiras, gesto, desenho, dança,
música, teatro, cinema, exposições, literatura e manifestações artístico culturais. As
diferentes linguagens estão presentes nas atividades, pois possibilitam às crianças a
trocar observações, ideias, levantar hipóteses e verificar possibilidades. Enquanto um
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grupo de crianças está fazendo desenhos na mesa, outras estão na parede, embaixo da
mesa, no cantinho de histórias ou com jogos.

A importância da qualidade do espaço na Educação das crianças
As formas de organização da sala, da disposição e altura dos móveis, murais,
brinquedos e materiais disponíveis nos levam a refletir sobre as propostas, os jeitos de
ser e de conviver das pessoas que ali atuam e as concepções que sustentam a prática
pedagógica da instituição.
O ambiente pode favorecer as relações interpessoais, o acolhimento, o diálogo,
as aprendizagens e as interações ou, ao contrário, também pode limitá-los.

As
crianças
ficam livres para
ter acesso a todos
os
cantinhos,
podendo escolher
onde e com quem
querem brincar.

Figura 41: CEMEI Bairro do Cantagalo, Infantil I e II, professora Alessandra Marcondes, 2017.

Uma sala com materiais que sejam próximos à realidade das crianças em
espaços planejados para favorecer a liberdade de movimento e a organização em
pequenos grupos, abre novas oportunidades de exploração e de interação.

Figura 42: CEMEI Maria Cleidson Mendes
Roberti, Berçário I, professora Lidiane, 2016.
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Espaços

mais

reservados

para

atender a uma eventual necessidade de
alguma criança ficar sozinha e, ao mesmo
tempo, outros espaços para reunir todo o
grupo, garantem o desenvolvimento da
autonomia

da

criança,

considerando-a

sujeito de suas escolhas e aprendizagens.
Lembrando que a interação criança-criança
é tão importante e necessária quanto à
interação criança-adulto.

Os cantinhos na sala são
extremamente
positivos,
na
medida em que os bebês e crianças
podem
brincar,
explorar,
imaginar, sentir e construir
sentidos
sobre
o
mundo,
estabelecendo relações entre os
objetos
e
as
situações
e
interagindo com seus pares e com
os adultos, o que vem de encontro
à concepção de criança descrita
nas
“Diretrizes
Curriculares
Nacionais
para
Educação
Infantil”.

Figura 43: CEMEI Bairro do
Cantagalo, Infantil I e II,
professora Alessandra
Marcondes, 2017.

Criar

e

gerir

espaços de qualidade na
Educação Infantil de nosso município pressupõe que eles sejam organizados de modo a
dar suporte aos movimentos das crianças e que elas se sintam seguras e confiantes para
realizar suas ações. Quanto mais o
professor permitir que as crianças se
tornem independentes, mais fortemente
estará

contribuindo

para

o

desenvolvimento da autonomia.

Figura 44: CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti, Berçário I, professora Lidiane, 2016.
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Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil/2009,
“para efetivação de seus objetivos, as propostas pedagógicas das instituições de
Educação Infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a
organização de materiais, espaços e tempos (...)” (p.19). No município de São Bento do
Sapucaí, esse objetivo é garantido nos horários de HTPC (Horário de Trabalho
Pedagógico Coletivo) e no tempo previsto para o Módulo, conforme a Lei Municipal nº
1475/2014 – Plano de Carreira do Magistério.
A organização do espaço deve considerar a intencionalidade da proposta
pedagógica e, essencialmente, mostrar, de forma clara, o respeito e a valorização das
crianças e de suas culturas (as manifestações culturais e artísticas de sua comunidade).
As crianças imitam a vida adulta, de forma dinâmica, demonstrando, sobretudo uma
observação atenta do que acontece à sua volta.
Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), a
organização dos espaços e dos materiais se constitui em um instrumento fundamental
para a prática educativa com crianças pequenas. Então, cada proposta de atividade a ser
realizada com elas, requer o planejamento da maneira mais apropriada de organizar o
mobiliário dentro da sala, bem como incluir materiais específicos para a montagem de
ambientes novos, ligados aos projetos em curso.

Figura 45: CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti, Infantil I, professora Karinelly, 2017.

É necessário, também, olhar o espaço com um olhar investigativo para compor
os ambientes. Abaixo definimos alguns importantes pontos para observação. Cada
espaço deve:
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Ser aconchegante, estimulante, seguro, asseado, organizado e significativo;



Ter uma organização funcional para a realização de diferentes tipos de
atividades sejam elas feitas em duplas, pequenos grupos, ou se devem envolver a
atenção de toda a turma o que requer, por exemplo, providenciar que os
materiais a serem usados fiquem próximos do local onde se fazem necessários;



Apresentar, periodicamente, algumas novidades (novas formas de arranjo do
mobiliário, novos objetos, novos cantos de atividades) que as crianças possam
incluí-las em suas ações.
A criança deve explorar o espaço de todas as formas: engatinhando, andando,

manipulando coisas, experimentando sons, cheiros, sabores, texturas e também
vivenciando sentimentos (confiança, segurança, medo). Enfim, sua organização se
compõe em ambiente onde as crianças sintam-se estimuladas a explorá-lo.

Assim como os demais espaços da instituição, o espaço destinado a esta faixa
etária deve ser concebido como local voltado para cuidar e educar crianças
pequenas, incentivando o seu pleno desenvolvimento. As crianças de 0 a 1
ano, com seus ritmos próprios, necessitam de espaços para engatinhar, rolar,
ensaiar os primeiros passos, explorar materiais diversos, observar, brincar,
tocar o outro, alimentar-se, tomar banho, repousar, dormir, satisfazendo,
assim, suas necessidades essenciais. Recomenda-se que o espaço a elas
destinado esteja situado em local silencioso, preservado das áreas de grande
movimentação e proporcione conforto térmico e acústico. Compõem este
ambiente: sala para repouso; sala para atividades; fraldário; lactário; solário.
(BRASIL, 2006b, p. 11).

Figura 46: CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti, Berçário, professora Ana Paula, 2017.
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Quem deve organizar os espaços na Educação infantil?
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil
(1998, p. 69): O espaço na instituição de Educação Infantil deve propiciar condições
para que as crianças possam usufruí-lo em benefício do seu desenvolvimento e
aprendizagem. Dessa forma, ele precisa ser versátil e permeável à sua ação, sujeito às
modificações propostas pelas crianças e pelos professores conforme as ações a serem
desenvolvidas.
O ambiente pode ser organizado pelo adulto e pelas crianças em conjunto. Uma
das principais contribuições das crianças diz respeito à exposição de suas produções. A
quantidade de trabalhos das crianças expostos pela escola é um aspecto a destacar. “Em
toda a escola, as paredes são usadas como espaços para exibições temporárias e
permanentes do que as crianças e professores criaram: nossas paredes falam e
documentam.” (MALAGUZZI, 1999, p. 73).
Os espaços organizados para criança e com a criança precisam ser explorados
pela mesma em uma relação de interação total. Devem ser promotores de aprendizagem,
de troca de saberes, de liberdade de ir e vir, de convite ao prazer, de partilhas, mas
também de respeito a individualidades. Segundo Kramer (1993, p. 75): A organização
da sala de aula deve viabilizar o desenvolvimento flexível, criativo e cooperativo das
atividades planejadas pelos professores e crianças. Essa organização não é fixa: novos
materiais vão sendo inseridos ou antigos são reorganizados e podem ser transformados.

As crianças podem participar da organização do espaço:
 Retirar e guardar os objetos de dentro das caixas, baús, sacolas, etc.
que compõem os cantinhos;
 Compor os cantinhos de acordo com seu interesse e escolha;
 Apreciar e selecionar as produções para serem expostas.
O professor não é apenas quem organiza os materiais, mas aquele que cria
cenários de interatividade com qualidade e olhar atento para sua ação e intervenção nos
ambientes. O professor torna-se, portanto, um parceiro mais experiente, cuja função é
garantir um ambiente rico, prazeroso e saudável de experiências educativas e sociais.
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Entretanto, o espaço pode e deve ser organizado por todos da 4comunidade
escolar, mesmo porque todos os espaços (internos e externos) devem ser organizados e
ambientados. Ao partilharem e organizarem os espaços para as atividades da rotina,
professores, crianças, famílias e demais funcionários da escola, passam a cultivar uma
relação mais profunda com o espaço.
O cuidado compartilhado torna se parte do processo de aprendizagem. É
importante que todos se sintam responsáveis por organizar, manter e gerir os espaços.
Cuidar significa também ter iniciativa para observar as condições dos materiais e dos
elementos que compõe cada ambiente, arrumá-los, descartar os que não se encontram
mais em condições de uso e modelizar para que as crianças aprendam a cuidar também
de forma que tal prática se torne habitual. Por exemplo, se um livro rasga, o adulto
precisa chamar as crianças para ajudá-la a consertar.
Critérios para a reorganização dos espaços
Com a reorganização dos espaços internos e externos das unidades de Educação
Infantil do município faz-se necessário analisar se esses proporcionam e promovem à
criança identidade pessoal, contato social, competências, além de movimentos,
segurança, conforto e locais para isolamento.
Carvalho e Rubiano (2001), citando David & Weinstein afirmam que:

Todos os ambientes construídos para crianças deveriam atender cinco
funções relativas ao desenvolvimento infantil, no sentido de promover:
identidade pessoal, desenvolvimento de competência, oportunidades para
crescimento, sensação de segurança e confiança, bem como oportunidades
para contato social e privacidade (CARVALHO E RUBIANO, 2001, p. 109).

4

Comunidade escolar aqui é entendida como todas as pessoas que desempenham alguma função/atividade na escola: auxiliar de
limpeza, merendeira, berçarista, ajudante geral, auxiliar de creche, auxiliar de enfermagem, inspetor de alunos, vigia, assessor
pedagógico educacional, coordenador pedagógico, diretor, vice-diretor, crianças e também os pais/familiares das crianças.
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O professor deve priorizar momentos em
sua rotina com os alunos, a fim de promover que
a criança se reconheça como um ser único, sujeito
de direitos, deveres e vontades e, portanto,
necessita ter a sua identidade reconhecida e
respeitada em sala de aula.

Sugestões:
Brincadeiras de imitação
para reconhecimento do
próprio corpo.
Identificação do espaço de
seus
pertences,
como
fotografia no lugar de
guardar a mochila.
Exposição dos trabalhos
em murais na sala de aula.

Figura 47: CEMEI Bairro do Sitio, Infantil I e II,
professora Adriana, 2017.

A segunda função destacada
pelas autoras diz respeito a promover o desenvolvimento de competência – autonomia.
O espaço deve ser organizado de forma que a criança consiga utilizá-lo com
autonomia e confiança em si mesma, sentindo-se competente para explorá-lo sem a
necessidade da constante intervenção do adulto.
O ambiente infantil deve ser planejado para dar oportunidade às crianças
desenvolverem domínio e controle sobre seu habitat, fornecendo instalações
físicas convenientes para que as crianças satisfaçam suas necessidades.
(DAVID & WEINSTEIN 1987 apud CARVALHO & RUBIANO, 1995,
p.112).

Portanto, os materiais devem estar ao alcance das crianças. Além disso, precisam
ter uma organização lógica, sendo que as crianças devem participar de sua organização.

Sugestões:
-Promoção
da
organização dos cantinhos
juntamente
com
as
crianças;
-Organização do material
ao alcance dos alunos;
-Apresentação
das
dependências da escola e
suas funções, para que a
criança possa explorá-la.
Figura 48: CEMEI Bairro do Cantagalo, professora Alessandra
Marcondes, 2017.
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A terceira função é a promoção de oportunidades para crescimento.
Para

que

as

crianças

tenham

a

oportunidade de crescimento em todos os
aspectos de sua vida, físico, social, emocional
e

psicológico,

o

espaço

deve

oferecer

oportunidade para que ela realize movimentos
corporais que lhe permitam conhecer e
controlar o próprio corpo, bem como descobrir
seus limites, além de promover, favorecer e

Importante lembrar:
O espaço deve oferecer
segurança para que as
crianças possam realizar
movimentos, tais como:
pular,
correr,
subir,
saltar, descer, escorregar,
tendo a oportunidade de
falhar
e
tentar
novamente.

estimular o uso dos cinco sentidos.

É preciso ir planejando pequenos direcionamentos que pareçam alcançáveis
pela criança, sempre negociando com ela os momentos em que se possa
assumir. É importante que os adultos transmitam as crianças expectativas
positivas em relação às suas capacidades de assumirem progressivamente
uma maior autonomia. (BASSEDAS ET AL, 2009, pag. 87)

Figura 49: CEMEI Bairro do Sitio, Infantil I e II, professora Adriana, 2017.

A quarta função refere-se a promover sensações de segurança e confiança.
Ao explorar e conhecer todo o espaço da escola, a criança precisa sentir-se
protegida e confiante, pois, diariamente ela estabelece suas relações de aprendizagem e
trocas, com os adultos e outras crianças.
A interação favorece o conhecimento do espaço o que a ajuda a circular com
segurança e participar das diferentes atividades realizadas no dia a dia.
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O espaço da escola deve ser seguro e deve favorecer a ampla circulação das
crianças, tanto nas salas de aula, quanto no pátio externo, na sala de
refeições, banheiros etc. É fundamental que as crianças conheçam o espaço e
nele se movimentem livre e organizadamente.” (KRAMER, 1993, p. 74)

Figura 50: CEMEI Maria
Cleidson Mendes Roberti,
Infantil II, professoras Sonia
e Vanessa, 2017.

A quinta função diz respeito à promoção de oportunidades para contato social e
privacidade.
A criança também necessita de ambientes para isolamento. Organizar espaços de
diferentes tamanhos dentro da sala ajuda as crianças a realizarem atividades tanto no
grupão como em pequenos grupos. “Um ambiente deve ser planejado, tanto em termos
de espaço como de objetos disponíveis, para atender ambas as necessidades, de contato
social e privacidade.” David & Weinstein (1987 apud CARVALHO & RUBIANO,
1995, p.112)
É importante organizar um espaço para
uma criança ou pequenos grupos de crianças
utilizarem, garantindo sua privacidade. O uso
desses espaços menores pode ser feito tanto
por escolha da criança, ao se sentir cansado ou
querer isolar-se por um tempo, quanto por

Nesses
espaços
elas
podem ler um livro,
brincar com seus pares,
tirar
um
cochilo,
conversar com os amigos
ou simplesmente relaxar.

propostas do professor.
A organização intencional do espaço pode proporcionar novas formas de
encontro, evitando que as crianças se envolvam a todo o momento em atividades ativas
com o grupão, o que pode acarretar cansaço, irritação ou desgastes desnecessários.
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Figura 51: CEMEI Bairro
do Sitio, Infantil I e II,
professora Adriana, 2017.

Figura 52: CEMEI Bairro do
Cantagalo, Infantil I e II, professora
Alessandra Marcondes, 2017.

Formas de ocupação do espaço da sala de aula
Segundo Carvalho e Rubiano (1995), os arranjos espaciais são caracterizados em
três tipos: arranjo semiaberto, arranjo aberto e arranjo fechado.
O arranjo semiaberto é caracterizado pela presença de 5zonas circunscritas,
proporcionando à criança uma visão fácil de todo o campo de ação, incluindo a
localização e movimentação do professor e demais crianças. O espaço tem algumas
divisões, mas elas não impedem a visão e o contato com outras crianças e com os
adultos. As crianças escolhem com interesse as atividades que querem realizar,
convidando outros colegas para participar e fazer novas descobertas. O professor
consegue observar a todos e também é visto pelas crianças que interagem ora em
pequenos grupos, ora em grandes grupos.
No arranjo aberto há ausência de zonas circunscritas, geralmente havendo um
espaço vazio no centro. As interações entre crianças são raras, pois elas tendem a ficar
em volta do professor, porém ocorrendo pouca interação com o mesmo.

Zonas circunscritas: “áreas espaciais claramente delimitadas pelo menos em três lados por barreiras formadas por mobiliário,
parede, desnível do solo etc.” (CARVALHO & RUBIANO, 1995, p. 117)
5
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Já no arranjo fechado identifica-se a presença de barreiras físicas, como estantes
altas, por exemplo, dividindo o local em duas ou mais áreas, impedindo uma visão total
da sala. As crianças tendem a permanecer em volta do adulto, evitando áreas onde a
visão do mesmo não é possível, havendo poucas interações entre crianças.
Quais espaços abrem-se para a participação das famílias em nossas escolas?
Uma maneira de revelar o respeito e o cuidado com a criança é o modo como a
instituição se relaciona com a família. O espaço de entrada das unidades municipais da
Educação Infantil, tanto urbanas como as rurais, deve ser bastante convidativo e
acolhedor.

Figura 53: CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti, 2017.

A família também pode e deve ajudar a pensar formas de organização do espaço,
um exemplo elucidativo é apresentado no artigo “Muitos mundos numa única sala”, de
Adriana klisys:
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No Canto do Faz-de-conta, pais pedreiros, por exemplo, podem ajudar a
pensar formas de representar sua profissão na escola. Trena, pá de pedreiro
encapada com E.V.A. para não oferecer perigo. Baldes e muitas caixas de
leite envolvidas com jornal para que fiquem rijas. Tudo isso pode formar um
kit para brincar de pedreiro. Convidar o pai em questão para falar de seu
trabalho pode inclusive incrementar o faz-de-conta. (KLISYS, 2007, p. 35)

Na entrada da unidade CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti, dispomos de
alguns mobiliários como banquinhos e/ou cadeiras com mesinhas, cestas com livros
diversos, paredes decoradas com fotos das crianças e dos projetos que a creche ou préescola está desenvolvendo.
Considerando que as escolas rurais possuem características específicas faz-se
necessário mostrar acolhimento e valorização da cultura local, dispondo de elementos
próprios. A proposta é de afixar um mural na entrada de cada unidade escolar onde
serão expostas as produções das crianças da Educação Infantil e Ensino Fundamental
assim como fotos, comunicados e objetos significativos para a comunidade.
O espaço deve estar povoado de objetos que revelem a cultura e o meio social
em que a criança está inserida. De acordo com Gandini (1990, p.150) “o espaço reflete a
cultura das pessoas que nele vivem de muitas formas e, em um exame cuidadoso, revela
até mesmo as camadas distintas dessa influência cultural”.
CEMEI Bairro do Cantagalo – Fogão à lenha no pátio da escola. A
comunidade tem o costume de utilizar fogão à lenha em suas casas.
CEMEI Bairro do Quilombo – Artesanato com fibra de bananeira e palha de
milho. A principal fonte de renda das famílias é o artesanato com essas
matérias-primas.
CEMEI Bairro do Torto - Uso do pilão para a fabricação de paçoca, ponto
forte da culinária do bairro.
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Cantos - modalidade organizativa do espaço
Os

6

cantos de atividades diversificadas constituem uma modalidade de

organização do espaço e do trabalho pedagógico e está definida como uma atividade
permanente na rotina da Educação Infantil do município.
O objetivo dos cantos é oferecer a todas as crianças possibilidades de
aprendizagem, autonomia e vivências do mundo. Ela parte da ideia de proporcionar um
repertório amplo de possibilidades, exercitando continuamente as suas experiências com
o mundo. Nesta perspectiva, potencializam a ideia de criança ativa e protagonista.

Figura 54: CEMEI Bairro
do Sitio, infantil I e II,
professora Adriana, 2017.

Os Referenciais Curriculares Nacionais estabelecem que:

...o espaço seja versátil e permeável à sua ação, sujeito às modificações
propostas pelas crianças e pelos professores em função das ações
desenvolvidas. Deve ser pensado e rearranjado, considerando as diferentes
necessidades de cada faixa etária, assim como os diferentes projetos e
atividades que estão sendo desenvolvidos. Particularmente, as crianças de
zero a um ano de idade necessitam de um espaço especialmente preparado
onde possam engatinhar livremente, ensaiar os primeiros passos, brincar,
interagir com outras crianças, repousar quando sentirem necessidade etc. Os
vários momentos do dia que demandam mais espaço livre para a
6

Canto - denominação dada aos espaços nas salas da Educação Infantil, com temáticas definidas, tais como: canto do médico, canto
do desenho, canto da casinha, etc.
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movimentação corporal ou ambientes para aconchegos e/ou para maior
concentração, ou ainda, atividades de cuidados implicam, também, planejar,
organizar e mudar constantemente o espaço. Nas salas, a forma de
organização pode comportar ambientes que permitam o desenvolvimento de
atividades diversificadas e simultâneas, como por exemplo, ambientes para
jogos, artes, faz-de-conta, leitura etc. (BRASIL, 1998b, p. 69)

Percebemos que a proposta de Cantos tem

As professoras relatam
algumas ações das crianças
com grande surpresa. O
trabalho com os cantos de
atividades possibilita ao
professor ter uma visão do
todo, podendo observar as
preferências e escolhas
individuais e com essa visão
pode ajudar a criança e o
grupo a avançar.

se tornado um laboratório de pesquisas da ação
do professor e de exercício da autonomia da
criança. De acordo com Klisys (2007), nesse
momento da rotina, a criança tem a oportunidade
de selecionar as atividades e os parceiros,
aprendendo também a responsabilizar-se pelas
escolhas feitas. Nestes momentos ela conta
consigo mesma e tem como parceiros para trocas
de experiências, tanto o professor como os
colegas.

Segundo a autora, o trabalho com cantos favorece a aprendizagem tanto das
crianças como dos professores, pois, “o professor aprende a segurar seu impulso de
sempre controlar a situação”. (KLISYS, 2007, p. 31)
O cantinho do consultório médico no maternal II,
por exemplo, surgiu do interesse das crianças em cuidar
dos coleguinhas. A proposta inicial, trazida pela
professora, foi o de cuidar das bonecas da sala, entretanto,
quando as crianças pegavam o estetoscópio de brinquedo e
as seringas começavam a “imitar” as situações de
“consulta médica”, fazendo de conta que eram “papai”,
“mamãe”, “médico”, “enfermeira” e “paciente”.

Neste
relato
percebe-se o quanto
os Cantos tem se
tornado
um
laboratório
de
pesquisas da ação do
professor
(pela
observação
e
planejamento) e de
exercício
da
autonomia
da
criança.
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Figura 55: CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti, Maternal II, 2017.

Assim, acabaram por usar o móvel do cantinho da beleza como “maca”. Uma
criança deitou-se e “parecia sentir muita dor”, enquanto isso outra criança veio com a
seringa e ainda outra, foi ouvir seu coração e dizia para a que estava com a seringa: _
“vai enfermeira, aplica logo a injeção, ela está muito mal!”. Logo outras crianças se
juntaram à cena. Uma colocou uma boneca embaixo da camiseta, puxou uma cadeira e
sentou-se alisando a barriga. Segundo ela, estava na sala de espera do consultório,
“porque seu bebê ia nascer logo.”
Assim, os professores devem considerar quatro perspectivas temporais:

.
A primeira é referente à constância, os cantos devem estar previstos na
rotina e ocorrer com regularidade.
Deve acontecer como atividade principal, no mínimo três vezes por semana,
onde as crianças terão a oportunidade de escolher entre os diversos cantos planejados
para o momento, mas também deve passar por
vários deles, quando não por todos.

Figura 56: CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti, Infantil II,
professora Ivana, 2017.
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A segunda refere-se à repetição proporcionando o reviver de uma
experiência, a reconstrução, a reelaboração das ações das crianças.

Está muito ligada à constância, uma vez que, de acordo com Klisys (2007),
vivenciar as mesmas situações com pequenos incrementos ao longo dos dias ajuda a
aprofundar os conhecimentos e aprendizagens.
A professora relata que “a partir desse dia, todas as vezes que iam brincar no
cantinho do consultório médico usavam o móvel do cantinho da beleza como maca e as
cenas iam se ampliando”.

A terceira trata-se do tempo de permanência nos cantos.

A rotina precisa ser organizada de modo a respeitar as peculiaridades de cada
faixa etária e agrupamento. Tais momentos devem acontecer pelo menos 3 vezes por
semana durante 50 minutos, com ambientes organizados para que as crianças possam
escolher onde estar e o que fazer dentre três ou quatro possibilidades oferecidas.
Entretanto, o mais importante é que “deve ser um tempo que permita a exploração e
dedicação em algumas atividades, na medida certa do interesse da criança”, deixando
abertas possibilidades para as crianças desejarem a continuidade do que fazer no dia
seguinte.
A quarta perspectiva está relacionada à memória, na qual as crianças estão
reconstruindo suas histórias e experiências resgatando o tempo que se passou,
proporcionando o reviver.

Seguindo o exemplo do cantinho do consultório médico, no relato é possível
identificar que as crianças tiveram a oportunidade de reconstruir suas histórias a partir
da memória de situações vividas no cotidiano, como a ida ao médico, a sala de espera e
os personagens que lá se encontravam, como o exemplo da criança que fingiu estar
grávida, ou o garoto que pegou um bloquinho de papel e “anotou” a receita médica para
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a paciente. É interessante notar que “as crianças levam a sério suas brincadeiras, em um
dia uma delas que foi a paciente e recebeu a receita do médico, levou o papel para casa
e entregou à mãe dizendo que ela precisava comprar seus remédios e que a receita
estava na mochila. A mãe não entendendo o que se passava chegou a ligar para a
professora para saber que receita era aquela porque a filha insistia que precisavam ir até
a farmácia”.
Os cantos diversificados também devem acontecer como atividade de passagem,
onde as crianças terão outra atividade principal. Nesse caso, os cantos se constituem
como forma de gestão da sala, para que o professor possa se dedicar mais à atividade
principal, já que nos cantos geralmente as crianças são capazes de “compartilhar
momentos de convivência sem ter unicamente no adulto a condução das ações”.
(KLISYS, 2007. P. 34)
As atividades de passagem precisam ser cuidadosamente planejadas, porque as
crianças precisam ter autonomia para ficar nestes cantos sem a presença do adulto, que
deverá estar se dedicando ao grupo de crianças que estejam na atividade principal.
Podemos citar com exemplo, o cantinho da leitura, o caderno vaga-lume e o cantinho do
desenho no corredor da CEMEI, onde a atividade principal é a cama elástica. Assim as
crianças podem ler um livro ou desenhar enquanto aguardam sua vez para brincar na
cama elástica.

Figura 57: CEMEI Maria Cleidson MendesRoberti, 2017.
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Espaços que acolhem os bebês
A rotina no decorrer dos primeiros anos de vida é muito importante, pois é em
torno dela que a criança estabelece sua relação com o professor. Nesses momentos,
estabelecem-se os vínculos, o afeto e a comunicação. É, portanto, importante que se dê
atenção às particularidades de cada uma.
É necessário que o professor prepare o acolhimento das crianças e de suas
famílias, buscando conhecer suas expectativas, brincadeiras, canções preferidas,
hábitos, manias (usar “cheirinho” para dormir, chupeta, cobertor preferido, brinquedos
etc.) e preferências, para organizar ambientes e as primeiras experiências de
convivência com outras crianças e adultos.

Na reunião de pais que antecede o início do ano letivo, será
estabelecido o primeiro diálogo entre a escola e a família das crianças
que estão ingressando na Educação Infantil. Nesse momento os pais
terão a oportunidade de escrever sobre as preferências de seu filho ou
filha, para que o professor possa conhecer as crianças e planejar o
acolhimento e adaptação.

De acordo com Bassedas, Huguete e Solé, (1999) é importante que sejam
transmitidas para os bebês expectativas positivas, para que sejam desenvolvidas as suas
capacidades de assumirem progressivamente uma maior autonomia.
No berçário, devem-se estar sempre atentos às manifestações dos bebês, pois
eles precisam de atenção, estímulo e sentir segurança nas pessoas para que desenvolvam
suas capacidades e equilíbrio emocional.

Devemos levar em consideração que o ambiente é composto por gosto, toque,
sons e palavras, regras de uso do espaço, luzes e cores, odores, mobílias,
equipamentos e ritmos de vida. Também é importante educar as crianças no
sentido de observar, categorizar, escolher e propor, possibilitando-lhes
interações com diversos elementos. (BARBOSA & HORN 2001, p. 73)

De acordo com as autoras, os bebês têm grande necessidade de explorar o
espaço, de executar o movimento de seu corpo e de conhecer os objetos que existem a
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sua volta. Por isso, o espaço deve ser cuidado evitando os possíveis perigos e adaptando
os objetos as suas necessidades.
De acordo com Martins et all (2007) existem boas formas de arrumar o berçário,
organizando-o com colchonetes, caixas vazadas, móveis baixos. Essa organização
permite ao professor observar todas as crianças e sua movimentação pela sala. Permite
também que os bebês explorem os objetos com segurança, pois está vendo o professor e
seus colegas.

Figura 58: CEMEI Maria Cleidson
Mendes Roberti, Berçário I, 2016.

Assim, no berçário deve-se ter atenção ao planejar o espaço, observando o chão,
as paredes e o teto. No chão devem ser colocados objetos e móveis de forma que os
espaços ofereçam desafios para os bebês. Eles devem promover a curiosidade e vontade
de explorar e superar os desafios. Como exemplo, centopeia, túneis para entrar e passar,
escorregador para subir e descer, percursos com caixas de diversos tamanhos para que
subam ou tenham que pular ou procurar novos caminhos etc.
As paredes devem ter espelhos, fotos, murais, etc.
No teto, devem ser pendurados tecidos de diferentes cores e formatos, móbiles
de diversos tamanhos, formas e materiais, etc.
Para os bebês maiores, é interessante criar cenários atrativos, usar imagens de
animais e personagens, fotografias deles e de pessoas de seu convívio, etc. Esses
cenários ajudam a desenvolver também a oralidade.
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Figura 59: CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti,
Berçário I, professora Lidiane, 2016.

É

importante

lembrar

que

os

espaços devem ser sempre estimulantes e
atraentes para os bebês, portanto, precisam
ser sempre avaliados e mudados à
medida que eles passem a se interessar por
outras coisas.
É muito importante que se estabeleça um vínculo afetivo entre a escola e a
família. Assim, é necessário que se tenha uma organização escolar que atendam a todas
as dúvidas dos pais para que se sintam seguros e tranquilos ao deixar os seus filhos.

O que fazer na área externa da escola?
Há inúmeras possibilidades de explorar a área externa da escola, pois as crianças
precisam se locomover e se movimentar em todos os espaços, desde que estes sejam
adequados e seguros.
Tanto na escola sede como nas rurais, é possível planejar o uso da área externa,
incluindo os arredores como praças e espaços públicos. No ambiente externo, é possível
experimentar diversas formas de locomoção e de movimentos, que se constituem
experiências ricas para o conhecimento de
mundo e para a formação pessoal e social
das mesmas.

Figura 60: CEMEI Maria Cleidson Mendes
Roberti, infantil II, professora Vanessa, Ano
2017.
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Ao planejar o uso desses espaços é necessário pensar tanto nos materiais que
serão utilizados nas necessidades e curiosidades dos pequenos como nas propostas, de
acordo com as modalidades organizativas: cantos, projeto, atividade permanente,
sequência didática, etc.
É preciso, ainda, planejar quais serão as intervenções durante a realização das
atividades. Elas serão realizadas em grupo? De quantas crianças? Ou individualmente?
O que as outras crianças estarão fazendo enquanto não chega a sua vez? Quais propostas
elas já têm autonomia para executar sozinhas enquanto o professor se dedica às crianças
que estão na atividade principal?
São muitas as vantagens para que as crianças aproveitem estes espaços. Ao
correr, pular, brincar, tomar sol, elas se socializam e aprimoram a capacidade motora e
também entram em contato com a natureza. Por isso, a área externa deve ser cheia de
oportunidades. Depois de planejar a atividade principal, é essencial pensar em
oportunidades de escolhas para as crianças que estão aguardando a sua vez. Entretanto,
essas outras opções precisam já ser conhecidas para que tenham autonomia. Assim, o
professor poderá se dedicar, fazendo intervenções com o grupo que estará na atividade
principal.
A área externa deve ser desafiadora, com diversos ambientes e estímulos
diferentes ao desenvolvimento das crianças.
Malaguzzi (apud Edwards, 1999, s/p) escreveu que a criança tem “cem
mundos para descobrir... cem mundos para inventar... cem mundos para
sonhar...”. Se adotarmos seus versos como princípio em nossa sala de aula,
jamais poderemos oferecer a ela um espaço e um ambiente “zero”. (HORN,
ano, p.105)

Um ponto importante a se considerar é que, de tempos em tempos, novidades
criativas possam surpreender as crianças. Por exemplo, pode-se colocar lupas,
binóculos, caleidoscópios e móbiles em lugares estratégicos como galhos de árvores e
cantos vazios. Ainda, para valorizar a área externa, pode-se usar o jardim para ler
histórias adaptando o ambiente de acordo com o enredo.
É importante que as atividades externas sejam incluídas na rotina de todas as
turmas, garantindo que todas elas avancem no seu desenvolvimento.
É preciso assegurar que as crianças interajam entre si e explorem todo o
ambiente sem se restringir sempre a uma pequena área, para que possam fazer suas
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próprias descobertas. Para que a área externa seja acolhedora, estimulante e tentadora
para favorecer as brincadeiras, explorações e descobertas, algumas possibilidades
podem ser pensadas e ampliadas conforme a idade das crianças, seus interesses,
conhecimentos prévios e modalidade organizativa.

Figura 61: CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti, Infantil II, professora Cida, 2017.

É preciso ter um olhar atento para utilizar todos os espaços externos possíveis,
de acordo com a escola, tanto nas rurais como na sede. Pode haver propostas de
diversos tipos de experiência: no gramado, no parque, slackline, parede de escaladas,
parede de azulejos, caixa de areia, balanço, escorregador, construção de cabanas de
pano, etc.

Figura 62: CEMEI Bairro do Baú,
multisseriada Infantil I e II, professora Lúcia
Fernanda, 2017.

Figura 63: CEMEI Bairro do Serrano,
Multisseriada, Infantil I e II, professora Flávi
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Como distribuir os materiais nas salas de aula de Educação
Infantil?
Os materiais pedagógicos devem reunir meios e recursos que facilitem e
auxiliem o ensino e a aprendizagem, muito importantes na educação das crianças. Por
isso, as salas de aula da Educação Infantil merecem uma atenção especial com
observações sobre estes diversos elementos físicos que devem compor estes espaços
para o desenvolvimento de projetos, sequências didáticas, atividades permanentes e
cantos diversificados, bem como para o melhor aproveitamento das crianças.
A organização dos espaços e dos materiais se constitui em um instrumento
fundamental para a prática educativa com crianças pequenas. Isso implica
que, para cada trabalho realizado com as crianças, deve-se planejar a forma
mais adequada de organizar o mobiliário dentro da sala, assim como
introduzir materiais específicos para a montagem de ambientes novos, ligado
aos projetos em curso. Além disso, a aprendizagem transcende o espaço da
sala, toma conta da área externa e de outros espaços da instituição e fora dela.
A pracinha, o supermercado, a feira, o circo, o zoológico, a biblioteca, a
padaria etc. são mais do que locais para simples passeio, podendo enriquecer
e potencializar as aprendizagens. (BRASIL, 1998, p. 55-58)

Uma sala de aula precisa ser educativa, segura e envolvente. Para que este
ambiente seja seguro e divertido, devemos incluir materiais como:
- uso coletivo: jogos, bolas, bambolês, brinquedos, fantasias, fantoches etc.;
- uso individual: garrafinhas de água, toalhinhas de mão, objetos de higiene
pessoal, cadernos de recados, pastas de atividades etc.;
- material escolar consumível: lápis, canetinhas, massinhas, colas bastão e
líquida, gizes de cera, diferentes tipos de papel, pintura etc.;
- material fixo: tesouras, pincéis, instrumentos para pinçar etc.;
- materiais não estruturados: bobinas, cones, caixas de vários tamanhos,
embalagens, retalhos de tecidos, tampas, potes etc.
Imaginemos uma sala de aula sem materiais, porém com alguns mobiliários na
altura das crianças. O processo de preenchimento deste espaço com materiais
pedagógicos se inicia observando-se que os mesmos devem ser escolhidos de acordo
com a faixa etária das crianças. Em seguida, seleciona-se uma diversidade de materiais
coletivos e individuais verificando se são fixos, consumíveis e não estruturados.
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É importante também atentar-se a materiais que podem ser utilizados para
separar os espaços. Uma boa dica é utilizar tapetes emborrachados, pisos de espuma ou
tapetes confeccionados pela professora e seus alunos com temas dos projetos em curso.
Outro ponto importante é observar a disposição e a organização dos materiais, pois
devem ficar à disposição das crianças, em lugar visível, a fim de que possam utilizá-los
de modo autônomo. Podem-se utilizar também materiais feitos pelas crianças para
exposição, usando da criatividade para diferenciar cada espaço.

Ao oferecer os

materiais às crianças, é preciso ter o cuidado de selecioná-los seguindo os critérios de
segurança, variedade e o estado de conservação. A forma de organizar os materiais e de
planejar os espaços onde ficarão expostos favorecem a segurança e a confiança das
crianças para interagir e explorar. Portanto, é necessária a exposição dos materiais ao
alcance das crianças de modo que não resultem em acidentes ou qualquer tipo de
problema. Os objetos com pontas, metálicos, rachados, quebrados, velhos ou sujos
precisam ser descartados.
É preciso que sejam ofertados materiais variados durante o curso para estimular
o contato e o manuseio das crianças. Na sala de aula, convém ter materiais adquiridos
de casas comerciais, de doação ou confeccionados pela professora. Voltar a jogar um
jogo ou utilizar um material já conhecido ajuda as crianças a fazerem redescobertas. Por
isso, é importante que os materiais sejam guardados por algum tempo e reincorporados
aos poucos.
É imprescindível que os materiais sejam atrativos, limpos e completos (com
todas as peças). Quando os materiais ficarem muito velhos, deve-se arrumá-los ou
substituí-los, e os que estiverem em bom estado, as crianças aprenderão a conservá-los.
Para que a criança aprenda a manter a ordem no espaço de aprendizagem, é
essencial que os materiais fiquem ao seu alcance, em um lugar estável dentro da sala.
Outra questão importante em relação aos materiais ou produções elaboradas pelas
crianças, é a sua disposição em locais de acessibilidade da criança.
Indicamos os seguintes materiais a serem disponibilizados nas escolas de
Educação Infantil, atendendo as respectivas faixas etárias:
Berçário I – seis meses a um ano
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*colchonetes, almofadas, calças longas de napa, garrafas descartáveis contendo
produtos líquidos coloridos, entre outras, estimulam o deslocamento das crianças;
* chocalhos, lenços de tecido, móbiles, livros de desenhos, entre outros,
estimulam o senso de percepção das crianças;
*bolas, bonecas de tecido, boia espaguete, brinquedos de encaixe, entre outros,
ajudam no desenvolvimento das capacidades motoras;
* fotos, bonecas, casinha de bonecas e álbuns de imagens favorecem as
capacidades de representação e de pensar por meio de jogo simbólico, além de levar ao
desenvolvimento da linguagem.
Berçário II e Maternal I – um a dois anos e onze meses
*brinquedos de montar, arrastar e encaixar, triciclos, entre outros, favorecem o
desenvolvimento da capacidade motora;
*plásticos adesivos, papéis de diferentes texturas, lápis, gizes de cera, baldinhos
e pás para brincar na areia, entre outros, favorecem a capacidade de motricidade fina;
*fotos, livros de contos, bonecas, carros, mobílias de cozinha, entre outros,
favorecem o desenvolvimento da capacidade de representação e de pensar por meio de
jogos simbólicos, além de contribuir para o desenvolvimento da linguagem.
Maternal II – três anos e onze meses
*bonecas, carros e garagens, mobiliários e utensílios de cozinha, fantasias,
marionetes, fantoches, entre outros, favorecem a capacidade de pensar utilizando o jogo
simbólico, além do desenvolvimento da linguagem;
*quebra-cabeças grandes de 4 partes, jogos de construção e de encaixe, dominó
de figuras, entre outros, favorecem o desenvolvimento da capacidade de representação
do espaço;
*papéis de diferentes texturas, lápis, tesouras, pincéis, gizes de cera, massinha de
modelar, tecidos diversos ajudam no desenvolvimento da motricidade fina e da
capacidade de representação;
*livros de contos com imagens, contos com legenda, álbuns de imagens com
legenda, textos poéticos, portadores textuais, entre outros, favorecem o acesso ao
mundo escrito;
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*materiais diversos para recorte e colagem ajudam no desenvolvimento da
criatividade;
*escorregadores, piscina de bolinhas, cama elástica, muro de escalada, parque,
colchonetes, bolas, materiais de brincar na areia, entre outros, levam ao
desenvolvimento motor das crianças;
* instrumentos musicais, brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias
desenvolvem a sensibilidade musical e ritmo.
Infantil I e II – quatro e cinco anos
*bonecas, carros e garagens, mobiliário e utensílios de cozinha, fantasias,
marionetes, fantoches, fotos, desenhos, textos com rimas, entre outros, favorecem o
desenvolvimento da capacidade de pensar usando o jogo simbólico, além do
desenvolvimento da linguagem;
*quebra-cabeças acima de 6 partes, jogos de construção e de encaixe, dominó de
vários tipos, entre outros, são materiais que favorecem a capacidade de representação do
espaço;
*papéis de diferentes texturas, lápis, tesouras, pincéis, gizes de cera, carvão,
massinha de modelar, tecidos diversos ajudam no desenvolvimento da motricidade fina
e da capacidade de representação;
*livros de contos com imagens, contos com legenda, álbuns de imagens com
legenda, textos poéticos, diversos portadores textuais, entre outros, propiciam o acesso
ao mundo escrito;
*materiais diversos para recorte e colagem ajudam no desenvolvimento da
criatividade;
*escorregadores, piscina de bolinhas, cama elástica, muro de escalada, slackline,
parque, colchonetes, bolas, materiais de brincar na areia, entre outros, auxiliam no
desenvolvimento motor das crianças;
* instrumentos musicais, brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias
desenvolvem a sensibilidade musical e ritmo.
O olhar sobre os materiais deve ser ampliado com o objetivo de oportunizar as
crianças a exploração, descobertas, criatividade, desafios, aprendizagens e interações,
num espaço lúdico e dinâmico.
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Como desenvolver a autonomia das crianças para guardar suas
produções?

As produções das crianças de seis meses a dois anos e onze meses,
Berçário e Maternal I, devem ser guardados pelo professor responsável
pela turma. As produções devem ser guardadas nas pastas poliondas
individuais, na cor amarela, identificadas com a foto da criança.
As crianças de três anos, Maternal II, também devem ter suas produções
guardadas pelo professor. A partir do segundo semestre, podem começar
a participar das tarefas de ajudar a professora a guardar suas produções
nas pastas poliondas na cor verde. O professor deve prever em sua rotina
um momento para organizar as produções com as crianças. É importante
identificar a pasta com foto e nome da criança, impresso na fonte Arial.
Como a partir dos quatro anos de idade, Infantil I, as crianças já
demonstram mais independência, suas produções serão organizadas
juntamente com o professor e colocadas por elas mesmas nas pastas
poliondas na cor azul. O professor deve prever em sua rotina um
momento para organizar as produções com as crianças. A identificação
individual das pastas deve ser feita com o nome da criança impresso na
fonte Arial e um desenho feito por ela mesma em espaço reservado para
este fim.
Na fase dos cinco anos de idade, Infantil II, as crianças já conseguem
realizar suas atividades com mais autonomia, portanto precisam
aprender a guardar suas produções em pastas poliondas assim que
terminar ou que fizerem a apreciação e escolha das que irão para
exposição. O professor precisa estar atento para auxiliar as crianças que
tiverem dificuldade em encontrar suas pastas ou para guardar nelas. As
pastas precisam ficar em local acessível e devem ser identificadas somente
com o primeiro nome da criança impresso na fonte Arial.
É importante lembrar que o professor de todas as turmas, do Berçário
ao Infantil II, precisa organizar em sua rotina momentos para apreciação
das produções, escolha coletiva das que vão para exposição e as demais
devem ser guardadas em pastas.

As paredes falam
As paredes das salas de aula devem mostrar claramente marcas da identidade das
crianças, reveladas em diferentes produções expostas nas mesmas. Elas devem revelar
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que há história da presença das crianças ali, memória de situações vividas no grupo e
pelo grupo, que permitam que as crianças reconheçam o espaço como seu. Um espaço
que conta sua história, retrata o seu dia-a-dia e indica quem são elas e o que estão
aprendendo.

Figura 64: Sala referência do Infantil II,
CEMEI Maria Cleidson Mendes Robert,
2017.

Portanto, as paredes devem ser usadas para expor as produções das crianças
como forma de valorizar suas atividades e dar sentido às suas produções, tanto pessoais
como coletivas, o que é importante para a construção das identidades individuais.
Ao expor tais produções espera-se que quem veja compreenda os percursos e a
maneira COMO as crianças aprendem e produzem sua própria cultura, bem como
revelem as intencionalidades educativas da escola.

Ainda é Madalena Freire, na entrevista à Fanny, que sugere um caminho
parecido “Quando as crianças, no início do ano, entram na sua sala de aula as
paredes estão totalmente brancas… não há nada dependurado nelas, não
existe nenhum material exposto, apenas o essencial para uma organização
mínima: bancos e coisas assim… Então, começamos a habitar esse espaço,
sentir o corpo atuando nele.” Após as atividades desenvolvidas pelas crianças
em função dos projetos didáticos, Madalena conclui: “E aí, no final do ano,
há um céu no teto, todo pintado ou cheio de recortes, mil coisas… Um vão
minúsculo, na parede, foi descoberto, e está lá demonstrado, apontado… A
sala tem e reflete tudo o que aconteceu durante o ano, nas aulas de
matemática, de alfabetização, de informação sobre planetas etc… Estão lá,
em destaque, o quadro das descobertas feitas e o quadro das dúvidas
levantadas, porque conhecer não é só saber… É duvidar! Desta relação, que é
de vida, é que vai se criando e se habitando esse espaço!” Revista Avisa lá
edição #13 de janeiro de 2003)

68

Figura 65: Exposição de final de ano, Infantil I e II, professoras Flávia, Cristina e
Alessandra Marcondes – 2016.

Uma maneira de dar aos pais e a comunidade uma ideia do que as crianças têm
produzido, é utilizar as áreas coletivas, utilizando recursos gráficos e audiovisuais. A
exposição incentiva a troca de experiências entre as turmas e desperta a curiosidade.
Além disso, expor algumas produções na entrada do prédio desperta nas famílias
o desejo de conhecer as exposições internas.

É fundamental que seja estabelecida uma rotina de comunicar tais
experiências e legitimem-se alguns locais, no intuito de criar o hábito de
tornar comum a prática de apreciar e descobrir a cultura da infância.
(SANTOS, 2011)

O que colocar nas paredes?
Essa é uma pergunta desafiadora, mas ter a consciência de que as paredes devem
representar um espaço de comunicação sobre o que se ensina e o que se aprende nesta
escola é um bom começo. As exposições devem ter como base o que está sendo
estudado no momento ou projetos concluídos recentemente. Ao invés de afixar certos
personagens, cartazes ou imagens nas paredes é essencial construir com e pelas próprias
crianças, de maneira a dar maior visibilidade ao jeito específico de aprender. A
composição virá aos poucos, com a participação das crianças, num movimento
permanente, de modo a revelar a alma da instituição e do trabalho realizado pelos
professores, por meio da produção das crianças.
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...as paredes devam se constituir no melhor suporte possível para fazer
emergir a expressão das crianças que ocupam o espaço. Jamais um efeito
decorativo onde o visual sobrepuja a ação das crianças. (Revista Avisa lá
edição #13 de janeiro de 2003)

Figura 66: CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti, Infantil I,
professora Karinelly, 2016.

No livro, "Interações: onde está a arte na infância?", Barbieri (2012, p. 56)
discute a utilização de desenhos decorativos infantilizados. Segundo ela, tais
desenhos "[...] muitas vezes, são desenhos muito simplificados, com traços pobres e que
pretendem 'enfeitar' a escola”. Ainda no mesmo livro, a autora sugere que sejam
expostos nas paredes e muros a produção das próprias crianças, enfatizando que essa
sim seria uma experiência estética importante para formação de todos na escola.
Na Educação Infantil Municipal as produções expostas variam de acordo com o
trabalho desenvolvido, sendo possível expor tanto as atividades realizadas em papéis
como as figuras tridimensionais, filmagens, vídeos, fotos, dramatização etc.
Como escolher o que vai ser exposto?
Partindo do princípio de que ao colocar algumas produções em exposição
pretende-se revelar a identidade do grupo, tornar os ambientes convidativos e
consequentemente estimular a descoberta da identidade e da expressividade das
crianças, podemos afirmar que é importante a participação das mesmas na decisão do
que e onde será exposto.
Como isso pode ser feito? Oportunizando, dentro da rotina, momentos para
compartilhar com elas a montagem e a apreciação das exposições. O entendimento de
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que as crianças são sujeitos capazes de criar e expressar seus interesses e opiniões, por
meio de diferentes linguagens (oral, escrita, artes, música, dramatização...) auxilia o
professor a planejar tais momentos.

Os professores podem colocar em discussão nas turmas o que vai ficar
restrito à própria sala e o que vai ser visto por todos e que critérios de seleção
serão adotados se houver limitação de espaço ou tempo. Normalmente, as
etapas de uma sequência didática são compartilhadas com a classe, enquanto
a finalização ganha as áreas externas. Caso se decida expor as várias fases de
um projeto, é preciso deixar claro a qual etapa o trabalho se refere e cumprir
o combinado de mostrar a evolução nas semanas seguintes. (AMARAL, abr.
2012)

Além disso, é necessário que as crianças aprendam a cuidar da estética e das
condições de conservação e dos materiais expostos, e participem fazendo junto com o
professor a seleção das produções que exibam um registro sem “poluição” (foto
tremida, fundo ruim, folha muito amassada ou suja etc.).
É importante cuidar do espaço a ser utilizado, de modo que os painéis ou
expositores tenham uma extensão ampla, suficiente para comportar as produções das
crianças e os materiais de apoio
aos estudos.

Figura 67: CEMEI, Infantil I, professora
Alesandra Saito, 2017.

Um aspecto importante a se destacar diz respeito ao cuidado em selecionar
materiais ricos ligados à cultura e à vida familiar e comunitária das crianças como fotos,
lembranças pessoais de casa, objetos e imagens regionais ou da cultura local, ou seja,
materiais e/ou produções ligados à vida das crianças.
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Quando as crianças ficam muitas horas num espaço de vida coletiva, é
interessante que se institua um lugar para colocar as coisas que vem de casa
como, por exemplo, as fotos da criança e da família, os brinquedos, e outros
objetos que criam um “oásis” de singularidade na vida e no espaço coletivo.
(BARBOSA, 1996, pg.08)

Outro aspecto é a quantidade de trabalhos das crianças expostos. As paredes
devem revelar o que tem sido desenvolvido com e pelo grupo. Mas isso não significa
deixar as paredes com um visual poluído, repleto de gravuras, desenhos e imagens
exibidos de forma desordenada. “Em toda a escola, as paredes são usadas como espaços
para exibições temporárias e permanentes do que as crianças e professores criaram:
nossas paredes falam e documentam.” (MALAGUZZI, 1999, p. 73).
Mais importante do que a quantidade é o cuidado em evidenciar as produções,
expondo-as em lugares de grande circulação, na altura dos olhos. Importante também
colocá-las em áreas diferentes das reservadas a avisos institucionais.
Barbieri (2012, p. 57), ressalta que ao expor o trabalho das crianças é
necessários termos rigor estético, pois "[...] a exposição deve mostrar o cuidado do
professor com a produção de seus alunos. A valorização do processo de criação deve
acompanhar a exposição".
Este tipo de proposta aumenta a autoestima e a percepção de pertencimento,
fazendo da escola “um tempo de aprendizados de socialização, de vivências culturais,
de investimento na autonomia, de desafios, de prazer e de alegria, enfim, do
desenvolvimento do ser humano em todas as suas dimensões” (BRASIL, 2004, p.10).

Figura 68: CEMEI Maria
Cleidson Mendes Roberti,
Infantil I, professora Alesandra
Saito, 2017.
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Nesse sentido Barbieri (2012), enfatiza a necessidade das produções expostas se
tornarem criadoras de perspectiva, tempo e espaço de trocas, ou seja, de comunicação:
"[...] porque as crianças podem olhar para as produções, discutir, conversar e aprender
com isso" (2012, p. 57).
Como e onde expor?
Tanto a sala de aula como o portão de entrada da escola e os corredores são
espaços de uso contínuo e intenso, por isso devem ser utilizados para expor, mas
também demanda um olhar atento e permanente para que toda a comunidade escolar
conte com um ambiente agradável de trabalho.
Antes de responder como e onde expor, precisamos ter clareza do que se quer
expor. Santos, (2011) vai além da resposta do que se deve expor, apontando também
algumas formas de expor: “Os processos de construção e as aprendizagens das crianças
por meio da documentação (produções, fotografias, vídeos, gravações, etc.” (SANTOS,
2011).
As produções expostas devem revelar a participação e a identidade do grupo de
crianças (precisa ter, inclusive, a identificação de cada criança).

Figura 69: CEMEI Bairro do Sitio, Infantil I e II, professora Adriana, 2017.

É importante destacar que não é necessário preencher as paredes de cima para
baixo apenas para não as deixar vazias. Aliás, é preciso pensar na estética para não
deixar o ambiente com ar “poluído”. É preciso refletir: Será necessário expor tudo e de
todas as crianças da turma?
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Figura 70: CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti, 2017.

Como lidar com as situações de escolha do que e de quem vai para a exposição?
Esta

pergunta,

num

primeiro

momento, parece bem difícil de ser
respondida.
Entretanto, se houver mesmo a
participação das crianças na decisão do que
faz sentido expor em cada momento, elas
mesmas apontarão esta ou aquela produção
para ser exposta, sem se importar se “o do
colega está lá e o meu não”, pois saberão
que

em

determinado

momento

serão

escolhidas outras produções e aí o dela
pode também ser exposto. Mais do que isto,
as

produções

escolhidas

para

serem

expostas farão tanto sentido para a turma

Desde a primeira reunião os
pais serão conscientizados
sobre a maneira como as
produções das crianças
serão
expostas.
Os
combinados e escolhas são
feitas com o grupo de
crianças e a professora.
Dessa forma as crianças
conhecerão os percursos
próprios e dos colegas e
adquirem autonomia para
decidir o que, onde e
quando deve ser exposto,
sabendo que nem tudo será
colocado ao mesmo tempo,
mas que todos terão suas
produções expostas.

que cada um deles saberá falar sobre a
produção, como foi feita, quem fez, porque
foi feita, etc.
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Não só as paredes devem ser utilizadas, na falta delas as produções podem ser
colocadas em biombos ou em fios presos ao teto. Outros suportes podem ser utilizados,
tais como: varal, móbiles, mesas, bancadas, pilastras, tapetes, instalações, bancos,
painéis, engenhocas e murais.
Aliás, é fundamental saber que os espaços para a exposição das produções não
precisam estar no plano vertical, necessariamente. Podem ser expostas também
produções bidimensionais e tridimensionais:

Bidimensionais: paredes, mesas, biombos, varais, grades, chão, telas,
bancadas, porta retratos, etc... Tridimensionais: teto (móbile), caixas, tecidos,
chão, maquetes, etc.(SANTOS 2011).

O professor deve planejar, selecionar materiais e preparar os suportes para
receber as produções a serem expostas com antecedência. Para isso deve utilizar
de horários de módulo ou de HTPC.
Além disso, o trabalho do professor deve estar presente de várias formas, de
acordo com Santos (2011):
Ao dar subsídio ao protagonismo da criança nas produções expostas;
Ao analisar o entorno do local a ser utilizado para expor tais produções, pois um
local com muitas informações fica poluído e dispersa a atenção;
Ao destacar a produção com um fundo que valorize o que será exposto,
observando elementos como: cores, disposição e os melhores suportes para as
produções a serem expostas;
Ao buscar formas alternativas e convidativas de expor;
Ao definir como serão feitas as etiquetas para identificar turmas e temas, nome
da obra e autor etc;
Ao planejar como serão feitas as legendas, cartazes explicativos ou outros
elementos para colocar nas exposições.

Ao planejar os espaços para expor as produções é preciso ter em mente que
quem veja a exposição entenda qual terá sido a proposta. Portanto, é preciso pensar
também em utilizar cartazes explicativos, fotos com legendas, monitoramento de
exposição e textos de apresentação.
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Figura 71: CEMEI Maria
Cleidson Mendes Roberti,
2016

Tempo de permanência nas paredes
O tempo de exposição das atividades das crianças nas paredes depende muito do
sentido que tal exposição faz para o grupo de crianças.

Povoar constantemente a escola com a produção das crianças é mostrar a vida
da escola [...] Uma exposição pode ser um bom momento de encontro entre
as pessoas, onde vemos e conversamos sobre os trabalhos e o aprendizado
das crianças. Uma exposição pode ser uma celebração. Entretanto, isso não
exclui a necessidade de expor o trabalho das crianças sempre. (BARBIERI,
2012, p. 58)

É preciso planejamento também do tempo de exposição das produções, tanto os
professores como a gestão escolar precisam ter organizado um cronograma para
atualizar as áreas de exibição a fim de evitar ociosidade ou exposições muito longas de
uma mesma produção.
Contudo, é necessário enfatizar que mesmo com um planejamento nada pode ser
muito rígido, pois o tempo de renovação varia de acordo com a história e o percurso de
cada turma. Enquanto a produção exposta estiver “fazendo sentido” para as crianças,
devem permanecer lá. Em alguns casos, certas produções permanecem um bom tempo,
porque dão identidade à turma, porque ainda remetem às aprendizagens que estão sendo
construídas e podem até mesmo permanecer o ano todo. Outras vão sendo substituídas
ao longo do tempo.
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Algumas produções podem até voltar depois de um período. Depende muito do
olhar atento e participativo do professor e a atenção dada ao que as crianças “dizem”
mesmo quando não o fazem ainda por palavras.

Territórios Educativos
Toda comunidade, seja um bairro ou a própria cidade, apresenta diversas
oportunidades de aprender com a vida e as relações estabelecidas nesses territórios,
portanto, nossas crianças não precisam ficar apenas nos espaços internos da Unidade
Escolar de Educação Infantil, elas necessitam “ganhar” esses territórios e aprender com
tudo o que ele tem a oferecer.
Gestores e professores das Unidades Escolares de Educação Infantil devem
mapear os eventos e atividades existentes fora do espaço escolar para que possam
aproveitar com mais propriedade desse território tão rico e muitas vezes pouco
explorado.
Sabemos que as atividades propostas às crianças podem se efetivar em diferentes
locais e estender-se à rua, ao bairro e à cidade, daí também a preocupação com o arranjo
desses espaços. A proposta da Educação Infantil Municipal é a de integrar a
comunidade à organização do espaço escolar, mantendo no calendário o Dia da família
na escola, onde pais e a comunidade em geral são convidados a ser voluntários nesse dia
em especial, mas também ao longo do ano letivo, ajudando a planejar, criar, gerir e
restaurar espaços diferenciados para as crianças dentro de cada uma das unidades de
pré-escola e creche.

Figura 72: Dia da família na escola –
organização de espaços para brincadeiras de
amarelinhas, professora Márcia, 2017.
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Também indicamos o estabelecimento de parcerias com pessoas e instituições do
município para a realização de atividades do Projeto institucional 7“Casinhas de leitura”.
A parceria deverá acontecer por meio de ações como: levar as crianças até alguns
espaços públicos – Espaço Eugênia Sereno, Casa da Cultura, Biblioteca Municipal,
praças públicas, para que participem de contações de história, leituras, saraus,
apresentações teatrais, entre outras. Haverá também um movimento contrário, em que as
instituições parceiras irão até os espaços escolares para desenvolverem as ações
descritas acima.
Acreditamos que a leitura precisa se estender à comunidade, pois quanto mais
leitores envolvidos no processo, maior a chance de formar uma comunidade de leitores.
Assim, validamos nossa compreensão de território educativo com as palavras de Ana
Beatriz Goulart: “Entendo o território educativo como um movimento de mão dupla: a
escola se abre para a cidade, e a cidade entra efetivamente na escola”. (GOULART,
2015, pag.94).

Figura 73: Espaço de
Leitura e arte Eugênia
Sereno, Infantil I, professora
Roneide, 2017.

O espaço social, tanto público (ruas, praças, jardins, escola etc.) como os
privados, oferece informações que aguçam os sentidos e as percepções das crianças,
tornando-as produtores de cultura. Ruas e praças não podem ser vistos somente como
lugar de passagem, mas lugar de encontro e de aprendizado. Ao conceber a criança
Projeto Institucional da Educação Infantil Municipal integrante do Programa VIM – Projeto Baú de Infância.
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como ser indivisível, uno, capaz de sentir, agir e conhecer ao mesmo tempo,
compreende-se que elas precisam participar dos costumes, festas e tradições da
comunidade. Assim estará construindo sua identidade e produzindo cultura também.

Figura 74: CEMEI Bairro do Paiol Grande, Infantil I e II, professora Bruna, 2017.

De posse de tal compreensão, destacamos as várias possibilidades de parceria e
uso dos espaços fora dos muros das escolas que já acontecem e que devem continuar a
ocorrer: passeios ao campo de futebol, à quadra de esportes, ao Acampamento Paiol
Grande, Fazenda do Estado, Fábrica de azeite, Fábrica de queijo, Fábrica de doces,
padarias, restaurantes, etc.

Figura 75: Passeio à Casa de chá do
trem de ferro - Infantil I, Professora
Roneide, 2017.

As trocas entre turmas das escolas do município e também a interação com as
escolas estaduais e particulares, são atividades que podem ocorrer ao longo de todo o
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período letivo, de acordo com o planejamento e projetos desenvolvidos pelos
professores. Esses encontros planejados entre diversas turmas, de idades semelhantes
e/ou diferentes são enriquecedores e podem acontecer para brincadeiras, exposições,
contação de histórias, teatros etc.
Também há o Projeto 8“Trocar é mais divertido”, de trocas de brinquedos, que
envolve a participação das crianças da pré-escola e do primeiro ano do ensino
fundamental das escolas do centro e também das rurais.

Se falarmos de território educativo, precisaremos considerar o conhecimento
misturado, aquele que se traduz entre a comunidade e a escola. Como dizia
Zygmunt Bauman, comunidade não é uma coisa harmônica, pronta. É a
junção da organização e da não organização, e um território educativo tem
que considerar o diálogo entre várias instituições. (GOULART, 2015,
pag.94)

Convidar artistas plásticos, contadores de história, professores, dentistas,
cozinheiros, etc., é uma proposta de integração da escola com a comunidade. Essas
atividades devem compor etapas dos projetos desenvolvidos.
Alguns projetos abrem portas para que as crianças conheçam as pousadas e
pontos turísticos da cidade, outros resgatam a tradição e cultura, possibilitando que as
crianças frequentem espaços como Espaço de Leitura Eugênia Sereno, Casa da Cultura,
Museu do carro do boi e até mesmo a residência dos artistas plásticos.

Figura 76: CEMEI
Maria
Cleidson
Mendes
Roberti,
Infantil I, professora
Roneide, 2017.

8

Projeto Institucional da Educação Infantil| integrante do Programa VIM – Projeto “Trocar é mais
divertido”.
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Portanto, percebemos que as crianças da Educação Infantil Municipal têm a
cidade com toda a sua estrutura como parceira, pois esta oferece todo o apoio para que
as crianças usufruam dos espaços públicos e muitos dos espaços particulares como
extensão da escola.
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O tempo na Educação Infantil
O tempo e suas marcas
Em nosso município, quando começamos a olhar para a questão dos “tempos” na
Educação Infantil, observamos que o tempo de permanência das crianças na escola era
organizado em período parcial, geralmente à tarde. Assim como os espaços de sala eram
organizados de maneira semelhante às do Ensino Fundamental, o tempo também era
parecido em sua organização, ou seja, as crianças tinham aulas, recreio e depois,
retornavam para as aulas.
Buscava-se o aprendizado dentro de quatro paredes da escola, com uso de
cadernos, materiais gráficos e folhas mimeografadas. As salas de aula eram espaços
privilegiados das atividades pedagógicas e não eram consideradas como “lugar de
brincar”. O tempo era determinado pelas atividades do dia e, quanto maior a quantidade
de atividades mais acreditávamos nas aprendizagens das crianças.
Havia pouco espaço para a movimentação corporal e as crianças não tinham
liberdade de circular pela sala ou pela escola. Ao terminar as atividades planejadas pelos
professores, elas ficavam sentadas, descansando sobre a mesinha, aguardando os
colegas terminarem.
As escolas, sede e rurais, eram compostas por turmas de crianças na faixa etária
entre 4 e 6 anos de idade, distribuídas em salas de Jardim I, Jardim II e Pré-escola.
Com o passar do tempo, a demanda aumentou em número de crianças, sendo
necessário termos mais salas. Nesse contexto, os professores continuavam usando de
sua criatividade e iniciativas, adaptando atividades e experiências que trocavam com o
Ensino Fundamental para as crianças da Educação Infantil. As crianças faziam
“trabalhinhos” de Natureza e Sociedade, Linguagem e Matemática em folhas
mimeografadas e os professores, preparavam os cadernos de tarefas. Posteriormente, a
equipe docente selecionava os conteúdos a serem trabalhados, reproduziam e
encadernavam as apostilas para serem utilizadas durante o ano letivo.
Com a adesão do trabalho com projetos, as atividades tornaram-se práticas,
dinâmicas e com mais vivências. Assim, as crianças podiam apresentar suas produções
de forma mais criativa e, quando terminavam as atividades relacionadas aos projetos,
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tinham autonomia para escolher uma próxima. Portanto, entre uma proposta e outra ou
enquanto alguns realizavam tarefas que exigiam maior atenção e concentração, as
crianças podiam se locomover pela sala, pegar livros de histórias, materiais para suas
produções artísticas ou escolher um jogo como quebra-cabeça, lego e caixa de
brinquedos.
As propostas coletivas eram feitas por meio das rodas de conversa, parque,
música e brinquedoteca. As atividades pedagógicas de Linguagem, Matemática, Arte,
Movimento e Natureza e Sociedade também eram feitas em grandes grupos.
Passado um tempo, chegou o Itinerário Pedagógico, instrumento de
planejamento organizado em 14 áreas, cujos nomes eram: Sete Chaves, Mundos e
Fundos, Ecos da Rua, Olho Vivo, Ver pra Crer, Terceiro Andar, De Corpo e Alma,
Boca no Trombone, Bom de Bico, Sopa no Mel, Coisinhas à Toa, Forma Simples, O
Que é O Que é? e De cá pra lá, De lá pra Cá.
Estes planejamentos eram desenvolvidos por meio de atividades pautadas em
histórias, brincadeiras, poesias, parlendas, cantigas, contos e adivinhas. Tais propostas
aconteciam mensalmente, ora no espaço interno ora no espaço externo da escola. As
situações de aprendizagem aconteciam de 30 em 30 minutos, em virtude das orientações
pedagógicas justificadas pelo tempo de concentração das crianças, pois era considerado
um tempo suficiente para a realização das tarefas. Fazíamos rodízios entre as salas
ambientes como a Brinquedoteca e Dramatização, Arte e Linguagem Oral e Escrita,
Matemática e Natureza e Sociedade e Área externa da escola. As turmas ocupavam
estes ambientes e rodiziavam de acordo com um cronograma organizado pela equipe
gestora. As aulas de PEB II (Professor de Educação Básica II) de Inglês, Arte, Música e
Educação Física eram ministradas semanalmente, durante 40 minutos, na sala de
referência de cada turma. As crianças aguardavam sentadas no tapete ou nas mesinhas, a
chegada do professor. O Professor de Educação Física acolhia as crianças no pátio e as
levavam ao parque.
Nas Escolas Rurais não acontecia o rodízio, pois havia somente uma sala para a
Educação Infantil. As aulas de PEB II eram ministradas quinzenalmente, no tempo de 1
hora e 20 minutos.
A construção do novo prédio da Creche Escola, inaugurada em 2014, seguiu o
mesmo formato: ambientes únicos organizados para as aulas de Música, Dramatização,
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Linguagem, Matemática, Natureza e Sociedade, Arte e Brinquedoteca. As crianças
aguardavam em filas indianas, o tempo necessário para utilização destes espaços.
Novos desafios são apontados para a Educação Infantil em nosso município. Em
2015, a CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti passou a atender crianças de 6 meses a
3 anos.

Organizar para receber os pequenos
Que características os espaços e ambientes deveriam ter para dar conta de
crianças acima de 6 meses na Educação Infantil? Como os tempos seriam planejados e
organizados para melhor atender as demandas das crianças nesta faixa etária? Essas e
outras perguntas foram surgindo juntamente com a construção da Creche Escola.
Mesmo com a chegada das crianças pequenas, o tempo planejado na rotina
continuava o mesmo: trinta minutos por aula e com intervalos para o café da manhã,
almoço, lanche da tarde, ceia e atividades recreativas no período oposto. Após o almoço
e higienização, as crianças bem pequenas (6 meses a 3 anos) iam para a hora do
repouso, um tempo aproximado de uma hora, as demais crianças (4 e 5 anos)
permaneciam em atividades como ver vídeos, brincadeiras e jogos com os professores
de PEB II, estagiários e inspetores.
A partir do ano de 2016, as crianças de 4 e 5 anos, passaram a participar da hora
do repouso com as demais crianças, pois, percebemos que algumas ficavam muito
agitadas no período oposto chegando a cochilar sentadas. Nesse momento, observamos
que o tempo biológico e as necessidades fisiológicas das crianças deveriam ser
respeitados. Portanto, passamos a incluir a hora do repouso para todos que ficavam na
escola em período integral.
Barbosa e Horn afirmam que:
Para dispor de tais atividades no tempo é fundamental organizá-las tendo
presentes as necessidades biológicas das crianças como as relacionadas ao
repouso, à alimentação, à higiene, e à sua faixa etária; as necessidades
psicológicas que se referem às diferenças individuais como, por exemplo, o
tempo e o ritmo que cada uma necessita para realizar as tarefas propostas; as
necessidades sociais e históricas que dizem respeito à cultura e ao estilo de
vida, como as comemorações significativas para a comunidade onde se insere
a escola e também as formas de organização institucional da escola infantil.
(BARBOSA, HORN, 2001, p. 68).
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Para as pesquisadoras, organizar o tempo na Educação Infantil, exige um olhar
cuidadoso quanto às necessidades infantis: biológicas, sociais e psicológicas.

Figura 77: Hora do repouso – Maternal II Integral, 2017

Tempos e espaços significativos para a aprendizagem
As mudanças na natureza da Educação infantil nos colocam diante de desafios.
Nesta segunda década do século XXI, podemos dizer que o cenário da Educação Infantil
vem mudando bastante, embora tenhamos muito que mudar e aprender.
O dia a dia na Educação Infantil é repleto de atividades organizadas por
educadoras, que lidam com as relações entre espaço e tempo a todo o momento. É tarefa
dos educadores organizar o tempo nas escolas de Educação Infantil, levando em
consideração o desenvolvimento da criança e os espaços nos quais ela irá interagir.
Mas, será que sempre foi assim em nosso Município? Vejamos um breve
histórico.
Na EMEI Jardim Encantado os espaços eram limitados. As crianças chegavam e
aguardavam em um pequeno pátio, muitas vezes sentadas em um banco de cimento.
Não havia espaço para atendimento aos pais que, quando precisavam conversar com a
professora, faziam isso na porta da sala de aula. Além das salas de aula, alguns
atendimentos aconteciam em um depósito que também era utilizado como secretaria.
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A higiene era feita antes e após as refeições; as crianças lavavam as mãos e
faziam a higiene bucal. Para estes momentos eram utilizadas as filas, com exceção do
uso do banheiro.
Através das formações e curso oferecidos pela Secretaria de Educação, a escola
foi mudando seu olhar para as aprendizagens das crianças e o corpo docente foi
adquirindo novos conhecimentos para melhor atender as necessidades dos pequenos e
de suas famílias.
Hoje, na CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti e nas Escolas Rurais
vinculadas, se tem outra visão quanto ao tempo de espera. Para a criança que aprende
em interação e através do movimento, ficar em fila, aguardar sua vez de brincar sentada,
esperar que todos terminem a atividade para começar outra é um tempo de
aprendizagem desperdiçado. Com isso, percebemos a necessidade de organizar tempo e
espaço de forma a desenvolver e potencializar suas aprendizagens, trazendo propostas
simultâneas.

O que são propostas simultâneas?

Figura 78: Atividades Simultâneas: Jogo da trilha, slackline e mini bonecos – Infantil I B, Professora Ana
Paula Julio, 2018.
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Figura 79: Atividades Simultâneas: Cama elástica e pneus – Infantil I C, Professora Elisangela, 2018.

Propostas simultâneas são atividades que acontecem ao mesmo tempo, pois
otimizam o dia a dia das crianças e evitam momentos de espera. Entendemos que essa
organização coletiva não deve ser uma regra na Educação Infantil. Existem atividades
que é essencial a

orientação direta do

educador

ocorrendo,

portanto, o

acompanhamento, os cuidados e a atenção em grupo com número menor de crianças. É
importante incluir na rotina situações de convivência em pequenos grupos e, também,
aquelas que necessitem de maior direcionamento, enquanto outras crianças vivenciam
suas escolhas em cantinhos diversificados. Estas são estratégias utilizadas com um olhar
exclusivo sobre a criança como sujeito sócio histórico, com traços culturais de seu
grupo, com suas potencialidades, capacidades e inteligência.
Educadoras da CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti e das Escolas Rurais
vinculadas, perceberam a importância de propor cantinhos de passagem, onde possam
brincar, enquanto aguardam a vez ou esperam para participar das atividades. Ao mesmo
tempo em que algumas brincam no escorregador, outro grupo pode aguardar interagindo
com livros de história, jogos de encaixe, entre outros.

Figura 80: Cantinho de leitura - Infantil
II, Professora Vanessa, 2017.
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A seguir, temos uma série de exemplos sobre o uso potente do tempo de espera
na Escola Sede e nas Rurais.

Figura 81: Cantinho de passagem – Sala Multisseriada – Bairro do Sitio, Professora Adriana, 2018.

Figura 82: Momento de leitura, enquanto aguardam a entrada. Bairro do Baú, Professora Lucia
Fernanda, 2018.

Na entrada da escola da sede, foram colocadas mesas com cestas de livro para
que, enquanto os pais esperam a entrada das crianças possam, juntamente com elas,
explorá-los.
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Figura 83: Entrada Principal : CEMEI Maria
Cleidson Mendes Roberti, 2017.

Figura 84: Momento de leitura com a família,
enquanto aguardam a entrada. CEMEI Maria
Cleidson Mendes Roberti, 2017.

Outro exemplo de proposta simultânea pode ser o seguinte: enquanto um grupo
desenha na parede de azulejos, outro desenha no cantinho de lavanderia, um terceiro
grupo brinca de amarelinha. E assim aprendem a escolher e tomar decisões além de
estarem interagindo de forma desafiadora aproveitando o tempo que estão na escola. A
simultaneidade das propostas torna o ambiente prazeroso e significativo para o
desenvolvimento e aprendizagem dos pequenos.

Figura 85: Atividade de slackline, enquanto aguardam a sua vez brincam no parque e com as
bolinhas coloridas, CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti, 2018.
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Não podemos deixar de ressaltar que as atividades simultâneas deverão
acontecer em outros momentos da rotina e não apenas nos espaços externos.
Importantes exemplos para pensarmos no tempo de espera durante a rotina:


Enquanto um grupo de crianças escova os dentes outro grupo pode
brincar com fantasias ou aproveitar brinquedos nos cantinhos.



Enquanto um grupo de crianças desenvolvem propostas mais
desafiadoras como, por exemplo, um jogo de percurso, outras podem
brincar nos cantinhos, ou fazer uma modelagem, etc.



A mesma simultaneidade de propostas podemos observar nos momentos
em que a atividade principal é um desenho livre com carvão ou a
construção do nome utilizando o alfabeto móvel. Enquanto alguns
interagem com estes materiais outros brincam com jogos já conhecidos
ou cantinhos de cozinha, pista de carrinho, etc.

Por que isso é importante?
É importante porque dialoga com a concepção de criança e infância, que
desejamos, ou seja, uma criança potente capaz de interagir em diversos espaços e
aproveitar o tempo vivido na escola. Essa concepção implica na aproximação do
educador com seu grupo, tendo como ponto de partida oferecer possibilidades de
escolhas e construção do conhecimento através das interações e brincadeiras.

Como as crianças vivenciam os tempos de espera nas Escolas Rurais?
Quando pensamos nas crianças das Escolas Rurais, ressaltamos que elas devem
ser reconhecidas como sujeitos com muitas possibilidades de criar saberes, de produzir
suas culturas e, cabe a nós educadores, oferecer condições ambientais e educacionais
para seu desenvolvimento. No entanto que também participam de propostas simultâneas
interagindo em ambientes desafiadores assim como as da sede. É importante conviver e
interagir num ambiente acolhedor e seguro, vivenciando a infância plenamente e
convivendo com elementos da natureza, com crianças e adultos, de forma tranquila.
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Nas Escolas Rurais, as crianças também têm uma boa relação com o espaço e
aproveitamento do tempo. São disponibilizados diariamente, brinquedos, cantinhos de
leitura, jogos de encaixe para quem chega mais cedo ou sai mais tarde.
No Bairro do Quilombo as famílias conseguem deixar as crianças na escola no
horário da abertura do portão. Já nas escolas do Bairro do Baú e Torto, não temos a
mesma realidade. Devido à distância entre a escola e as casas das crianças as famílias,
dependem do transporte escolar e, portanto, as escolas precisam se organizar com
propostas diversificadas, para recebê-los mais cedo ou garantir um maior tempo de
permanência de forma educativa e potente.
Para minimizar o “tempo de espera” das crianças, tanto antes da entrada quanto
após o horário da saída, organizamos atividades nos cantinhos de leitura e de jogos.
Vimos que é possível melhorar ainda mais esses momentos, para que as crianças
possam se desenvolver com autonomia. Podemos, então, de tempos em tempos,
reapresentar o cantinho de leitura ou substituí-lo por um papel ou tecido na parede para
que as crianças possam desenhar. Podemos também pensar em novos jogos observando
os interesses das crianças.
Nos demais horários da rotina, o tempo de espera é pensado a partir de propostas
simultâneas, pois o local e os tipos de agrupamentos para a realização das atividades já
são previstos pelos educadores de acordo as situações de aprendizagem, garantindo seu
desenvolvimento e autonomia. Na sala de aula, enquanto o educador trabalha com
pequenos grupos, as outras crianças escolhem e decidem sobre os cantinhos que querem
participar.

A escola se prepara para esperar as famílias: tempo de adaptação
Com a chegada da FLUPP, por meio do Programa VIM-Valorizando uma
Infância Melhor e, através de estudos sobre a infância, formação continuada dos
professores e trocas de experiências, observamos a necessidade de colocar em prática
um maior acolhimento às famílias, durante o período de adaptação de seus filhos na
escola. A Educação Infantil é o início da vida escolar dos pequenos; primeiro passo para
se viver no coletivo. É a primeira vez que a família tem contato com uma escola.
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Portanto, a forma como será acolhida (criança e família), marca suas expectativas em
relação à educação de seus filhos.
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica apresentam a
importância de a instituição escolar promover tempo e espaço para fortalecer os laços
entre a escola e a família, assim:

A perspectiva do atendimento aos direitos da criança na sua integralidade
requer que as instituições de educação infantil, na organização da sua
proposta pedagógica curricular, assegurem espaços e tempos para
participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a
valorização das diferentes formas em que elas se organizam. (DNCEI +
BRASIL, 2013, p.92)

As crianças são sujeitos históricos, com singularidades, vivem a infância a partir
de diferentes configurações familiares. O ato de acolher as crianças e suas famílias é
atitude essencial para a realização de um trabalho de qualidade na Escola Infantil.
Na escola sede, no primeiro dia de aula, a diretora da as boas vindas às famílias,
às crianças e aos professores; apresenta a professora e chama as crianças pelo nome
seguindo a lista de cada turma. Cada educadora recebe suas crianças que são conduzidas
até a sala de referência. As famílias permanecem na escola, no primeiro dia de aula,
durante uma hora e meia, ou seja, nesse dia vários membros da família entram e
acompanham a criança nas atividades planejadas para adaptação.
A partir do segundo dia, somente um representante da família poderá ficar com a
criança. O tempo de permanência inicia-se com uma hora e meia, no primeiro dia, e vai
aumentando gradativamente, meia hora por dia, na primeira semana. Na segunda
semana, a criança permanece em tempo integral ou parcial, de acordo com sua
matrícula, acompanhada de seus pais, quando necessário.
A rotina de adaptação nas escolas rurais ocorre da mesma forma que na escola
sede, porém quem acolhe as crianças e seus familiares é a própria professora e as
merendeiras.
As professoras se comunicam com os pais por meio de fotos, caderno de recados
ou agenda de observações diárias. A escola disponibiliza o número de contato para as
famílias e também passa informações por telefone, quando necessário. Alguns
educadores organizam grupos de pais no WhatsApp, mas esta ação é uma escolha do
educador, não é algo determinado pela escola.
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Rotina: segurança e domínio do espaço e do tempo

Na EMEI Jardim Encantado e Escolas Rurais vinculadas, a rotina foi introduzida
no ano de 2007. Até então, as aulas eram planejadas pelas professoras através de um
caderno de plano de aula feito semanalmente com atividades dirigidas. As brincadeiras
eram dadas durante o recreio para as crianças da faixa etária entre 4 anos (Jardim I), 5
anos (Jardim II) e 6 anos (Pré-escola).
O período de aula era das 7h30 às 11h30 para as crianças de 6 anos e, das 13h às
17h, para as crianças de 4 e 5.
Em 2014, com a inauguração da CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti, o
período de frequência das crianças na escola passou a ser integral, atendendo assim
necessidades das famílias cujos pais precisavam trabalhar fora de casa e que contavam
com a escola para ajudá-los na educação de seus filhos.
A organização da rotina das atividades das crianças na Educação Infantil é um
aspecto extremamente importante porque permite à criança segurança e domínio do
espaço e do tempo que passa na creche/escola. Sua organização deve ser adequada ao
tempo de permanência na escola, ou seja, se período integral, caracterizado pelo
Ministério da Educação, com no mínimo de sete horas diárias ou meio período,
totalizando quatro horas diárias. Ela deve ser pensada a partir do planejamento feito pela
equipe pedagógica e professores, traduzida a partir do plano de aula. O autor Gonçalves
(s/d, p.01), caracteriza a rotina como:

A estrutura básica, da espinha dorsal das atividades do dia. A rotina diária é o
desenvolvimento prático do planejamento. É também a sequência de
diferentes atividades que acontecem no dia-a-dia da creche e é esta sequência
que vai possibilitar que a criança se oriente na relação tempo-espaço e se
desenvolva. Uma rotina adequada é um instrumento construtivo para a
criança, pois permite que ela estruture sua independência e autonomia, além
de estimular a sua socialização.

A organização da rotina orienta as crianças no tempo e no espaço e, também, o
trabalho do professor que, por meio da mediação das experiências propostas, observa e
avalia a aplicação do que foi planejado e traduzido em seu plano de aula.
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A partir daí, organizam-se as experiências que as crianças viverão ao longo da
rotina na escola É importante destacar que essa organização não pode ser rígida. Pode
haver mudanças e adaptações no dia a dia, dependendo de situações que se apresentem
cotidianamente.
Os diferentes momentos organizados que compõem a rotina na Educação
Infantil são muito importantes para o desenvolvimento da criança e da proposta
pedagógica e curricular, pois é na interação com as experiências planejadas que se cria a
possibilidade de estabelecer a relação entre teoria e prática, além de se garantir a
qualidade da atuação dos diferentes profissionais.
A rotina pode ser planejada de uma forma que as crianças se sintam tranquilas,
seguras e motivadas para vivenciarem suas experiências e descobertas. Por exemplo,
entre uma atividade e outra que exige mais concentração da criança, deve-se apresentar
uma atividade que traga situações para o relaxamento e tranquilidade.
Maria Carmen Silveira Barbosa e Maria da Graça Souza Horn ao discorrerem
sobre a organização do espaço e do tempo na Educação Infantil afirmam:

Organizar o cotidiano das crianças da Educação Infantil pressupõe pensar que
o estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias é, antes de
mais nada, o resultado da leitura que fazemos do nosso grupo de crianças, a
partir, principalmente, de suas necessidades. É importante que o educador
observe o que as crianças brincam, como estas brincadeiras se desenvolvem,
o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhes chama
mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais
agitados. Este conhecimento é fundamental para que a estruturação espaçotemporal tenha significado. Ao lado disto, também é importante considerar o
contexto sociocultural no qual se insere e a proposta pedagógica da
instituição, que deverão lhe dar suporte. (BARBOSA; HORN, 2001, p. 67).

Segundo as autoras, as Escolas de Educação Infantil devem organizar as
atividades em um determinado tempo e espaço planejado nas rotinas das crianças. São
necessários momentos diferenciados, organizados de acordo com as necessidades
biológicas, psicológicas, sociais e históricas das crianças (menores ou maiores).
Não podemos perder de vista os princípios norteadores da rotina, ou seja, a
flexibilidade, a diversidade e a regularidade que ajudam o professor a planejar e
replanejar suas atividades, dando continuidade, segurança e confiança às crianças.
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Princípios norteadores da rotina
A construção de uma rotina adequada deve se basear em três princípios
fundamentais: a flexibilidade, a regularidade e a diversidade.
Flexibilidade: as necessidades urgentes e eventuais das crianças, o estado
emocional e os imprevistos que temos no dia a dia podem mudar o que havia sido
previsto. Por exemplo: foi programada uma atividade de desenho com tinta na parede de
azulejo, porém começou a chover, logo a atividade foi transferida para a lousa digital ou
quadro branco. Portanto é importante ter flexibilidade para mudar o que havia sido
planejado, considerando que o educador deva ser receptivo e observador para perceber a
necessidade de modificar os planos previstos em função de suas observações, contando
com os possíveis imprevistos, pois acontecem.
Regularidade: As crianças se orientam no tempo com relação a determinadas
situações que se repetem a cada dia: antes do almoço lavar as mãos, depois do brincar
recolher os brinquedos, antes de ir embora organizar a sala etc. Assim, as crianças
passam de uma atividade para outra com segurança e confiança. A rotina deve ser
marcada por rituais e repetições que dão às crianças um sentido de continuidade. Outro
exemplo: na escola, as crianças devem ser rodeadas de livros. É importante
disponibilizar para elas os livros e os materiais em espaços de leitura como a casinha de
leitura, cantinho na sala de aula, cantinho de passagem e orientá-las no uso e no
convívio com o material escrito. Esta é uma proposta que acontece regularmente na
rotina, o que faz com que as crianças a esperem diariamente.
Maria Carmem Silveira Barbosa, ao falar sobre a regularidade na educação
infantil afirma:
“Os rituais são aqui compreendidos como atos, individuais ou grupais, que
se mantêm fiéis a certas regras e hábitos sociais e que possuem um
significado particular em cada cultura. São práticas que fixam regularidades,
apesar de se manterem abertas a eventuais mudanças. A repetição de certos
enquadres, de certas ações, de determinadas práticas dá estabilidade e
segurança aos sujeitos. Saber que depois de determinada tarefa ocorrerá outra
dá um certo sossego às pessoas, sejam elas grandes ou
pequenas.”(BARBOSA,2006, p.38 )

Diversidade: Diversificar as tarefas na Educação Infantil ajuda a iniciar o processo de
atenção e, assim, a criança poderá manter a concentração por mais tempo. Inicialmente,
devem-se realizar as atividades mais complexas porque neste início, elas estarão mais
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descansadas e tranquilas. Porém é preciso propor alternativas, por exemplo, ao invés de
três propostas seguidas e complexas em sala de aula, podemos alternar com uma
experiência na área externa da escola.
Considerando as aprendizagens esperadas para cada grupo de crianças indicamos
que sejam garantidas nas rotinas:
• Atividades de higiene, alimentação e repouso;
• Atividades coletivas (entrada, saída, festas e propostas compartilhadas entre os
grupos);
• Atividades diversificadas (como brincadeiras e explorações realizadas em
pequenos grupos ou individualmente com a supervisão do educador);
• Atividades coordenadas pelo educador (roda de conversa, leitura, passeios
etc.);
• Atividades em que as crianças podem se envolver livremente e também com
supervisão do educador;
• Atividades de livre escolha: cantos diversificados;
• Atividades na área externa.
Para que as aprendizagens aconteçam, o que mais devemos considerar?
O planejamento do Espaço:

O local, ou seja, o espaço para realização das atividades deve ser previsto.
Sempre que possível introduzir momentos de mudança de cenário optando por espaços
ao ar livre, no pátio, no parque e até mesmo no momento do refeitório e corredores.
Tipos de agrupamento entre as crianças:

Outro critério é o tipo de agrupamento entre as crianças. De acordo com as
situações de aprendizagens, podemos dividir as crianças em grupos grandes
(brincadeiras de roda, cantigas, roda de história) ou pequenos (atividades em cantos) ou,
ainda , propor atividades individuais.
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Educadores que orientam as atividades:

De forma simultânea, acontecem atividades, jogos propostos e dirigidos pelos
educadores, cantos de livre escolha (slackline, muro de escalada, faz de conta, horta,
parque sonoro, mini arvorismo), entre outros.
Níveis de atividades físicas ou intelectuais

Valorizar o grau de atividade física (brincadeira com o corpo, no parque, na área
externa) ou intelectual (música, leitura, reconto, jogos) alternando o desenvolvimento de
diferentes habilidades, ora para atividades mais corporais, ora para atividades que
requerem mais concentração.

Essa complexidade de fazeres cotidianos torna-se

desafios importantes no planejamento dos educadores.
Assim, estaremos considerando e garantindo o tempo do conviver, do falar, do
escutar, do silenciar, do brincar e do ser entre as crianças. Ressaltando que o tempo de
aprender, de viver e de crescer não está dissociado dos demais tempos. Queremos dizer
que em todos os momentos, a criança cresce e aprende a partir da ação educativa das
pessoas que a envolvem (educadores, outros adultos e crianças) e das experiências que
tem no seu contexto.

Figura 86: Bingo de números – Professora Cida, Infantil II, 2018
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Figura 87: Contação de histórias – Professora Roneide, Infantil II, 2018

Como se estrutura a rotina na Escola Infantil?
A rotina é a estrutura do dia-a-dia das nossas escolas. São práticas educativas
pré-definidas e planejadas pelos educadores, com estruturas diferenciadas porque as
necessidades e as possibilidades de cada grupo são diferentes, com dinâmicas e
características coletivas e individuais.
Na Educação Infantil, a rotina apresenta uma regularidade na organização do
tempo necessária às diferentes idades. As atividades que se repetem regularmente como
a hora da leitura, da alimentação e do repouso, por exemplo, passam a atuar como
reguladores do tempo para as crianças, permitindo que elas se organizem no espaço e no
tempo por meio de referências que se tornam estáveis.
Uma rotina não pode ser maçante, com uma regularidade rígida e inflexível no
tempo, com atividades feitas do mesmo modo todos os dias. Defendemos que ela deve
oferecer referência, segurança e organização permitindo a presença do novo, do
diferente, de uma forma tranquila e prazerosa. Daí a importância do planejamento e
flexibilidade na gestão do tempo para desenvolver experiências de forma que os direitos
de aprendizagem sejam garantidos.
Iniciamos em nossas escolas Sede e Rurais, o planejamento de rotinas a partir
das modalidades organizativas. Tais modalidades apresentam os elementos curriculares
divididas em projetos pedagógicos, sequências didáticas, propostas permanentes e
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independentes. Tal organização ajudou as professoras em seus planejamentos, tendo
como base o currículo para a Educação Infantil (DNCEI e RCNEI) e de acordo com a
faixa etária das crianças.

Modalidades Organizativas
Ao propor as modalidades organizativas a escola necessariamente proporciona
situações para a construção do conhecimento, valores, habilidades e atitudes. As
crianças aprendem em tempos diferentes porque têm tempos diferentes de
aprendizagem, o que implica variar os encaminhamentos metodológicos e criar
oportunidades diferentes para cada criança.
Délia Lerner em seu livro “Ler e escrever na escola - o real, o possível e o
necessário”, propõe o trabalho pedagógico em quatro modalidades organizativas dos
conteúdos:
Atividades Permanentes

São atividades que acontecem com regularidade (diariamente, semanalmente,
quinzenalmente, etc.) durante um período (curto ou longo) porque são importantes para
o desenvolvimento de determinados procedimentos, hábitos ou atitudes. Ex.: Leitura
diária feita pelo professor, roda de conversa ou leitura, atividades com o nome, música,
etc.

O professor deve realizar leituras para as
crianças todos os dias. Elas podem viajar na
imaginação e, também, vivenciar experiências que
propiciem e solidifiquem os conhecimentos
significativos de seu processo de aprendizagem. Nesse
sentido, acreditamos ser dever da escola infantil
proporcionar momentos para despertar o gosto pela
leitura, a apreciação do livro e o hábito de ler.
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Atividades Sequenciadas

São atividades planejadas em uma sequência inclusiva: o que vem a seguir depende
do que já foi realizado (e aprendido) anteriormente, pois há uma progressão de desafios
a serem enfrentados pelas crianças para que construam um determinado conhecimento.
São parecidas com as atividades dos projetos, mas não têm um produto final. Os
próprios projetos são constituídos por atividades sequenciadas.
Ao propor uma sequência para aprendizagem da figura humana, a criança amplia
seu repertório sobre as imagens de representação humana a partir de observações,
manipulação de vários materiais e, também, das experimentações sobre as diferentes
formas de desenhar os primeiros bonecos. O uso de variadas composições de forma e
cores também contribuem com essas aprendizagens. Exemplos: desenho com vários
materiais como: caneta hidrocor colorida, carvão, giz de cera, lápis de carpinteiro e
outros; papel sulfite, papel mais alongado ou mais quadrado, meia folha de papel pardo,
quadradinho de sulfite; desenho sobre interferência gráfica que traz partes da figura
humana, desenho de um modelo vivo, autorretrato com apoio do espelho; pesquisa em
revistas, gibis, jornais, revistas de esporte sobre pessoas em movimento.

O professor pode trabalhar com crianças de cinco anos uma
sequência de nomes próprios. A escrita de nomes próprios é uma
boa situação para trabalhar a quantidade de letras para escrever os
nomes, a posição e a ordem das letras em uma sequência do NOME
PRÓPRIO. A lista dos NOMES PRÓPRIOS do grupo é a primeira
referência estável para as crianças. Portanto, explorá-la com
frequência se torna uma oportunidade privilegiada de reflexão
sobre o funcionamento do sistema de escrita. O professor deve
buscar na rotina momentos em que a escrita dos NOMES pelas
crianças seja uma experiência significativa. São exemplos desses
momentos as anotações dos nomes próprios nos desenhos, objetos,
roupas, trabalhos realizados na sala, assinaturas das crianças em
convites e cartões e textos ditados ao professor que serão expostos
pela escola.
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Atividades Independentes ou Atividades Ocasionais:

São situações em que algum conteúdo significativo é trabalhado sem que tenha
relação direta com o que está sendo desenvolvido nas outras atividades ou projetos, ou
situações de sistematização de algum conhecimento estudado em outras atividades ou
projetos. Ex.: durante uma atividade de desenho, uma criança apresentou o seu anel e
solicitou à professora que todos brincassem de passar anel. Na ocasião, a professora
parou a atividade de desenho e todos foram para a brincadeira.

O professor deve considerar com relevância
uma situação que ocasionalmente, ocorreu
durante uma atividade e aproveitar, para
organizar as informações disponíveis
naquele
momento
e
favorecer
a
sistematização
dos
conhecimentos
adquiridos pelas crianças.

Projetos

São situações didáticas que se articulam em função de um objetivo (situação
problema). O professor e as crianças têm propósitos comuns e se comprometem com a
conquista de um produto final, que é fruto do trabalho de todos e tem um sentido social
real (“produto”, nesse caso, nem sempre significa algo “palpável”). Nos projetos, as
ações propostas ao longo do tempo, são planejadas de forma sequenciadas; têm relação
entre si e fazem sentido em função do resultado que se deseja alcançar. Ex.:
“Brincadeiras” (resgate de brincadeiras antigas e produção de um livreto de textos),
“Paisagens” (estudo de como pintores de diferentes épocas retrataram as paisagens e
organização de uma mostra com produções das crianças), “Animais marinhos” (estudo
de alguns animais e produção de um cartaz com legenda) etc.
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Para potencializar o interesse das crianças por diversos
assuntos a serem desenvolvidos em projetos, é necessário
oferecer boas perguntas e bons cenários de pesquisa,
considerando o ponto de vista das crianças: escutar o que
pensam e narram. Cabe ao professor ser mediador,
provocador de novos sentidos e curiosidades, além de
compartilhar os objetivos a que se pretende alcançar
como produto final.

Como integramos os princípios da rotina nas modalidades
organizativas?
Sabemos que a Educação Infantil concebe a criança como um ser com suas
singularidades, sujeito social e histórico que se constitui por meio das interações e
brincadeiras. Esse sujeito permanece um tempo na escola, seja de 4 horas diárias em
tempo parcial ou de 7 horas no mínimo, no integral, e a escola por sua vez, organiza-se
em um tempo para o acolhimento com vistas em cumprir horário e um planejamento. A
organização do tempo chamamos de rotina que deve ser flexível; não pressupõe ações
rotineiras; considera as necessidades do grupo; há espaço para a inovação, a
criatividade, o movimento, as interações, a flexibilidade e a criação do novo.
Portanto, é fundamental que os educadores, ao planejar e organizar o tempo e o
espaço na escola, organizem as suas rotinas conforme as necessidades e os interesses
das crianças. Essa organização oferece segurança e confiança e desenvolve maior
independência e autonomia.
Abramowicz (1999, p.26) destaca que “A rotina orienta a ação da criança,
assegura a ela o dia-a-dia, possibilitando que perceba e se situe na relação tempoespaço, permitindo modificações, sem necessariamente cair na mesmice, no repetir
sempre o mesmo.”
Partindo do pressuposto que a rotina influencia no desenvolvimento da
autonomia das crianças, os educadores devem criar situações e prever momentos em
que as crianças sejam convidadas a tomar decisões, dar sugestões e buscar resoluções
para os problemas. Por isso, ao planejarem suas atividades que contenham as diferentes
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modalidades organizativas, os educadores devem compartilhar com o grupo. Neste
contexto, os Projetos desenvolvidos com as crianças inspiram interações e decisões
sobre o desenrolar das etapas previstas.
Os Projetos em nosso município:

Os Projetos em nosso município se organizam de diferentes formas: os
institucionais e os Projetos desenvolvidos em sala de aula, que trazem os interesses de
pesquisa das crianças.
Os Projetos institucionais são de caráter permanente visto que a escola é um
espaço que também desempenha um papel importante na formação de hábitos e valores.
São exemplos desses projetos A Horta na Escola, O Desfralde, A Casinha de Leitura e
Trocar é mais divertido.
Os projetos indicam uma ação intencional, planejada, dando oportunidades para
que as crianças aprendam a pesquisar, procurar informações, refletir coletivamente,
opinar e argumentar. Há projetos de curto, médio e longo prazo. O tempo será definido
na ação. Loris Malaguzzi (citado em Edwards, 1999) dizia que as crianças projetam,
escolhem e produzem atividades para a solução de problemas. Porém, estes não devem
ser problemas curtos, mas problemas longos, e que contenham uma história dentro
deles. (Barbosa, Horn; 2008; p.47). Para que estas relações aconteçam, as escolhas dos
temas para estudo geralmente surgem das perguntas e observações das crianças. Uma
outra forma de “escutar” as crianças pode ser através das provocações dos adultos e em
contextos

que despertem a sua curiosidade, como, por exemplo, um cesto com

elementos da natureza.

Projetos das escolas Sede e Rurais

O projeto “Horta na escola” realizado com todas as turmas para vivências desde
o plantio até a colheita, as crianças fazem suas observações, descobertas, degustação e,
assim, desenvolvem sua consciência sobre a alimentação saudável. Elas apresentam
suas curiosidades em relação às plantas e escolhem o que querem pesquisar sobre as
hortaliças.
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Pesquisar sobre as várias espécies de alface ou de
plantas nas quais a parte comestível se desenvolve
embaixo da terra é uma experiência rica que além
de aprender como plantar, cultivar e cuidar,
desenvolve o encantamento, o autoconhecimento
(sujar a mão na terra), a paciência (acompanhar a
planta crescer aprende que a natureza tem seu
tempo) e a sustentabilidade (consumo consciente),
através de propostas significativas.

O projeto “Casinha de leitura” acontece semanalmente, nas casas de leitura e/ou
espaços adaptados para tal, com o objetivo de despertar, incentivar e promover a leitura
no âmbito escolar, estendendo-se à comunidade, visando à formação do pequeno leitor.
As crianças também fazem empréstimos de livros na casinha ou na sala de aula e levam
para a casa a sacola de leitura. Cada unidade escolar sede e rurais, devem planejar a
atividade de culminância do projeto (produto final). Vale ressaltar que uma das etapas
do projeto é definir com a turma, dentre os livros lidos no mês, quais serão indicados
para leitura, o motivo da indicação e para quem estão indicando. Anotar no quadro de
indicações disponível dentro da casinha de leitura, na presença das crianças. (Professor
Escriba).

Figura 88: Contação de histórias –
Professora Roneide, Infantil II, 2018.
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Outro projeto importante na escola é a feira de troca de brinquedos, cujo título é
“Trocar é mais divertido”. Esse projeto acontece uma vez por ano e possibilita a
interação entre crianças de 5 anos da Educação Infantil e as do primeiro ano do Ensino
Fundamental. Neste projeto, a criança escolhe um de seus brinquedos que para ela já
não tem mais graça e o utiliza para trocar por outro. Até então, este projeto acontece
como projeto piloto, na escola sede e rurais mais próximas. Vemos a necessidade de
inserir as demais escolas rurais para que as crianças possam experimentar esta maneira
divertida de trocar os brinquedos usados em vez de adquirir novos, além de desenvolver
sua sociabilidade e o comportamento altruísta, ou seja, considerar os desejos do outro.

Figura 89: Feira de
troca de brinquedos –Infantil
II e 1º ano do Fundamental,
2017.

Figura 90: Feira de troca de
brinquedos –Infantil II e 1º ano
do Fundamental, 2017.

Projetos de interesse do grupo:

Os projetos das turmas da Educação Infantil são desenvolvidos a cada semestre,
podendo ser variável a sua duração, pois estão relacionados ao interesse do grupo. A
turma toda juntamente com a professora antecipa algo que desejam realizar ou
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transformam uma ideia em ato, mobilizando-se para descobrir algo novo, procurando
respostas a questões levantadas, envolvidos pela motivação e curiosidade da própria
turma.
O papel do adulto é desafiador neste trabalho porque deve provocar as
investigações das crianças e auxiliá-las ampliando as possibilidades de conhecimento,
encontrando novos pontos de vista, novas aprendizagens, como afirma Horn e Barbosa:

[...] o adulto deverá desempenhar um papel desafiador, povoando a sala de aula
com objetos interessantes, bem como ampliando e aprofundando as
experiências das crianças. O fato de elas terem muito desenvolvida sua
oralidade, ter domínio do seu próprio corpo, faz seu rol de experiências
aumentar cotidianamente, o que possibilita sua participação ativa não somente
com relação ao surgimento das temáticas, mas também na construção do
projeto. (BARBOSA; HORN, 2008, p.80)

Figura 91: Projeto “Nas asas da imaginação” Infantil I e II – Professora Flávia, 2018.

É importante estar atento aos interesses das crianças, às suas perguntas e entendê-las
como seres que têm suas histórias e que podem participar ativamente do mundo,
produzindo sua cultura.
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Vale ressaltar que os projetos valorizam o trabalho e a função do professor que
passa a ser um pesquisador da sua própria ação e está atento às questões do grupo e
media os conhecimentos.
As sequências didáticas

Paralelamente ao trabalho com projetos, estão as atividades sequenciadas. Ao
pensar nas propostas de uma sequência didática, o professor deve levar em conta o que
quer que as crianças aprendam e o quanto isso vai demorar; deve pensar em quais
conhecimentos a sua turma precisa articulando a atividade seguinte, encadeando uma
sequência de propostas ou ações. A flexibilidade é uma característica importante que
deve existir neste trabalho, porque pode haver a necessidade de ajustes ou mudar a
estratégia de uma etapa devido ao perfil da turma.
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