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Fonte: Bárbara, Educação Infantil – Pré-escola, 2017

A escola da infância, da educação infantil, tem uma grande contribuição
para a formação integral das crianças e deve cuidar das relações humanas
de forma que elas se sintam acolhidas e encorajadas a construir vínculos
saudáveis entre os pares e os adultos. O binômio, educar e cuidar deve estar
presente em todos os momentos, em vistas qual ser humano a escola pode
ajudar a construir. Se nós educadores desejamos crianças com sentimentos
de empatia, com autoestima elevada, cooperativas, que desenvolvam
valores éticos, nossas práticas devem estar coerentes com estes objetivos.
Devemos nos lembrar sempre da condição da criança e que a escola deve
respeitar a infância. Enfim, o currículo da educação infantil, assim como
toda a educação básica, deve contribuir para a “formação humana que visa
à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva” (Brasil,
2017).
Denise Rocha Pereira, 2018
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DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

E afinal, para que serve o currículo?
Quando pensamos em Currículo Escolar, nos deparamos com diversas questões,
que interferem diretamente na sua construção, sua implantação e sua suplementação.
O que é currículo? Por que precisamos de um Currículo na escola? É possível uma
escola existir sem um Currículo? A quem interessa o Currículo de uma escola?
São muitas ideias decorrentes de um único conceito. Pensar o currículo requer muito
mais do que listar os conteúdos a serem desenvolvidos em cada etapa, modalidade ou nível
de ensino. Pensar o Currículo implica num primeiro momento identificar qual é a ideologia
que o embasa. Entendemos assim que ao construirmos o currículo, escolhemos a qual
modelo de sociedade servimos ou não.
Caminhamos por um terreno acidentado, quando nos damos conta da profundidade
e da complexidade do assunto.
Não é por menos que os estudos sobre currículo escolar na década de 1970
provocaram uma mudança nos cursos de formação de professores, introduzindo assim a
disciplina de Sociologia da Educação como parte importante na formação docente.
O Currículo Escolar sempre foi usado como instrumento de controle social e
basicamente servia para a reprodução das desigualdades sociais existentes. Por isso,
novamente indago: a quem serve o currículo?
Moreira e Silva, no livro Currículo, Cultura e Sociedade afirmam que toda sociedade
corporifica seus conhecimentos, valores e crenças por meio do currículo oferecido nas
escolas, transmitem assim as ideias da classe que se encontra no poder e garantindo a
reprodução e a continuidade da estrutura social e principalmente da cultura e dos valores
de uma sociedade.
A partir dessas reflexões, podemos retornar as perguntas iniciais. O que é currículo?
Para que serve? Porque precisamos dele? O Currículo serve socialmente a quem?
Currículo é um instrumento de controle social que carrega em si as ideias, os
conhecimentos, valores, condutas, hábitos, os ideais, entre outros, do grupo social
dominante sobre os demais. É uma das formas de preservação do “status quo” de uma
sociedade. Nesse sentido, a escola seria apenas um aparelho reprodutor das diferenças e
das desigualdades sociais.
O Currículo se efetiva no processo de ensino-aprendizagem e exerce uma força
social sobre a escola.
Os sistemas de ensino, carregados de uma política educacional preocupada com a
manutenção da estrutura social existente, constroem seus currículos de forma a perpetuar
essa estrutura. Afinal, esse é o que chamamos de currículo formal, expresso em
documentos oficiais.
Porém, a questão não se esgota aí, pois, apesar de o/a profissional de Educação ter
tido ao longo de sua formação, desde a Educação infantil até o ensino superior, um
Currículo formal, impregnado da ideologia da classe dominante (apesar de não pertencer a
ela), traz também o conhecimento informal, suas crenças e suas experiências vividas como
aluno/aluna, ao longo de sua escolarização, que efetivaram o Currículo em ação, que é
aquele que se desenvolve nas atividades, nos livros, nas brincadeiras, nos jogos, nas
músicas, entre outras ações desenvolvidas por esse profissional.
Em paralelo a esse processo formal acontece a implantação do Currículo Oculto,
que é aquele que não está expresso em nenhum lugar (formalizado), mas é o que direciona
e influencia diretamente o sucesso de um aluno na escola. Esse Currículo Oculto é tão
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poderoso, que está presente em todas as escolas e muitas vezes nem percebemos quando
profissionais de educação, familiares e comunidade o colocam em prática.
Frequentemente, é expresso por falas e ações repetidas sistematicamente, tais como: “ele
não dá para os estudos“ ou “esse não vai passar de ano comigo“ ou “é cabeça dura, não
aprende nada”; “não precisa dar tudo, eles não vão aprender nem metade”; entre outras
tantas, perpetuando uma estrutura social deficitária e reforçando esses estereótipos.
Ao longo dos anos, o Brasil importou modelos de currículos que não se adequavam
a nossa realidade e que provocaram reflexões sobre o assunto. Apenas recentemente
começou-se a construir documentos oficiais que consideram nossa especificidade, que
buscam uma maneira moderna e adequada de (re) pensar e (re) fazer a educação.
Após a Constituição de 1988, passamos pelo processo de elaboração e
implementação de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1994), pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), pelas diretrizes curriculares de cada nível e
modalidade de ensino, até chegarmos em 2016 aos Planos Nacionais, Planos Estaduais e
Planos Municipais de Educação. Todos esses documentos foram fundamentais para a
elaboração da BNCC - Base Nacional Comum Curricular, que foi escrita em regime de
colaboração, e que teve sua publicação oficial em 2017.
A necessidade de documentos e estudos que representassem os pensamentos
pedagógicos nacionais oportunizou a construção dos currículos escolares das redes
municipais, porém dessa vez, com maior conhecimento e entendimento sobre a
importância e a força que tem esse documento, com a compreensão dos conteúdos básicos
que devem compor a educação e a cultura brasileira, não mais com objetivo de controle
social e cultural e sim valorizando o conhecimento que cada um têm, seus valores, suas
crenças pessoais, sua cultura local. A partir daí, elaborou-se um novo Currículo, que
possibilita aos alunos e às alunas romperem as barreiras e ultrapassarem os limites da
sociedade.
É o momento de desconstruir o velho paradigma sobre o Currículo Escolar e construir
o novo, com os olhos voltados para o futuro e as mãos e os pés agindo no presente, na
realidade. Esse novo Currículo que respeita todas as diferenças, as pluralidades e que se
baseia no preceito da equidade e de uma sociedade mais justa e mais igualitária.
Nesta nova proposta de Currículo, é fundamental entendê-lo como “um processo
constante de transformação”, pois sofre a influência da cultura social, dos agentes
responsáveis pelas práticas pedagógicas dos alunos e das alunas, entre outros diversos
fatores que interferem na estrutura da escola.
O Currículo Escolar é um instrumento a favor do processo de ensino-aprendizagem.
Deve ser uma construção contínua. É preciso desconstruir a ideia de que a escola é um
espaço apenas de transmissão de conhecimentos, pois ela é também espaço para a
transformação social.
A escola é muito mais que paredes e teto, lousa e giz, livros e cadernos, professores,
professoras, alunos e alunas. A escola é formada por docentes e discentes, direção,
funcionários, famílias em interação nos espaços: parques e refeitórios; carteiras, cadeiras,
papeis coloridos, caderno, lápis, borracha e muito mais.
Além disso, escola é emoção, conhecimento, afeto, habilidades, companheirismo,
competências e esperanças. Espaço de descobertas e trocas, aventuras e aprendizados.
Na escola, a vida pulsa e essa força de vida precisa e deve ser conduzida e organizada.
Para tanto, apresentamos o Currículo para os anos iniciais do Ensino Fundamental
(1º ao 5º ano) das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia,
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Ciências, Arte, Inglês, Educação Física e Tecnologias Digitais na Aprendizagem, elaborado
pelos profissionais da Rede Municipal de Ensino de Lins.
Este documento é o fio condutor de nossas práticas, ou, nas palavras de Moreira e
Candau (2007): “[...] o coração da escola, o espaço central onde todos atuamos, o que nos
torna, nos diferentes níveis do processo educacional, responsável por sua elaboração.”
(MOREIRA e CANDAU, 2007, p.19).
Toda escola deve auxiliar na construção do futuro!

Lins/SP, dezembro de 2020.

Denise Jorge Magnoler
Secretaria Municipal de Educação
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APRESENTAÇÃO
O CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
DO MUNICÍPIO DE LINS

Fonte: Ana Clara – Educação Infantil, Pré-escola, 2017

Com o objetivo de propor aspectos norteadores à prática docente e aos profissionais
da Educação Infantil do município de Lins, é que nasce este documento em 2005.
A experiência docente trilha caminhos por meio da formação inicial, da formação
contínua e ainda do seu próprio cotidiano, quando lida com desafios e com a diversidade
de situações de ensino-aprendizagem, desenhando, definindo e redefinindo assim sua
ação, seu modo de agir e suas concepções educativas.
A teoria, então, cumpre papel essencial para a modificação dessa prática, nos ajuda
a compreender melhor a realidade e a realizar intervenções adequadas, modificando
olhares e posturas no dia a dia. Mas, essa modificação não ocorre sem a apropriação do
conhecimento pelo(a) educador(a) e a tomada de consciência de seu papel de intelectual.
Especificamente no campo educacional, essa apropriação deve transparecer nos planos
de ação da instituição, envolvendo a coletividade e principalmente, o planejamento e a ação
do docente.
Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação de Lins, órgão responsável pela
Educação Infantil no município, preocupa-se em trazer subsídios que auxiliem os
envolvidos nas instituições escolares, por meio da definição de posturas acerca do currículo
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da educação infantil. Podemos, de certa forma, declarar este documento como o Currículo
da Educação Infantil do Município de Lins, mas preferimos que seja visto como Marcos
Curriculares, sem a pretensão de reduzir a autonomia do docente nas escolhas de suas
metodologias e conteúdos, mas orientando-os de forma que se conscientize de escolhas
sintonizadas com os ideais de autonomia e respeito ao desenvolvimento afetivo, cognitivo
e sociomoral da criança, que já é cidadã de direitos e precisa de cuidados especiais. Cabe,
ainda, que cada unidade escolar seja responsável por sua proposta pedagógica e que essa
proposta pedagógica seja desenvolvida dentro dos princípios da gestão democrática, de
forma que haja um compromisso assumido coletivamente.
O documento legal e atualizado que temos a respeito das Diretrizes Curriculares
para a Educação, Resolução 05/2009, expedido pela Câmara de Educação Básica Infantil,
define diretrizes e princípios norteadores que deverão fundamentar as práticas
pedagógicas: princípios éticos, políticos e estéticos.
Esses são assim definidos:
- Os Princípios Éticos: da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do
Respeito ao Bem Comum;
- Os Princípios Políticos: dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da
Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática;
- Os Princípios Estéticos: da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade, da
Qualidade e da Diversidade de manifestações Artísticas e Culturais.
Portanto, todas as atividades e experiências planejadas intencionalmente na
Educação Infantil devem contemplar tais princípios por meio de suas propostas
pedagógicas que se revelam no cotidiano das instituições, nas relações entre adultos e
crianças.
Nosso objetivo maior é que a cada vivência desenvolvida, o educador possa ter
clareza sobre o que almeja alcançar, quais objetivos e conteúdos são essenciais, quais
conhecimentos a criança deve construir e quais desafios são propostos ao educando. A
questão da escolha metodológica é essencial e revela que tipo de concepções o educador
possui sobre aprendizagem, desenvolvimento, criança e infância, assim como a escolha
dos campos de conhecimento podem revelar o tipo de sujeito que se quer formar, devendo
passar por um crivo crítico a reposta as seguintes perguntas: é realmente significativo o
assunto que quero explorar com minha criança? Está livre de preconceitos e posso
desenvolver diferentes aspectos desse conteúdo? Estou contextualizando esse assunto?
É preciso ter clareza que o ato de educar perpassa por conhecimentos psicológicos,
filosóficos, epistemológicos e sociológicos de quem planeja e que as vivências devem ser
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propostas pensando no aluno, com privilegio às sempre posturas que valorizem a
autonomia da criança.

Fonte: Sergio, Educação Infantil – Pré-escola, 2017

Outro aspecto que este documento contemplará será a indicação de objetivos e
conteúdos a serem desenvolvidos a fim de que haja uma sequenciação didática entre os
períodos da educação infantil e as exigências feitas a cada criança que está em nossas
instituições, de maneira adequada. É preciso articulação curricular entre as exigências e
as possibilidades das crianças desde 0 a 6 anos (considerando também que muitas
crianças completam 6 (seis) anos durante o segundo ano de pré-escola). Uma articulação
entre berçário, maternal 1, maternal 2, primeira etapa e segunda etapa da pré-escola, de
forma que os objetivos sejam diferenciados num ciclo progressivo. Assim, é necessário
esclarecer que caberá ao (a) professor (a) analisar e avaliar cada criança ao observar o
nível de desenvolvimento em que se encontra para lhe propor situações de aprendizagem
adequadas, sem haver uma homogeneização e uma preocupação em “vencer conteúdos”
que lhes caberiam na etapa de ensino na qual se encontram de forma forçosa.
A estrutura do Currículo da Educação Infantil do Município de Lins, no que tange ao
desenvolvimento curricular, apresenta inicialmente apontamentos e reflexões sobre
práticas consideradas equivocadas no cotidiano da sala de aula. A segunda parte do
documento especifica, dentro de cada agrupamento etário na Educação Infantil, os
objetivos e conteúdos que devem ser refletidos, analisados e organizados em
possibilidades de vivências, por meio de modalidades organizativas pedagógicas (Projetos,
sequências didáticas, atividades permanentes) não com caráter prescritivo, mas como fruto
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de um processo discutido em rede ao longo dos anos e que favorece o processo de ensino
e aprendizagem. Todo o material teve como fontes originárias as Diretrizes Curriculares
Nacionais – Resolução 5/2009, Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil
(1998),

atualizados

pela

Base

Nacional

Comum

Curricular

Nacional

(BCCN),

regulamentada pela Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017 e Currículo
Paulista (SÃO PAULO, 2019).

Fonte: Gabriela, Educação Infantil – Creche, 2017.
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2. Currículo da Educação Infantil do Município de Lins - Sua história,
Fundamentos e Reformulações - Modificar é preciso...

Fonte: Sofia, Educação Infantil – Creche, 2017.

Após as transformações ocorridas ao longo dos últimos anos do uso das primeiras
versões deste documento, fez-se necessário atualizá-lo, contemplar as alterações em torno
de idade do nosso público e as perspectivas curriculares da Educação Infantil.
De forma participativa, a construção deste documento foi discutida com os diretores,
coordenadores e professores. A sua consolidação materializada ocorre no final de 2006, e
agora em 2016 e 2017, é realizada a reformulação, adaptando as transformações ocorridas
durante esses anos em termos legais e pedagógicos necessários. Durante o ano de 2018
o documento sofreu também modificações a luz da BNCC e novamente sob o olhar de
técnicos e professores teve inserções e alterações que buscaram o alinhamento do
município com as Diretrizes Curriculares Nacionais. Por fim, em 2019 também houve um
diálogo com o Currículo Paulista.
Com o ensino fundamental de 9 anos, definido pela Lei 11.274/2006, altera-se a idade
da criança da educação infantil de seis para cinco anos. No município, pela Deliberação
CME Nº 2 de 03 de dezembro de 2008, a partir de 2009, institui-se classes de ensino
fundamental dentro das próprias EMEIS. Em 2009 também se institui as novas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a Resolução 5 de dezembro de 2009, que
traz a obrigatoriedade da pré-escola, a partir dos 4 anos, assim como algumas alterações
de caráter pedagógico.
No ano de 2013, há uma alteração da LDB - Lei 12.796, que traz as modificações que
impactam na questão curricular:
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a obrigatoriedade de 200 (duzentos) dias letivos e no mínimo 800 (oitocentas)
horas na educação infantil;



avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das
crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino
fundamental;



controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a
frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas e a
expedição de documentação que permita atestar os processos de
desenvolvimento e aprendizagem da criança.



avaliação com caráter não propedêutico para o ensino fundamental e reforçase a necessidade da documentação que comprove os processos de
desenvolvimento.

Ocorre também, a partir da alteração da LDB, pela Lei 12.796/2013, a obrigatoriedade
de um currículo que tenha a base comum e diversificada, algo inusitado para a educação
infantil, pois ao longo de sua história, o currículo vinha sendo orientado até então pelas
Diretrizes Curriculares em termos de Resolução e Parecer (Resolução 5/2009 e Parecer
20/2009), que nunca citaram a base comum.
A Nova Base Nacional Comum Curricular, regulamentada pela Resolução CNE/CP Nº
2/2017, na atualidade torna-se também uma referência para reformulação de currículos e
propostas pedagógicas e estabelece direitos de aprendizagem e ensino articulados aos
princípios éticos, estéticos e políticos (já contemplados pela Resolução 5/2009). São eles:
Direito a Conviver, Brincar, Explorar, Participar, Expressar e Conhecer-se, que serão
abordados no decorrer deste texto.
A Nova Base Comum utiliza uma nomenclatura diferente quanto aos aspectos
curriculares, os chamados campos de experiência que são:
a) O eu, o outro e o nós;
b) Corpo, gestos e movimentos;
c) Traços, sons, cores e imagens;
d) Escuta, fala, linguagem e pensamento;
e) Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
A BNCC (BRASIL, 2017) como fundamentação legal, a Resolução 5/2009 que trata
das Diretrizes Nacionais para o Currículo da Educação Infantil e o Parecer CNE nº 20/2009
estabelecem que a educação Infantil poderá se estruturar em termos de currículo “em eixos,
centros, campos ou módulos de experiências”.
A definição de Campos de Experiências trazida pela BNCCEI estabelece-se como:
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[...] um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências
concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os
aos conhecimentos que fazem parte e de nosso patrimônio cultural. (Brasil,
2017).

Os eixos de trabalho do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil
(Brasil, 1998), que foram referencias para o trabalho na rede, também se organizam em
âmbitos de experiência: ‘Formação Pessoal e Social’ e ‘Conhecimento de Mundo’. No
entanto, esses dois âmbitos diferem quanto a organização interna comparados a Base
Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil. Apenas para relembrar, o âmbito de
experiência ‘Formação Pessoal e Social’ contém eixos de trabalhos que objetivam
especificamente os processos de construção da Identidade e Autonomia das crianças. O
âmbito de experiência ‘Conhecimento de Mundo’ apresenta os eixos de trabalhos que
embasam a construção das diferentes linguagens “[...] pelas crianças e para as relações
que estabelecem com os objetos de conhecimento: Movimento, Música, Artes Visuais,
Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática” (Brasil, 1998, p.9).
A Base Nacional Curricular Comum inova ao realizar a inserção de uma base comum
para toda a Educação Infantil Brasileira, como constituição curricular na educação em
creches e pré-escolas, ancorados pela Nova Redação da LDB 12.796/2013, que postula
que cada sistema de ensino e cada estabelecimento escolar deve complementar a
construção do seu currículo e, portanto deve pensar em suas necessidades, suas
características e peculiaridades. Assim, o Currículo da Educação Infantil do Município de
Lins almeja observar e respeitar as características e as necessidade desta rede, alinhado
os ideais da BCCNEI.
Feitas essas considerações, ao revisarmos o Currículo da Educação Infantil do
Município de Lins, fizemos as alterações possíveis, considerando também aspectos que já
havíamos avançado:


Os eixos estruturantes Brincar e Interagir devem ser intensificados e considerados
como fundamentais para a construção do conhecimento nesta fase da infância na
qual é a linguagem lúdica que possibilita a construção de relações com os objetos,
as pessoas e os conhecimentos.



De acordo com a terceira versão da BNCCEI (2017) apresentamos nosso Currículo
dividido em ‘Campos de Experiências’:
a) Campo de experiência - O eu, o outro e o nós;
b) Campo de experiência - Corpo, gestos e movimentos;
c) Campo de experiência - Artes Visuais;
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d) Campo de Experiência – Linguagem Oral e Escrita;
e) Campo de Experiência - Matemáticas;
f) Campo de Experiência - Natureza e Sociedade e
h) Campos de experiência Sons e Músicas.


Mantivemos aspectos que consideramos válidos para atenderem às nossas
necessidades, pois o conceito de campo de experiências traz uma valorização dos
saberes das crianças e que precisam ser parte integrante da construção de novos
conhecimentos. Também mantivemos os campos atrelados as áreas de
conhecimento, sem qualquer pretensão de facetar o conhecimento, já que a
articulação e o diálogo entre as linguagens é algo fundamental, que responde às
indagações e às problematizações propostas pelas crianças e pelos professores.
Ancoramo-nos no Parecer 20/2009, que apresenta a prerrogativa da liberdade de
construção de arranjos curriculares para a manutenção do que já utilizávamos, a
partir dos eixos, porque acreditamos que as articulações entre os campos de
experiências devem ser garantidas pelas construções de projetos de turma,
sequências didáticas, cujas investigações devem dizer a respeito às curiosidades e
às necessidades do (a) educador (a) junto às crianças, assim como garantir o
envolvimento e as interações entre diferentes turmas, entre adultos e crianças da
comunidade escolar. Compreendemos que a palavra “campos de experiência”
reforça a importância da valorização das experiências e saberes das crianças, mas
as aproximações de assuntos se darão nos projetos e sequências didáticas.
Fizemos, portanto, uma adequação de nomenclatura, usando de nossa autonomia
enquanto Sistema de Ensino para a construção e nomeação da proposta pedagógica
municipal.



O próprio documento da BNCC enfatiza que os critérios de organização das
habilidades (que na educação infantil aparecem como objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento) mostram-se como um arranjo, ou seja, uma forma de se organizar,
“[...] com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais se relacionam e do
agrupamento desses objetos em unidades temáticas que expressam um arranjo
possível (dentre outros)” (BRASIL, 2017, p.31), (grifo nosso), pois “[...] os
agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo obrigatório para o
desenho dos currículos”. Portanto, que cada município tem liberdade de construção
de suas diretrizes desde que estejam em consonância com a BNCC (BRASIL, 2017),
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009).
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O trabalho com projetos, a organização do tempo, do espaço e de materiais devem
garantir o diálogo entre os eixos, revelar a indivisibilidade das dimensões das
linguagens de conhecimento e garantir as suas especificidades quando necessárias.



O ‘Currículo da Rede Municipal’ respeita os direitos de aprendizagem e
desenvolvimento (conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se),
que são inegavelmente imprescindíveis à formação integral da criança.



O Currículo da Rede Municipal respeita as organizações de grupos etários previstos
na Base Comum Nacional, contudo pela organização e necessidades de
expectativas de aprendizagens e de sistematização de planejamento apropriados,
consideramos as divisões por etapas mais claras para que os educadores que atuam
com as diferentes idades na educação infantil possam se organizar. A nova BNCC
organiza-se em objetivos de aprendizagem, em três subgrupos etários: bebes (0-1
ano e 6 meses), crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e
crianças pequenas (4 anos a 6 anos e 2 meses). A configuração de nossa rede difere
dessas divisões etárias, principalmente em relação à creche. Os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento de bebês e crianças pequenas equiparam-se ao
berçário e maternal 1 e 2. Os objetivos para crianças pequenas equiparam-se às
pré-escola - primeira e segunda etapa.



É provável que a partir deste documento novos referenciais de trabalho curricular
sejam originados. Contudo, é preciso realizar as modificações necessárias,
considerando o que está proposto pela BNCCEI e o Currículo Paulista. Outros
documentos poderão virão a partir dele. Certamente, em tempos futuros, deveremos
nos debruçar para refletir as novas transformações.
Feitos esses apontamentos, asseveramos ser importante que cada educador tenha a

percepção consciente de seu papel no processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma,
é imprescindível ter clareza sobre o desenvolvimento infantil, que deve estar em
consonância com a filosofia da Rede Municipal de Lins, já que esse aprendizado é peça
fundamental no processo de construção do conhecimento, como um mediador e solicitador
importante

que

possibilita

à

criança

consequentemente, aprender.
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3. A criança da educação infantil – direitos de aprendizagem
e desenvolvimento

Fonte: Luma, Educação Infantil - Pré-escola, 2017

O conceito de infância, ao longo da história da humanidade, sofre mudanças de
acordo com os sentimentos e status da sociedade, da família e do estado no qual a criança
está inserida. É na modernidade, com a sociedade europeia burguesa, que aparecem os
primeiros sentidos de infância, ao considerar as necessidades peculiares e singulares da
criança. Ariès (1996) afirma que não havia um olhar diferenciado entre o mundo da infância
e o mundo do adulto.
Embora possamos observar nos dias atuais a existência de infâncias e não de uma
única concepção para as diferentes realidades sociais, econômicas e culturais, temos que
considerar um marco social importante para a modificação desse conceito.
Daquele que não fala (infante) passamos pela legitimidade legal no séc. XX, da
criança como sujeito de direito. Legalmente, no nosso país, a Constituição Federal de 1988
e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, tornaram-se referencias que
estabeleceram os direitos das crianças e jovens, e em especial a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional - Lei 5.692 de 1996, (BRASIL, 1996 - NR 12.796, de 2013) que inclui
a educação da infância de 0 a 5 anos como Educação Básica:
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Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade
o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade - Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013, (BRASIL, 2013)

Nesse sentido, a educação infantil garante espaço fundamental para a promoção do
desenvolvimento e aprendizagem em todos os seus aspectos, como prevê a Lei, que só
pode se concretizar com o compromisso dos atores envolvidos, desde a esfera
administrativa com Políticas Públicas comprometidas, Secretarias de Educação, gestores,
educadores e funcionários em geral, cada qual atuando de maneira efetiva dentro de suas
responsabilidades e campos de atuação.
No que tange às escolas de educação infantil, tanto creches quanto pré-escolas, se
faz necessário “imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas” (BRASIL,
2017), ao considerar a criança real, não idealizada, para que de fato respeite a sua condição
e seus direitos:
Art. 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a
criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas
interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade
pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa,
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade,
produzindo cultura. (Brasil, 2009)

Essa criança ativa que constrói os conhecimentos deve ser respeitada em seus
direitos de conviver com pares e adultos, de brincar de diferentes formas, de participar das
decisões que lhes dizem respeito, de explorar variadas experiências em diferentes
linguagens, de expressar seus sentimentos, pensamentos e hipóteses sobre o mundo e de
se autoconhecer, construindo sua identidade pessoal, social e cultural, criando uma
autoimagem e estima positiva.

É nesse sentido que a Nova Base Comum Curricular para

a Educação Infantil (BRASIL, 2017, p. 36), postula os direitos de aprendizagem:
• Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos,
utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o
respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.
• Brincar de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes
parceiros (crianças e adultos), de forma a ampliar e diversificar suas possibilidades
de acesso a produções culturais. A participação e as transformações introduzidas
pelas crianças nas brincadeiras devem ser valorizadas, tendo em vista o estímulo
ao desenvolvimento de seus conhecimentos, sua imaginação, criatividade,
experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e
relacionais.
• Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da
gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização
das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais
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e dos ambientes, desenvolvendo diferentes
conhecimentos, decidindo e se posicionando.

linguagens

e

elaborando

• Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções,
transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na
escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas
modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.
• Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades,
emoções,
sentimentos,
dúvidas,
hipóteses,
descobertas,
opiniões,
questionamentos, por meio de diferentes linguagens.
• Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo
uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas
experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na
instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário.

Os direitos das crianças devem ser respeitados em todas as EMEIS - unidades de
creche e pré-escola -, espaços, tempos, relações humanas devem ser planejados para
garantir, por meio de ações educativas intencionais, que a criança viva plenamente sua
infância e que aprenda além das habilidades necessárias e apropriadas à sua idade,
construindo uma autoimagem e autoestima positiva de si, algo fundamental para a sua vida.

Fonte: Emanuel Santos, Educação Infantil – Pré-escola, 2017.
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3.1 DEZ COMPETÊNCIAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM A NOVA BASE NACIONAL
COMUM

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e que de acordo com a
Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2017), durante toda a educação básica, deverá
ser desenvolvida dez competências. A partir dela, inserimos em nosso currículo tais
competências. Ou seja, até o final do ensino médio, o aluno deverá ter construído
competências para a sua formação integral, por meio de situações intencionais de ensino.
De acordo com a BNCC (Brasil, 2018):
Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC
devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez
competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de
aprendizagem e desenvolvimento.

Embora a redação da BNCC para a educação infantil, não haja a menção a palavra
competência, conta-se que como etapa inicial da educação básica, já ocorra aprendizagens
que promovam o germe de tais competências, articulando-se com as demais modalidades:
ensino-fundamental e ensino médio, na construção de conhecimentos, na formação de
valores, previstos na LDB 9394/96. Contudo, defendemos a ideia dos objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento por meio da garantia de direitos à criança,
compreendemos que palavra “competência” relacionada à infância, é algo que merece ser
refletido, considerando o papel da educação infantil em si mesma e fundamental para a
construção de estruturas basilares para as aprendizagens futuras.
A definição de competências apresentada pelo documento é:
uma mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos),
habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores
para resolver demandas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania
e do mundo do trabalho. (BRASIL, 2018).

As dez competências fundamentais definidas pela BNCC (BRASIL, 2018, p.10), são:
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo
físico, social e cultural para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo a
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências,
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
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3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às
mundiais, e também para participar de práticas diversificadas da produção artísticocultural.
4. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou verbo-visual
(como Libras), corporal, multimodal, artística, matemática, científica, tecnológica e digital
para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes
contextos e, com eles, produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano (incluindo as
escolares) ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e
resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo
do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida pessoal, profissional e social,
com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular,
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam
os direitos humanos e a consciência socioambiental em âmbito local, regional e global, com
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional,
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros,
com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendose respeitar e promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e valorização da
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e
potencialidades,

sem

preconceitos

de

origem,

etnia,

gênero,

idade,

habilidade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza, reconhecendose como parte de uma coletividade com a qual deve se comprometer.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, tomando decisões, com base nos conhecimentos construídos
na escola, segundo princípios éticos democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
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4. Educação especial e educação infantil
De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei
13.146/2015, a educação é um direito da pessoa com deficiência e deve ser assegurado
em todos os níveis do sistema educacional e aprendizado ao longo da vida:
“de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades
físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e
necessidades de aprendizagem” (art. 27). Reforça-se que a pessoa com deficiência deve
ser colocada a salvo de toda a forma de violência, negligência e discriminação.
Nesse sentido, a Educação Infantil é o espaço privilegiado para o trabalho com a
educação especial, pois quanto mais cedo a criança for inserida no processo de ensino e
aprendizagem, mais cedo o diagnóstico e encaminhamentos, mais chances a criança tem
de desenvolver-se. As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica
recomendam a inclusão de crianças com deficiência em programas de creche e pré-escola
para o desenvolvimento integral da criança, somado ao trabalho da família e do estado.
Vale ressaltar a educação infantil, pré-escola, é obrigatória e portanto, não é uma opção da
família o não envio da criança com deficiência para a escola.
De acordo com a proposta de Educação Especial para o Município de Lins:
Ao adentrar num ambiente inclusivo a criança aprenderá de forma natural a valorizar
o outro por aquilo que ele é, vai aprender que não há limite para a aprendizagem
humana. Dessa forma, propiciam-se condições para que todos os envolvidos no
processo educacional possam dirigir a atenção a si mesmos e ao outro.

A Educação Infantil tem como objetivo o seu desenvolvimento integral das crianças
incluindo as crianças com deficiência, ou seja, todas as unidades escolares devem
promover o desenvolvimento integral a todos. Para que esse desenvolvimento aconteça
de forma efetiva, é fundamental que a escola da infância seja um espaço de
intencionalidades educativas, que se traduza em planejamento e acompanhamento
constante. Para a criança com deficiência, quando houver necessidades, o currículo deverá
passar por uma adequação curricular, garantido que seus direitos de aprendizagem e
desenvolvimentos sejam respeitados. O plano de adequação curricular deve ser realizado
a partir de informações sobre a criança, suas peculiaridades, suas possibilidades e
necessidades alinhados às experiências trazidas pelo (a) professor (a) e a escola, previstos
no currículo da educação infantil.
Nessa etapa, o lúdico, o acesso a formas diferenciadas de comunicação, as riquezas
de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a
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convivência com as diferenças favorecem as relações interpessoais, o respeito e a
valorização da criança e da infância.
Existem inúmeras possibilidades de adequação curricular com estratégias de
acolhimento, organização de recursos e serviços de acessibilidade, disponibilização e
usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva, como prevê a Lei Brasileira da
Pessoa com Deficiência. É necessário, pensar desde a adequação de tempos, organização
dos espaços, ajuda de profissionais que podem colaborar para o seu desenvolvimento,
transporte e redes de apoio para possibilitar o acesso, permanência e sucesso do aluno
com deficiência. O papel de um adulto auxiliar deve ocorrer, quando necessário, desde a
creche.
No município o serviço de atendimento educacional especializado, é oferecido pelo
NAIAEE – Núcleo de Apoio Integrado ao Atendimento Educacional Especializado Profª “
Elizabeth Gudes Chinali”, um trabalho de parceria com o ensino regular para que se
potencialize o desenvolvimento da criança.
Asseveramos também que a parceria da família e a escola é essencial por meio de
um diálogo aberto e de ações conjuntas que podem promover o desenvolvimento da criança
é que o nosso interesse maior.

.

Fonte: Emanuelly Vitoria, Educação Infantil –Pré-escola, 2017
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5. Planejamento geral e avaliação

5.1 Rotina: O dia-a-dia na Educação Infantil
Com a finalidade de promover o desenvolvimento integral da criança de zero a cinco
anos de idade, atualmente, pensar o cotidiano na Escola de Educação Infantil significa
reconhecer as transformações na história da educação e validar novos conceitos em torno
da nossa concepção de aprendizagem e, portanto, da nossa concepção de aprendiz.
Significa também conhecer, reconhecer e compreender a criança como um sujeito social e
histórico e redimensionar o sentido de educar, entendendo-o como um processo que
envolve o cuidar, o brincar e o aprender.
Atualmente, não mais como antes, o dia-a-dia da escola de educação infantil remetenos a um processo complexo e desafiador que nos coloca a necessidade de, com estudo
e conhecimento, rever e elaborar com competência profissional e clareza todos os
momentos pedagógicos. Portanto, essa é a nossa tarefa: fornecer aos professores
elementos norteadores para o fazer didático, considerando aspectos da práxis (ação e
reflexão).

Nessa perspectiva, buscamos nas páginas que se seguem, apresentar os

aspectos que organizam a rotina na educação infantil.

5.2 Os Conteúdos

A escolha de nossas diretrizes para a Rede Municipal de Educação Infantil se
configuraram no presente currículo que devem ter como eixos integradores a INTERAÇÃO
E O BRINCAR. No entanto, utilizamo-nos da expressão campos de experiência, de acordo
com a BNCC da Educação Infantil (2017):
a) Campo de experiências - O eu, o outro e o nós;
b) Campo de experiências - Corpo, gestos e movimentos;
c) Campo de experiências - Artes Visuais -Traços, cores e formas;
d) Campo de Experiências - Oralidade e Escrita;
e) Campo de Experiências - Matemática;
f) Campo de Experiências - Natureza e Sociedade;
g) Campo de Experiências: Sons e Música.
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Fonte: Beatriz, Educação Infantil - Pré-escola, 2017

Para recuperar dados da memória histórica da educação no município, quando
pensamos em sistematizar as orientações em ‘Marcos Curriculares’ tivemos como
parâmetros as ‘Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil 22/98’, Atualizadas pela
Resolução 5/2009, além dos ‘Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil’
(1998) e literatura especializada na área.
Sabemos que um currículo, além de documentos oficiais e bases teóricas,
representa também as experiências escolares que se desdobram em torno do
conhecimento, em meio às relações sociais, e que contribuem para a construção das
identidades de nossos estudantes. Tais experiências são associadas ao conjunto de
esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas. Há também aquilo que não
é explicitado nos planos e nas propostas: o chamado currículo oculto (Candau e Moreira,
2006). Nesse sentido, o currículo na educação infantil refere-se à organização dos espaços,
à acessibilidade aos materiais, à organização dos grupos, ao clima escolar concretizado
em relações humanas – tudo constitui esse currículo, que se fundamenta na maneira como
vemos o mundo, a escola e a criança, no processo de formação do individuo.
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Fonte: Samuel Vidal, Educação Infantil Modalidade Creche, 2017

Segundo a Resolução 5/2009, o currículo é definido como um conjunto de práticas
articuladas, que vai além da exploração de um conteúdo, apontado em planejamento:
Art. 3º 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 modo a promover o desenvolvimento integral de crianças
de 0 a 5 anos de idade . (BRASIL, 2009).

Com o objetivo de nortear a prática docente, a seção do documento – Marcos
Curriculares - Planejamento Geral e Avaliação – apresenta-nos o referencial de conteúdos
e de orientações didáticas, pontuando a adequação ou não dessas vivências.
Não há aprendizagem sem conteúdo, mas a escolha desse deve estar voltada ao
grau de significado que tem para a criança e ser, prioritariamente, adequado ao seu nível
de desenvolvimento. O que é pertinente aos educadores são as constantes reflexões sobre
as suas ações e que sejam capazes de garantir a diversidade de desafios e experiências
em diferentes campos de aprendizagens. O currículo na Educação Infantil deve ser
vivenciado sempre de forma a contemplar os conteúdos conceituais, procedimentais e
atitudinais, considerando sempre as experiências da criança.

Quando defendemos o

desenvolvimento integral, almejamos formar uma criança que pensa, sente, age, e,
portanto, não cabe à prática docente enfatizar exclusivamente os conteúdos conceituais,
assim como não cabe considerar apenas os aspectos cognitivos.
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Como já afirmamos no presente documento, na Resolução 5/2009, reforçada pela
BNCCEI, a brincadeira e as interações devem ser tomados como eixos do projeto
educativo, por meio de ações dinâmicas que preconizam a articulação das crianças de
diferentes idades no espaço e possibilitam situações nas quais as observações, as
investigações e outras ações se relacionem às proposições trazidas pelos/as educadores
responsáveis.
A brincadeira é algo primordial durante toda a educação infantil, assim como a
linguagem lúdica e simbólica. O “Brincar” deve ser levado a sério e pensado pelo (a)
professor (a), para que ocorra num tempo e espaço planejado, com brinquedos, objetos e
materiais adequados. Cabe ao educador, a clareza dos objetivos que cumpre o brincar,
como atividade principal da criança e que exige uma ação do adulto:
[...] a concepção equivocada de que o brincar depende apenas da criança, não
demanda suporte do adulto, observação, registro e nem planejamento. Tal visão
precisa ser desconstruída, uma vez que a criança não nasce sabendo brincar. Ao
ser educada, a criança deve entrar em um ambiente organizado para recebê-la,
relacionar-se com as pessoas (professoras, pais e outras crianças), escolher os
brinquedos, descobrir os usos dos materiais e contar com a mediação do adulto ou
de outra criança para aprender novas brincadeiras e regras. Depois que aprende, a
criança reproduz ou recria novas brincadeiras e assim vai garantindo a ampliação
de suas experiências. É nesse processo que vai experimentando ler o mundo para
explorá-lo: vendo, falando, movimentando-se, fazendo gestos, desenhos, marcas,
encantando-se com suas novas descobertas. (Brasil, 2012, p.8)

Nessa perspectiva, o brincar deve fortalecer o autoconhecimento da criança, a sua
autonomia, de forma que haja a expressão dos seus conhecimentos, sentimentos e a
ampliação do conhecimento de mundo e, portanto, deve estar presente no dia a dia da
educação infantil como elemento estruturante do currículo.

5.3 Como fazer? O que é legal e o que não é legal?

Não há receitas. Há práticas de sucessos e insucessos que devem ser avaliadas
com todas as variáveis do momento e do processo educativo. Quando tecemos orientações
sobre as práticas que não são legais, o intuito é dialogar com o (a) educador (a) sobre
práticas que ainda persistem, mas que não consideram aquilo que temos como princípios:
o respeito à capacidade de construir conhecimentos da criança. Com este currículo, não
pretendemos oferecer prescrições, mas sim, reflexões do fazer educativo que levam em
conta a criança e os diversos modos de aprender do ser humano.
Outro aspecto a ser considerado no fazer educativo é o acompanhamento das ações
da criança pelo (a) educador (a). O grande pensador Paulo Freire defende a importância da
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Pedagogia da Presença, preconiza o estar junto, lado a lado, educandos e educadores e
isso implica a postura do (a) professor (a) que se faz estar entre as crianças. O (a) professor
(a) de nossa rede tem que estar presente: conversar na roda, sentar junto na hora da
merenda, acompanhar, observar, ouvir, ensinar, brincar, postar-se junto às mesas de
trabalho das crianças, na realização das atividades, tornando-se um deles, facilitando a sua
capacidade observadora, mediando, orientando e redirecionando o fazer didático em todos
os momentos.
As tomadas de decisões e as escolhas metodológicas devem ser conscientes e
apoiadas em uma concepção de infância, de processo de aprendizagem e de currículo,
coerente com a filosofia assumida e preconizada pela Rede Municipal de Educação.
Planejar atividades não pode ser um ato mecânico para o (a) educador (a). É
primordial que nunca se perca de vista que ser humano estou ajudando a formar com as
possibilidades que oferecemos no ambiente educativo. Raths (1973 apud Zabala, 2001) nos
mostra em iguais condições quando uma atividade é preferível a outra, à partir de princípios:
“ 1. Em iguais condições, uma atividade é preferível a outra se permite que o aluno tome
decisões razoáveis sobre como desenvolvê-la e veja as conseqüências de sua escolha.
2 . Em iguais condições, uma atividade é preferível a outra se atribui ao aluno um papel
ativo em sua realização
3. Em iguais condições, uma atividade é preferível a outra se exige do aluno uma pesquisa
de idéias, processos intelectuais, acontecimentos ou fenômenos de ordem pessoal ou
social e o estimula a envolver-se nela.
4. Em iguais condições, uma atividade é preferível a outra se obriga o aluno a interagir
com a sua realidade.
5. Em iguais condições, uma atividade é preferível a outra se pode ser realizada por alunos
de diversos níveis de capacidade e interesses diferentes.
6. Em iguais condições, uma atividade é preferível a outra quando obriga o aluno a
examinar, em um novo contexto, uma idéia, conceito, lei etc., que já conhece.
7. Em iguais condições, uma atividade é preferível a outra se obriga o aluno a examinar
idéias ou acontecimentos normalmente aceitos sem questionamento pela sociedade.
8. Em iguais condições, uma atividade é preferível a outra se coloca o aluno e o educador
em posição de êxito, fracasso ou crítica.
9. Em iguais condições, uma atividade é preferível a outra se obriga o aluno a reconsiderar
e rever seus esforços iniciais.
10. Em iguais condições, uma atividade é preferível a outra se obriga a aplicar e dominar
regras significativas, normas e disciplinas.
11. Em iguais condições uma atividade é preferível a outra se oferece ao aluno a
possibilidade de planejá-la com outros, participar do seu desenvolvimento e comparar os
resultados obtidos.
12. Em iguais condições, uma atividade é preferível a outra se for relevante para os
propósitos e interesses explícitos dos alunos.

Portanto, o crivo de escolhas de atividades que são desenvolvidas na educação
infantil, seja ela parte de uma sequência didática, de um projeto, ou de uma atividade
permanente é garantir que a criança seja construtora de seu conhecimento e que o meio
seja solicitador da ação da criança num processo interativo e respeitoso de suas condições
de desenvolvimento.
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5.4 Planilhas de Atividade

Como um quadro organizativo em dias da semana e horários, a planilha de atividade
é construída, após um planejamento maior, seu plano de ensino que parte do currículo, e
serve para que o (a) professor (a) se organize sobre como, quando e o que fazer, no dia a
dia da escola, ao longo da semana.
Em nosso cotidiano, as aulas muitas vezes ficam “mecanizadas” sem que percebamos
os impactos de quantidades e privilégios que damos em uma área de saber em detrimento
a outra. Aquilo que deixamos de vivenciar com as crianças pode trazer danos, ou então
ganhar significados cristalizados pela cultura. Por exemplo: ao deixar de abordar questões
de preconceito, perco a oportunidade de contribuir para a formação ética da criança, ou
então, nunca propiciar um trabalho com apreciação de diferentes gêneros musicais limita a
criança acerca da diversidade cultural e artística da música.
Exemplo significativo é o equilíbrio em atividades no parque e também adequação a
utilização de espaços coletivos na escola. Uma segunda etapa, minimamente, poderá ir três
vezes por semana, assim como, a 1ª etapa. Outras atividades como jogos cooperativos,
jogos simbólicos, jogos dirigidos, também podem atingir os objetivos do movimento e muitos
outros. O brincar deve estar presente diariamente.
Na rede, adotamos a forma organizativa de planilha de atividades. Essa planilha
contribui para o equilíbrio do trabalho didático realizado em sala de aula junto às crianças,
uma vez que nos permite ter a noção do todo que ocorrerá na semana. A planilha deve
contemplar as atividades permanentes (rotineiras), sequência de atividades e projetos de
trabalho, permitindo ao educador visualizar o tempo destinado a cada atividade e o que é
desenvolvido, detalhando os conteúdos, assim como atividades diversificadas (cantinhos).
Essas denominações de modalidades organizativas de tempo são referenciadas por
Delia Lerner1, provenientes da metodologia da matemática francesa. Para a pesquisadora,
é possível dividir as modalidades organizativas do tempo em: atividade permanente,
sequência didática, projetos e atividade de sistematização. Essas mesmas modalidades
são previstas nos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação infantil (BRASIL,
1998).
Por exemplo: A atividade coletiva dirigida - Amarelinha. Na semana seguinte se for
necessário repetir a brincadeira, ele(a) registrará, contudo, deve pensar no direito da
criança à diversidade do conhecimento e para isso serve o registro planejado. Se o (a)

1

Livro intitulado: Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário.
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educador (a) planejou uma atividade de arte que avançou no tempo estipulado, fará
observações em seu relatório, não limitando o trabalho, mas reverá esse tempo. Se a
atividade posterior programada era uma atividade musical com bandinha, e não foi
realizada, ela poderá ser prevista na próxima semana, com uma maior ênfase no horário ou
ainda ser reorganizada em outro horário. A flexibilidade é possível e necessária.
Os cantinhos diversificados devem acontecer dentro da modalidade atividade
permanente como uma forma de oportunizar as crianças as escolhas das atividades,
favorecendo a sua autonomia. Nos cantinhos, além das atividades relacionadas à
brincadeira simbólica, o educador deve oportunizar atividade que contemplem às diferentes
linguagens e a formação de estruturas lógico-matemáticas de seleção, classificação e
inclusão de classes. Na distribuição dos cantos, o (a) professor (a) deve também ser uma
das opções, para o atendimento individual ou em pequeno grupo das crianças, tendo uma
possibilidade de realizar problematizações, acompanhar e intervir junto ao processo de
ensino e aprendizagem que depende de uma atuação mais próxima do (a) educador (a).
Os cantos favorecem também a identificação dos nomes de todas as crianças.
O tempo regularizado em cada planilha deve ser pensado juntamente com o espaço,
além é claro, do desenvolvimento da criança e do seu interesse. Uma criança de 2 anos
não tem a mesma concentração de uma criança de 6 anos e portanto o tempo e recursos
utilizados devem ser diferentes.
É importante lembrar que a planilha é uma forma de organizar o dia e a semana na
educação infantil, ao ofertar uma visão global da distribuição dos tempos, espaços e
conteúdos a serem abordados. Na planilha, deverá constar as atividades do projeto ou da
sequência didática, o que não substitui a escrita elaborado do projeto e/ou da sequência
didática de forma mais detalhada.


Atividades Permanentes
Segundo a definição de Nery (2006), atividade permanente é:
Trabalho regular, diário, semanal ou quinzenal que objetiva uma familiaridade maior
com um gênero textual, tema assunto/tema de uma área curricular, de modo que os
estudantes tenham a oportunidade de conhecer diferentes maneiras de ler, de
brincar, de produzir textos, de fazer arte, etc. Tenham, ainda, a oportunidade de falar
o lido e o vivido com outros, numa verdadeira comunidade. (p.112)

De acordo com os Referenciais (BRASIL, 1998), as atividades permanentes exigem
uma constância, ou seja, uma frequência regular, diária ou semanal. Como exemplo,
podemos citar algumas atividades permanentes em nossa rede: hora da história, hora do
poema, parque, lanche, cantinhos, rodas de avaliação. As atividades permanentes podem
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ser organizadas no início do planejamento e estruturadas como objetivos e estratégias para
posteriormente serem distribuídas nas planilhas de atividades.
Desde o berçário, a chamada pode ser realizada com fotografias e a medida que as
crianças crescem, tira-se a fotografia e deixa-se apenas o nome por escrito. A organização
do dia (rotina) também pode ser feita com imagens: entrada, hora da história, calendário,
etc) para que a criança consiga acompanhar o que acontecerá no dia. É importante os
professores de pré-escola escrevam no quadro a agenda do dia, de maneira
problematizadora e participativa. O uso de figuras e escrita pode ser uma alternativa.

Fonte:Yasmin Prado, Educação Infantil - Pré-escola, 2017.



Sequência de Atividades
Nery (2006, p.114) ao definir sequência didática, afirma: “Sem que haja um produto,

como nos projetos, as sequências didáticas pressupõem um trabalho pedagógico
organizado em uma determinada sequência, durante um determinado período, estruturado
pelo (a) professor(a) (...)”. Entre outros temas que a autora sugere como sequência de
atividade, ela propõe os conteúdos das várias áreas do conhecimento de forma
interdisciplinar.
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Nos RCNEI (p. 56, vol. 3) encontramos a seguinte definição: uma sequência de
atividades é planejada com o objetivo de promover aprendizagem específica e definida.
São sequenciadas com intenção de oferecer desafios com graus variados para que
paulatinamente as crianças possam resolver o problema a partir de diferentes proposições.
Essas sequências derivam do conteúdo retirado de um dos eixos previstos nos Marcos
Curriculares.
A estruturação da sequência didática é desenvolvida pelo (a) professor (a) que
elabora sequências de atividades que girem em torno de um assunto, tema, autor. Por
exemplo, uma sequência de atividade sobre a vida de um autor, uma série de
problematizações matemáticas, várias expressões artísticas, leitura de contos, etc. Para o
planejamento de uma sequência didática, é preciso que se defina: tema, título, duração,
período estabelecido na planilha, objetivos, Metodologia – Encaminhamentos didáticos e a
avaliação.


Projetos

É possível afirmar que alguns educadores trazem resquícios pedagógicos tradicionais
sobre a maneira como organizam os projetos, sem a participação efetiva das crianças e
sem uma efetiva investigação sobre o problema. Culturalmente na escola era comum
também temas cíclicos que determinavam todo o planejamento do ano letivo: Fevereiro carnaval, março - Páscoa, abril - índio, maio - mães, e assim por diante, porém é preciso
considerar o que de fato é importante para a criança e não fazer estudos superficiais sobre
o tema escolhido.
A criança é vista apenas como espectador e sujeito passivo em sala de aula e não
participa das decisões curriculares, suas necessidades não são levadas em conta. Nessa
perspectiva educacional, as datas cíclicas devem ser ponderadas e analisadas: quais de
fato trazem contribuições, quais não são meramente comerciais? É preciso um olhar crítico
sobre cada uma delas.
Apesar de todos os avanços teóricos no campo da Pedagogia ainda há a insegurança
do (a) professor (a) em se desprender de datas ou temas fechados, no ato de planejar. A
metodologia de projetos contribui com um olhar investigativo na sala de aula, e a
mobilização dos alunos e das alunas o tempo todo. Entende-se por projetos pedagógicos:
[...] situações didáticas nas quais os alunos e o (a) professor (a) encontram-se
comprometidos com um propósito e um produto final. As ações que são propostas
guardam em si relações necessárias e ganham sentido em função daquilo que se
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deseja produzir. Existem projetos a curto prazo, desenvolvem-se de maneira
cotidiana, aproximadamente durante uma quinzena, um mês, dois meses. (Escola
da Vila, 20062).

Em linhas gerais os itens de um projeto de atividades podem ser:











Tema
Título
Duração
Período previsto
Justificativa
Objetivos
Metodologia – Encaminhamentos didáticos
Produto Final
Culminância
Avaliação final

:
Fonte: Tonucci, Quarenta anos com olhos de criança, 2008, p.187.

Fases do Projeto
Os projetos seguem um percurso, em geral, que perpassam fundamentalmente:

a) Definição do Problema:
Muitas vezes o (a) professor(a) não desenvolve o projeto porque pensa que as
questões devem nascer naturalmente das crianças, contudo, ele é o grande mediador das

2

Curso intitulado: O cotidiano em classes de 3 a 5 anos – Centros de Estudos da Escola da Vila
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indagações dos alunos e pode sugerir um tema, assim como os pais e a comunidade. Ao
observar o interesse que alguns assuntos despertam nas crianças, ele pode trazer
questões e discutir com o grupo.
Outro caminho é levantar com as crianças assuntos que gostariam de estudar e
provocar uma votação pelos alunos. Obviamente que nesse momento o (a) educador (a)
irá ajudar a delimitar alguns itens, relembrar o que já estudaram, aproximar assuntos,
excluir outros, segundo a necessidade e relevância. Exemplo interessante é a experiência
da escola Balão Vermelho3, na qual a professora chega ao projeto “A cura através das
plantas”, depois de muitas argumentações e ações de pesquisa com as crianças. Até
chegar a essa delimitação, passaram por diversos momentos, para que com que todos
percebessem o quanto já haviam aprendido. As falas do grupo foram os eixos condutores
do projeto: “Nunca vi remédio de planta, só de caixinha”, “minha mãe faz chá de erva
cidreira quando estou gripado”. E assim, a questão pelo olhar da professora: “Eu tenho
percebido que vocês estão muito interessados em saber como as plantas podem curar.
Vamos procurar sobre o assunto?”
Quando as crianças são muito pequenas, de acordo com Barbosa (2006), sugere-se
que se extraiam projetos das brincadeiras. Por exemplo – Uma fantástica viagem ao fundo
do mar. Para maior aprofundamento sobre projetos na educação infantil recomendamos o
livro: Projetos pedagógicos na Educação Infantil – de Barbosa e Horn (2008).

b) Planejamento do Trabalho:
Assim que definido o tema, organiza-se junto às crianças listas do já sabem, ou seja,
suas hipóteses, outra sobre o que querem saber e uma terceira do como poderão aprender
o que desejam. Nesse momento, podem surgir inúmeras ideias e cabe ao (às) professor
(a) nortear as tarefas, e inclusive participar às crianças quanto ao tempo gasto, aos
responsáveis, às tarefas individuais e como desenvolver os passos da pesquisa.
A tarefa do (a) educador (a) é direcionar as crianças para o protagonismo das ações.
Um projeto de turma não nasce de todo estipulado, na verdade ele só terá uma
sistematização, ainda que incompleta, depois que definirem coletivamente as ações:
aulas passeio, entrevistas, pesquisas, construção de livros, etc. Enquanto isso, o (a)
professor (a) garante o espaço na planilha e ainda registra o que acontece no decorrer da
semana.

Fernanda Araújo Porto de Miranda -Texto – Para inicio de Conversa... Relato de um projeto desenvolvido em 1998,
sob orientação de Fernando Hernandez.
3
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Cabe ao educador ainda, articular os objetivos e conteúdos propostos nos marcos
curriculares, pois afinal quando uma criança pergunta por que as plantas podem curar,
estamos mobilizando diferentes áreas do saber, como matemática (quantidade nas
receitas, dosagem adequada, classificação), natureza e sociedade (os seres vivos,
lugares, relações do homem e o meio – organizações dos grupos e seu modo de ser, viver
e trabalhar), artes (no produto final do livro). Os conteúdos são contemplados, sem que
haja um “forçar a barra”, ou seja, são relacionadas áreas do conhecimento para investigar
esse problema e não todas, pois na isso na sistematização escrita do projeto “não vale
encher linguiça”, como se diz popularmente.
É preciso, atenção e não confundir atividade temática do projeto com a problemática
do projeto. Por exemplo: Animais é um tema, mas dentro dessa categoria eu encontro um
problema: como dorme os peixes? Um projeto pode partir de uma questão relacionada a
um único eixo de conteúdo e, em seu desenvolvimento, se abrir e se articular a conteúdos
de outros eixos temáticos. Ele responde a uma problemática, a uma investigação.
c) Coleta e Organização das Informações
Por meio das atividades estruturadas, a cada acontecimento o (a) professor (a) e os
alunos registram os momentos significativos. A escolha dos registros deve estar adequada
com o tema desenvolvido: textos coletivos, escritas pontuais, experiências, desenhos,
esculturas, fotos, filmagens, cartazes, murais, exposição, gravação, dentre outros.
Envolver os pais e a comunidade na busca das informações também é interessante.
Se o meu foco de pesquisa é profissão, por que não convidar alguns pais para rodas de
conversa e a cada dia um explicar como é sua profissão?
À medida que vão coletando as informações, comparam com suas hipóteses iniciais,
para confirmar os conhecimentos prévios, fazer relações e construir argumentações. Uma
dica é que a cada nova atividade desenvolvida, o(a) professor (a) registre as indagações
das crianças, pois, as dúvidas colhidas lá no processo inicial podem ser ampliadas, a cada
vez que se propõem novas estratégias. Por exemplo, ao fazer um chá específico com
ervas, perguntar antes se sabem qual é o gosto, se alguém já tomou, se acham que será
amargo, parece-se com que gosto, como acham que essa planta se dá: rasteira ou em
galhos altos, etc.
d) Apresentação e Comunicação – Culminância
É o momento de socializar com o grupo ou com outras turmas o produto final da
pesquisa. Aqui fica em evidência aquilo que o grupo escolheu como produto final, podendo
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expor apenas uma das ações previstas ao fim da pesquisa: Um livro de receitas, por
exemplo, ou então expor todo o material que foi produzido ao longo do projeto.
Esse momento é muito importante porque garante à criança a expressividade em
contato com seus pares, de maneira que o compromisso seja a compreensão do todo.

Fonte: André Santana –Educação Infantil, Pré-escola, 2017

5.5 Avaliação do projeto
A avaliação ocorre em todo o processo e o (a) professor(a) analisa cada criança por
meio dos registros e observações, segundo o objetivo inicial e o envolvimento de cada um.

5.6 Avaliação
Para que avaliamos? O que avaliamos? Como avaliamos? Quem avaliamos? Quando
avaliamos? Para quem avaliamos? Como registramos? O que fazemos com o que
registramos? São questões importantes que temos que ter em mente quando estamos
envolvidos no processo educativo.
Pensar a avaliação como processo e não como algo pontual nos remete a refletir que
diagnosticar um fato ou quais os conhecimentos que o aluno apresenta é apenas uma parte
da avaliação e não corresponde à totalidade. Em uma situação de ensino ou em outras
situações, de nada adianta diagnosticar e não propor uma intervenção quando necessária
seja qual for a situação avaliativa. Numa perspectiva formativa, a avaliação é parte de um
processo maior: aprendizagem e ensino. Visa planejar ações educativas futuras, que
concebe o que acontece no processo de ensino e aprendizagem com o objetivo de
reorientá-lo.

43

PREFEITURA DE LINS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A avaliação tem um papel muito importante no processo educativo de nossas
crianças. Serve para retroalimentar as intervenções de ensino, com o objetivo de sucesso
na aprendizagem. Segundo o RCNEI (p.59, vol3) a avaliação deve ser entendida como
um conjunto de ações que auxiliem o (a) professor (a) a refletir sobre as condições de
aprendizagem oferecidas e ajustar sua prática às necessidades colocadas pelas crianças
[...] Tem como função acompanhar, orientar, regular e redirecionar esse processo como
um todo.
A avaliação no processo educativo não acontece apenas com os alunos, e sim com
toda a comunidade escolar. Nesse sentido, orientamos que se faça avaliação:
•

Do aluno – avaliação individual da criança;

•

Da instituição – pontuar as necessidade e metas que se encontram no projetopolítico pedagógico da instituição, em seus aspectos administrativos,
comunitários e pedagógicos;

•

Do (a) educador (a) – sua autoavaliação.

Na avaliação individual do aluno é imprescindível que haja uma avaliação baseada
em critérios, em um movimento de diagnóstico e mediação do (a) educador (a) naquilo
que for necessário. Os critérios podem ser definidos pelos objetivos pontuados a cada
etapa.
A Ficha de Avaliação Individual do Aluno não pode ser vista como um produto de
constatações, mas sim algo que represente a evolução, as conquistas, o conhecimento
construído, as intervenções e medidas tomadas para ajudar o aluno nesse processo de
aprendizagem.
O processo de avaliação começa muito antes de um simples diagnóstico, passa pela
concepção de aprendizagem, criança e função da escola, pela formulação dos objetivos da
ação educativa, pela definição dos conteúdos e métodos escolhidos.
Além da ficha objetiva/descritiva há outros instrumentos que podemos utilizar para
avaliarmos os alunos e reorganizarmos o nosso trabalho: pautas de observação, atividades
sequenciadas, portfólio, registros audiovisuais, que podem nos ajudar a retroalimentar o
nosso trabalho de ensino e possibilitar o sucesso na aprendizagem. Corroborando com
essa ideia, encontramos o respaldo legal no Regimento para Educação Infantil – PréEscola, do município (LINS, 2016):
Art. 80 – Na Educação Infantil a avaliação do processo de aprendizagem dos alunos
será realizada pelo (a) professor (a) utilizando-se de vários instrumentos e
procedimentos, tais como: anamnese, observação, desenho, sondagem do nível da
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leitura e escrita, registro descritivo, fotográfico e reflexivo, álbuns, ficha de avaliação,
trabalhos individuais e coletivos, portfólios, exercícios, dentre outros, levando-se em
conta a sua adequação à faixa etária, à modalidade de ensino e às características
de desenvolvimento do educando.

Ao constatar que a criança atingiu o exigido para o ano escolar em que se encontra
matriculada, o (a) professor (a) deve propor novos desafios de modo que esse aluno
continue a avançar em seus conhecimentos, independente do planejamento anual.
Desde 2015, há um trabalho de realinhamento dos instrumentos de avaliação dos
alunos da Educação Infantil na Rede Municipal com a proposição da sistematização de uma
ficha única para que todos os educadores tenham os mesmos objetivos de aprendizagem,
garantindo, contudo, a identidade do processo educativo e as adequações necessárias em
se tratando de educação especial, como estabelece o Regimento Escolar para Pré-Escola
do nosso município (LINS, 2016): “Art. 81 – Avaliação da Educação Especial será realizada
com a adaptação curricular nos casos que se fizerem necessários”. Temos uma rede
inclusiva em que todas as crianças tem o direito de aprender e por isso devem sempre
contar, quando preciso, com a adaptação curricular e acessibilidade.
A partir dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, dos
estudos da Nova Base Comum e do presente Currículo, propomos que sejam avaliados
alguns aspectos necessários sobre o desenvolvimento infantil. As fichas de avaliação
contemplam a realização periódica da sondagem acerca do desenvolvimento do desenho,
da escrita e de alguns conhecimentos específicos e prevê orientações pontuais quanto ao
seu preenchimento. A descrição relatada pelo (a) professor (a) nos campos livres, pois
demonstra o olhar peculiar do (a) educador (a) para a criança e a sua dedicação a ela.
Hoffmann (2012) aponta questionamentos fundamentais que precisam ser levados
em conta no momento da avaliação e que podem nortear a redação do (a) professor (a):
- Em que dimensões de aprendizagem cada criança apresenta avanços ou
necessidades?
- Em que área de desenvolvimento cada uma delas precisaria de maior atenção ou
de novos desafios?
- Quais alternativas pedagógicas individuais e ou/coletivas poderão ou foram
realizadas como formas de auxílio para a criança?
- Os objetivos norteadores da análise do desenvolvimento da criança transparecem
nos relatórios?
- Evidencia-se a inter-relação entre objetivos (sócio-afetivos e cognitivos) a serem
alcançados, áreas de conhecimento e a participação da criança em práticas e projetos?
- Percebe-se o olhar do (a) professor (a) no acompanhamento individual?
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No campo de cada bimestre cabe ao educador refletir sobre tais questionamentos,
para que, de forma resumida, aponte aquilo que for essencial. Segue um exemplo de algo
peculiar, que demonstra o olhar do (a) professor (a) para a evolução do aluno de 4 anos
em uma área observada e a sua intervenção:
Paulo vem se manifestando cada vez mais nas brincadeiras, contando-me
novidades e conversando com os colegas. No inicio era muito encabulado e quase
não falava ou falava muito baixinho. Sempre o estimulava a falar, conversando muito
com ele e procurando não forçá-lo ou constrange-lo. (Hoffmann, 2012, p. 131)

O cuidado com a maneira de escrever é fundamental, lembrando que é um registro
que acompanhara a criança a vida toda. O (a) educador (a) deve escrever de forma clara,
sem conotações negativas, para que seja um instrumento escolar e familiar, e demonstre a
evolução da criança e não rótulos e estereótipos logo no inicio de sua trajetória escolar.
No que se refere especificamente aos aspectos legais nacionais e locais, a avaliação
na educação infantil, já prevista desde a LDBEN 9394/96 e alterada recentemente pela Lei
12.796/2013, apresenta a concepção de que a educação infantil tem propósitos peculiares,
pois não tem por objetivo a promoção ou a retenção do aluno e nem mesmo é uma condição
para a entrada no ensino fundamental. Segundo a nova redação da Lei, a avaliação deve
ser feita mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento e cabe aos
responsáveis em âmbito escolar, a expedição de documentação que demonstre os
processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança.
Reiteramos que a alteração da LDB Lei 12.796/2013 estabelece a carga horária
mínima anual de 800 (oitocentas horas), distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho
educacional, com o mínimo da jornada parcial com horas diárias (art.31, inciso I e II). A lei
afirma que deverá haver controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar,
exigido o percentual mínimo de 60 % (sessenta por cento) dos duzentos dias letivos, o que
representa a presença do aluno em no mínimo 120 dias para as pré-escolas.
Os regimentos, tanto da creche quanto da pré-escola da Rede Municipal de Lins,
apresentam a importância do papel da avaliação processual não apenas no
desenvolvimento dos alunos, mas no desempenho dos profissionais do magistério e do
ambiente escolar, da participação da comunidade e do planejamento como um todo.
Na modalidade creche, preveem-se em seu artigo 68 (LINS, 2016), os seguintes
objetivos da avaliação do ensino e da aprendizagem:
I- diagnosticar e registrar os progressos do aluno e suas dificuldades;
II- possibilitar que o aluno se autoavalie;
III- orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar dificuldades;
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IV- auxiliar na reflexão sobre as condições de aprendizagem oferecidas e ajustar
sua prática às necessidades dos alunos;
V- definir critérios para planejar as atividades e criar situações que gerem avanços
na aprendizagem dos alunos;
VI- permitir que os alunos acompanhem suas conquistas, suas dificuldades e suas
possibilidades de superação ao longo de seu processo de aprendizagem;
VII- permitir que os pais acompanhem o processo de aprendizagem dos seus filhos,
os objetivos e as ações desenvolvidas pela escola.
Parágrafo único. Todos os participantes da ação educativa serão avaliados em
momentos individuais e coletivos.

Em relação à Pré-escola, o Regimento do município, art. 79, reforça a importância
da referência dos objetivos estabelecidos no Projeto Político Pedagógico de forma que
garanta:
I – a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das
crianças no cotidiano;
II – utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças;
III – a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de
estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança
(transição casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior da instituição,
transição creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino Fundamental):
a)
Na transição para o Ensino Fundamental o Projeto Político Pedagógico, deve
prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e
desenvolvimento das crianças, respeitando as faixas etárias, sem antecipação de
conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental.
IV – documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da
instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da
criança na Educação Infantil;
V – a não retenção das crianças na Educação Infantil.

Vale destacar a relevância do inciso III, sobre a transição da criança dentro do
mesmo ambiente escolar e principalmente em seguimento ao ensino fundamental, pois que
não há em hipótese alguma o interesse de antecipar conteúdos que serão desenvolvidos
no Ensino Fundamental e que seja, portanto, respeitada a criança e o seu nível de
desenvolvimento.
5.6.1 Observação e Registro
O meu olhar é nítido como um girassol
Tenho costume de andar pelas estradas
Olhando para a direita e para a esquerda
E de vez em quando olhando para trás...
E o que vejo a cada momento
É aquilo que nunca antes eu tinha visto
(Fernando Pessoa)

Zabalza (2006) defende que a cultura da avaliação depende do acostumar-se a
documentar o que é feito: guardar diálogos das crianças, guardar nosso planejamento de
aula, gravar amostras dos trabalhos das crianças, fazer “provas” periódicas (formais e
informais) que sirvam para checar o processo, além dos registros que fazemos e ainda da
literatura que pode ser consultada.
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Há várias formas de registrar, contudo, sabemos que o registro demanda
organização, tempo e critérios do (a) professor (a). Apesar da necessidade do
cumprimento desses itens, percebemos alguns problemas em relação aos registros
escritos por educadores:
 Relatórios sucintos e genéricos quando diz respeito aos registros da semana de
trabalho. O papel do registro não cumpre, dessa forma, a função de documento para
a análise de sua própria prática e desempenho das crianças.
 Repetição do que já consta na planilha, tornar um relato descritivo de sequências
das atividades executada no dia e perde-se assim seu caráter reflexivo, porque se
torna uma cópia desnecessária.
 Poucos registros das falas e ações das crianças, de pontes reflexivas com o objetivo
da atividade, comparando com os resultados esperados.
 Nenhuma relação com a literatura teórica sobre o desenvolvimento infantil.
A utilização de diferentes materiais para o registro e observação do desenvolvimento
e aprendizagem da criança é um elemento primordial da prática docente.

5.6.1.1

Pauta de observação

A observação não é apenas um instrumento descritivo, mas um recurso de
investigação, planejamento e replanejamento. É importante para quem acompanha o
desenvolvimento da criança, pois:
- valoriza cada momento da sua manifestação espontânea;
- revela saberes, desejos e intenções sobre si mesma e sobre o mundo;
- redireciona ações / intervenções para contribuir no avanço e no desenvolvimento
da aprendizagem e na formação do conhecimento.
Na pauta, o (a) professor (a) estabelece critérios em forma de itens, dentro de um
determinado assunto, para identificar o que a criança já conhece. Por meio da pauta,
professor se prepara para enxergar o fazer, o falar e valorizar os momentos de interação
(criança-criança, criança-materiais, criança-adulto e criança-meio) e com certeza terá um
rico registro para planejar sua prática, ao levar em consideração o que o alunos já sabem
e respeitar o seu tempo de criança.
A pauta de observação é um dos instrumentos que fornece elementos importantes
para a avaliação maior, pois além de reorientar ações, demonstra o avanço individual de
cada um, em todos os eixos.
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No campo de experiência Movimento, o preenchimento de pautas de observação
sobre as aulas possibilita que o (a) professor (a) realize uma avaliação mais precisa do
desenvolvimento e da aprendizagem dos alunos e das alunas, ao observar como as
crianças participam das atividades e expressar-se corporalmente, demonstrando sua
capacidade motora.
Observar esses aspectos na prática é imprescindível para analisar quais as
intervenções necessárias diante da avaliação realizada, planejar então atividades que
colaborem para progressos no desenvolvimento de aprendizagem, tanto do grupo como do
individuo. O (a) professor (a) deve preencher a pauta de observação com base nas
atividades propostas, com vivências voltadas para objetivos específicos dentro do campo
de experiência Movimento e não apenas momentos livres.
Sugestões de aspectos a serem observados: criação de movimentos livres (dança
ou brincadeiras), realização de imitações de gestos, expressão facial, noções de
lateralidade, coordenação motora fina, capacidade em movimentos amplos como saltos,
corridas, agachamentos, lançamentos, rolamentos e outros. A orientação é que se façam
pautas de observação, com foco em alguns elementos do desenvolvimento da criança, a
partir da ação do aluno e os objetivos elencados. Alguns exemplos de pauta de observação:
No trabalho com poemas: sabe de memória, recita pausadamente, utiliza o tom de
voz adequado, postura adequada para apresentação.
No pátio na hora do brinquedo livre: os brinquedos que mais gostam, que
agrupamentos fazem, que papéis gostam de representar, que brincadeiras surgem, etc.
Hora da leitura: que histórias mais gostam, como se concentram, se conseguem
repetir a sequência ao recontarem ao (a) professor (a), se possuem interesse e cuidados
pelos livros, etc.
Essas pautas podem ser organizadas como tabelas para que o (a) professor (a), com
maior facilidade, registre suas observações. Abaixo, exemplo para registro sobre as
histórias:
Nome

História
que mais
gosta

Possui
concentração

Repete
sequência

Ana
André
Caio
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Fonte:Ana, Educação Infantil - Modalidade creche, 2017
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Portfólio
Há muito tempo a Rede Municipal de Ensino de Lins utiliza o Portfólio como forma

de acompanhamento da evolução da aprendizagem da criança, ou seja, o seu percurso e
a sua trajetória que são únicos. Não é uma simples pasta com trabalhos das crianças e sim
o olhar mais atencioso sobre o desenvolvimento em algumas atividades ao longo do ano.
O correto é que sejam selecionadas as produções mais significativas e que representem a
evolução da criança.
É preciso um acompanhamento impresso de produções dos desenhos, da evolução
da escrita, noções matemáticas, além de todos os itens já previstos em ficha avaliativa que
contém uma parte objetiva e outra dissertativa. A avaliação deve se pautar no
desenvolvimento integral da criança.
O profissional da Educação Infantil deve ter um embasamento maior para a
utilização dos diversos instrumentos de avaliação propostos, e consequentemente, realize
o preenchimento da Ficha de Avaliação Individual do Aluno, de forma a fazer desse
documento um registro fidedigno do desenvolvimento da criança.

Fonte: João Pedro, Educação Infantil - Pré-escola, 2017
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6. Tarefa na Educação Infantil
Outra questão que deve ser levada em consideração no processo de ensino e
aprendizagem é sobre a tarefa escolar. A tarefa deverá ser enviada apenas duas vezes por
semana, e o livro para leitura poderá ser uma delas.
O (a) professor (a) deverá tomar cuidado para que não seja enviada atividade
descontextualizada do que é estudado em classe, além de não exigir tarefas mecânicas
como cópias de letras e números. Também é necessário pensar se a tarefa está de acordo
com o nível de conhecimento da turma e com a temática que é desenvolvida no momento,
para que essa não seja realizada pelos pais ou responsáveis e perca seu caráter de
extensão da sala de aula.

7. EIXOS ESTRUTURANTES: BRINCAR E INTERAGIR

Fonte: Kesia, Educação Infantil, Pré-escola, 2017.

A brincadeira e a interação devem ser eixos estruturantes do trabalho pedagógico
na educação infantil como prevê as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil
(Resolução 5/2009) e a BNCCEI. É por meio desses eixos que se mantém uma relação
intrínseca entre conteúdos e conhecimentos que as crianças constroem e se apropriam das
informações, a partir das suas ações e interações com seus pares e adultos. Portanto, cabe
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ao educador o papel fundamental de vai estruturar o ambiente solicitador que provoque a
ação da criança e a interação com o meio.
As principais teorias psicológicas fundamentadas em Piaget, Winnicott, Vigostky
apontam que na educação infantil o brincar é atividade primordial para o desenvolvimento
intelectual, emocional e cognitivo da criança, pois desenvolve a atenção, a socialização, a
linguagem, a memória e, principalmente, a função simbólica por meio dos jogos de faz-deconta.
A prática pedagógica escolar tradicional preocupa-se com a iniciação à leitura e à
escrita, à matemática e, por último, ao brincar. Como a brincadeira, nem sempre está
registrada no caderno ou na folha, normalmente causa desprestígio do trabalho do (a)
professor (a) aos olhos dos pais, fator que deve ser combatido por meio de esclarecimentos
aos responsáveis e apropriação teórica pelo (a) educador (a).
As crianças também brincam - ou deveriam brincar em suas casas -, entretanto, é
na instituição infantil que têm o privilégio de contar com a participação de outras crianças
na brincadeira, com outros objetos e materiais, além da intencionalidade do trabalho do (a)
professor (a), que organiza espaços, percebendo a necessidade de participação de
crianças e pensando em temas e objetos segundo demandas da turma, não só educativas,
mas principalmente, emocionais, sociais, de expressão, etc.
Alguns conceitos relativos ao brincar, como os termos jogo, brinquedo e brincadeira
devem ser conceituados a partir de bases teóricas sólidas. Geralmente, conceituam-se
esses termos da mesma forma. Porém, apesar de relacionarem-se ao mesmo tema,
possuem características diferentes, que dão o tom na ação desempenhada pela criança.
O jogo tem regras explícitas para sua realização e tem objetos característicos: peças,
tabuleiros, etc. O brinquedo, diferente do jogo, tem uma indeterminação quanto ao seu uso,
ou seja, não existem regras que definam sua utilização. Ele estimula a representação da
realidade e a criação de brincadeiras pelas crianças. Tem como objetivo ofertar à criança
um substituto dos objetos reais, reproduzindo o cotidiano, a natureza, as pessoas, a
realidade social. É suporte da brincadeira, contudo é preciso pensar que pela capacidade
lúdica é possível e recomendável também que as crianças tenham experiências com os
chamados brinquedos não estruturados: panos, paus, sucatas, pedras, etc..
A brincadeira, portanto, é o agir que a criança desempenha na ação lúdica. O jogo
ou a brincadeira não visam a um resultado final, ou seja, a criança quando brinca “[...] não
está preocupada com a aquisição de conhecimento ou desenvolvimento de qualquer
habilidade [...]” (KISHIMOTO, p. 24, 2002).
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Os jogos, para desenvolvimento de conceitos, podem ser classificados como jogos
educativos. Muito prestigiado pelos professores, o jogo educativo é entendido como recurso
que ensina, desenvolve e educa de forma prazerosa. É o “se aprende brincando”.
Como jogos educativos, por exemplo, temos o quebra-cabeça, destinado a ensinar
a noção de todo e parte, os brinquedos de tabuleiro que exigem a compreensão do número
e das operações matemáticas; os brinquedos de encaixe, que trabalham noções de
sequência, de tamanho e forma e outros brinquedos que devido à disseminação das teorias
do desenvolvimento passaram a assumir funções psicopedagógicas: móbiles sonoros,
carrinhos com pinos de encaixe, fantoches, chocalhos, gravuras, tapetes com texturas, etc.
Os jogos são muito eficazes para o desenvolvimento de um trabalho com estruturas
lógicas elementares, como classificar, seriar, incluir, que são primordiais na educação da
infância.

7.1. Pensando o brincar de acordo com o desenvolvimento das crianças

O brincar está presente a partir do momento em que a criança se insere no mundo,
aproximadamente desde o seu primeiro mês de idade (KISHIMOTO, 2002; ROSSETTIFERREIRA, 2011; SANTOS, 1999). O bebê passa a responder aos estímulos externos,
seguindo com olhar objetos que passam por ele, por exemplo.
A mãe é o principal elo de contato entre o bebê e o mundo, e é por meio dela que o
bebê participará das primeiras brincadeiras: músicas, balanço no colo, conversas, etc. Aos
poucos, o bebê voltará sua atenção para outras pessoas e para si próprio, pois passa a
controlar melhor seus movimentos corporais, brinca com as mãos e, seguidamente, utilizaas para alcançar objetos e brinquedos dispostos pelo adulto.
São os adultos os responsáveis pela formação do movimento preênsil, com
atividades tais como: chamar a atenção da criança ao objeto, colocá-lo a certa distância.
Depois, a criança passa a desenvolver os movimentos de dar palmadas, de passar os
objetos de uma mão a outra, de balançá-los.
Novamente o adulto tem papel essencial no desenvolvimento da ação da criança,
(...), pois se não se realiza um trabalho pedagógico com as crianças, o desenvolvimento
dos movimentos se detém. As crianças permanecem horas a fio sem atividade,
satisfazendo-se com a sucção dos dedos e a oscilação monótona do corpo.” (ELKONIN,
1998, p. 211)
A novidade de um objeto estimula a criança a descobri-lo, manuseá-lo, o que cessa
com o esgotamento de possibilidades durante a sua manipulação. Daí a necessidade do
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adulto mudar os objetos de lugar, assim como selecionar objetos ou brinquedos e
apresentar à criança, não dispondo todos de uma vez e todos os dias repetidamente. Após
a exploração inicial, educadores devem atuar em conjunto com as crianças a fim de lhe
transmitirem as funções sociais nas quais os objetos são utilizados.
A aprendizagem da função social dos objetos dá condições para que a criança passe
a utilizá-los em suas representações: dar de comida à boneca com colher, posteriormente,
dar comida à boneca sem a presença de uma colher, mas com um gesto imitativo. O fato
de dar comida à boneca indica que a criança a entende como uma representação de um
bebê que tem fome e precisa comer, esses são os primeiros indícios da situação lúdica e
do desenvolvimento da função simbólica.
O jogo só aparece com a ajuda e intencionalização do adulto e não de forma
espontânea. Assim, ao final do primeiro ano preparam-se os pressupostos para a utilização
do jogo protagonizado ou jogo de papéis:


Passa a utilizar objetos substitutivos dos objetos reais;



Passa a reproduzir as ações dos adultos.

Fonte: Antônio, Educação Infantil – Pré-escola, 2017.

O jogo protagonizado surgido nos primeiros anos intensifica-se e aprimora-se a partir
dos três anos de idade.
O desenvolvimento dos jogos tem a seguinte trajetória, conforme Elkonin (1998):


De pequenos grupos para grupos mais numerosos;
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De grupos instáveis para grupos estáveis;



Dos jogos sem enredo para jogos com conteúdo;



De fatos ou temas soltos para histórias com sequência;



Da representação da vida pessoal pelo interesse por acontecimentos da vida
social.

A partir dos estudos piagetianos sobre jogos e compreensão de regras (jogos de
bolinhas) por meio de uma pesquisa (PIAGET, 1932), temos os seguintes tipos de jogos:
jogo motor e individual (até 2 anos), jogo egocêntrico (2 a 5 anos), jogo incipiente (7 e 8
anos) e o jogo de regras (aparece entre 11-12 anos). Tais tipos correspondem
aproximadamente ao período de desenvolvimento infantil que Piaget denominou estágios
de desenvolvimento: sensório motor, pré-operatório, operatório e formal.
Em um primeiro momento, o jogo motor está ligado à exploração dos objetos e do
próprio movimento. Quando se trata de jogo incipiente, prevalece na criança o
comportamento imitativo e o jogo simbólico. Ainda há nessa idade a dificuldade em
compreender os jogos de regras, o que não significa que o (a) professor (a) não deva
sistematizar o trabalho com jogos e brincadeiras de regras. Isso colabora para que a criança
desenvolva o pensamento reversível, embora seja muito forte sua tendência egocêntrica:
“A habilidade crescente de jogar jogos em grupo é uma conquista cognitiva e social muito
importante das crianças de cinco anos que deveria ser estimulada antes dos cinco anos e
apropriada depois dessa idade” (Kamii, 1991, p. 34).

Fonte: Enzo Gabriel, Educação Infantil –Pré-Escola, 2017.
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No terceiro estágio, há o inicio da cooperação, pois nesse momento, de fato, as
crianças estão interessadas em vencer e ainda permanecem no estágio egocêntrico,
apresentando dificuldades em compreender o valor de uma regra, mesmo que elas tenham
participado de sua construção.
Por fim, no último estádio, as regras passam a ser codificadas pelas crianças, que
são capazes de imaginar todas as “situações possíveis que podem surgir”, pois conseguem
se descentrar e coordenar diferentes pontos de vistas. Contudo, esse desenvolvimento só
acontecerá se a criança vivenciar desde bebê situações enriquecedoras que as fazem
pensar, refletir, construir estruturas de conhecimento que lhes permitirão chegar a um nível
mais autônomo e elevado de pensamento.
7.2 Práticas equivocadas sobre o brincar – o que não é legal... Por quê?



Não é legal, oferecer jogos educativos sem o acompanhamento do (a)
professor (a) e sem pensar sobre o desenvolvimento que ele possibilita
porque...

A função educativa dos brinquedos e jogos não está contida intrinsecamente nos objetos,
ela só se concretiza se o adulto intencionalmente as cria com vistas a estimular certos tipos
de aprendizagens e provocar desenvolvimento nas crianças, ao participar de forma
organizacional, brincar com as crianças, explicar as regras dos jogos, promover a inserção
de todos nas brincadeiras, preparando o ambiente e observando as ações das crianças de
forma refletida e não apenas contemplativa.
Para o (a) professor (a), um jogo da memória, por exemplo, desenvolverá
diretamente a atenção, concentração, etc, mas se a criança empilha as peças para construir
um prédio, significa que o lúdico, a habilidade de construção, a criatividade na disposição
das peças, o planejamento para que as peças não tombem, o controle dos movimentos
estão contemplados. Dessa forma, pode-se preparar um jogo para um determinado fim que
a criança desconhece ou pouco se interessa. O resultado não será o esperado se não
houver a sensibilidade do (a) educador (a) que deve num primeiro contato com o jogo
deixar as crianças brincarem livremente, para depois fazer a mediação e ensinar as regras.


Não é legal que enquanto as crianças brincam livremente o (a) professor (a)
realiza outras atividades ou tarefas porque...
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O (a) professor (a) tem um papel essencial no brincar, não só nos jogos 4, participar de forma
organizacional, brinca com as crianças, explica as regras dos jogos, promove a inserção de
todos nas brincadeiras, prepara o ambiente e observa as ações das crianças de forma
refletida e não apenas contemplativa, a fim de desenvolver a atividade lúdica.
No trabalho diversificado com cantinhos, o (a) professor (a) pode oferecer um canto
em que ele fará um trabalho mais de perto, fará intervenções com o grupo do cantinho.


Não é legal dispor às crianças sempre os mesmos tipos de brinquedos e
objetos porque...

Pesquisas apontam que as crianças, principalmente as menores, interessam-se pelo novo,
portanto, para que elevemos as crianças aos patamares superiores de desenvolvimento é
necessário que a elas sejam dados desafios e despertada sua atenção para aquilo que
ainda não conhecem. Pois, como postula Vygostky: o ensino deve incidir sobre aquilo que
a criança ainda não sabe, e não somente repetir aquilo que ela já conhece.


Brinquedos ou objetos em estantes muito altas ou fora do alcance das crianças
e sobre o domínio do (a) professor (a) porque...

A criança precisa exercer seu senso de responsabilidade no cuidado e organização dos
brinquedos, como deve ter a possibilidade de escolher os brinquedos que deseja, a fim de
explorá-los de forma independente e com iniciativa.


Não é legal que o (a) professor (a) aproveite todas as situações lúdicas para
ensinar conteúdos, de forma que destrua o prazer do brincar porque...

O brincar é importante por ele mesmo, não sendo necessário interromper as brincadeiras
para ensinar um conteúdo.


Não é legal, nos jogos de regras, o (a) professor (a) sempre apontar as falhas
ou erros no cumprimento dessas porque...

As crianças devem, junto com o (a) professor (a), pensar e elaborar as regras e serem
agentes na fiscalização e cumprimento dessas.


Não é legal que haja uma duração curta para a realização de brincadeiras e
jogos porque...

4

Os jogos por possuírem regras e normas para ocorrerem, acabam tendo mais atenção por parte do (a)
professor (a) do que as brincadeiras que dependem das crianças.
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É preciso tempo para que a brincadeira tenha riqueza de detalhes e enredo. Por isso, deixar
as crianças brincarem somente nos momentos finais da aula impossibilita o
aperfeiçoamento do jogo simbólico.


Não é legal o parque ser o único espaço para o brincar porque...

Chega um momento, principalmente às crianças maiores, que o parque deixa de oferecer
desafios. Entretanto, tem uma função importante para a socialização e desenvolvimento
dos movimentos. Cabe ao (a) professor (a) observar a preferência das crianças e o modo
com quem brincam. Além disso, ofertar possibilidades de brincar também no parque de
diferentes modos, como por exemplo: caça ao tesouro, construções diversas, brincadeiras
com areia e água, etc.


Não é legal não promover encontros entre turmas porque...

É necessário que haja encontros periódicos de turmas para que as crianças ampliem seus
conhecimentos e relações para além dos membros de sua sala. No parque, no refeitório,
no pátio da escola, na hora da entrada e em brincadeiras coletivas, é necessário que as
crianças possam ampliar suas relações de amizade, de afeto e de autoconhecimento.
O bom senso deve sempre imperar na organização das crianças: vivências em
grandes grupos também devem ser analisadas, quanto à atenção devida e ao cuidado que
as crianças merecem. Por exemplo: para assistir a um teatro pode ser viável reunir todas
as turmas, porém para brincar com brinquedos (“Dia do Brinquedo”) não é recomendável a
união de todas as crianças da escola ao mesmo tempo, ficando
do(a) professor(a).
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Fonte: Sofia, Educação Infantil - Pré-escola, 2017.

Na sequência, há indicações sobre o brincar de acordo com desenvolvimento infantil.
Embora o brincar seja um eixo estruturante (BRASIL, 2017) e deva estar presente em todos
os campos de experiência, consideramos importante que os educadores o relacionem ao
desenvolvimento infantil, para e a partir daí proporem brincadeiras que também
acompanhem a evolução da criança, ao considerar as inúmeras possibilidades de
crescimento e superação do aluno.
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7.3 Relação de jogos e brincadeiras indicadas às faixas etárias de acordo com o
desenvolvimento
BERÇÁRIO
Atividade principal:
Exploração e manipulação de objetos organizada e planejada pelo (a) professor (a).
Objetivo principal:
Possibilitar os primeiros contatos e exploração dos objetos (propriedades dos objetos) a
fim de que se criem as bases necessárias para a significação do objeto socialmente.
Objetivos

Jogos/Brinquedos


Móbile Visual;

Iniciar o controle da cabeça e do



Bracelete Sonoro;

tronco, da mobilização de seus



Chocalho;

membros e despertar do sorriso



Argolas de Borracha;

social.



Panos de cores vivas, pendurados

0 a 3 meses


diante da criança.
Objetivos

Jogos/Brinquedos


Móbile sonoro diferenciado;

Desenvolver a mobilidade corporal e



Espelho;

as habilidades manuais;



Rolo de espuma;

Perceber os sons de diferentes



Mordedor;

fontes sonoras;



Blocos de borracha.

4 a 6 meses




Desenvolver

ligação afetiva com

quem o cuida.
Objetivos

Jogos/Brinquedos


Tapete com texturas;

Desenvolver a mobilidade corporal e



Minitúnel;

manual;



Encaixe;

Perceber e ampliar a variedade de



Rolo de Espuma;

sons.



Caixas grandes;



Cestos;



Retalhos coloridos;



Brinquedos para banho;

7 a 12 meses
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Brincar de esconde-esconde.

MATERNAL I
Atividade principal:
Conhecimento das funções sociais dos objetos por meio de ações práticas e utilitárias.
Objetivos


Jogos/Atividades
o



Percursos motores;

desenvolvimento de ações lúdicas



Brinquedo de puxar;

com



Livro de pano;



Revistas/gravuras;



Fantoche de dedo;



Bolas;



Blocos de madeira;



Cavalo-de-pau com rodas;



Caminhão para encher e puxar;



Brinquedos de banho;



Brinquedos de empurrar;



Martelo e estacas de brinquedo;



Panelas e acessórios de cozinha.

Oferecer

os

as

bases

objetos

e

para

iniciação

à

representação simbólica.

MATERNAL II
Atividade principal: Jogo de faz-de-conta com brinquedos
Objetivos

Jogos/Atividades

Representar pessoas ou ações com auxílio



Casinha de boneca;

do brinquedo.



Baú de fantasias;



Boneca de pano;



Jogos de memória tátil, visual,
auditiva, peso;
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Baralho de imitação;



Quebra-cabeça;



Dado do tempo;



Cata-vento;



Saco surpresa;



Rampa para escorregar;
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Gangorra;



Carrinhos;



Trens;



Lápis de cera;



Caixas grandes e pequenas;



Tinta;



Triciclo;



Bolas de sabão;



Acessórios para boneca;



Tinta para pintura a dedo;



Tesoura;



Utensílios de cozinha;



Bonecas;



Blocos lógicos;



Balde e pá;



Panos e retalhos;



Argila;



Papel.

1ª ETAPA
Atividade principal:
Jogo de faz-de-conta com objetos substitutivos.
Objetivos

Jogos/Atividades

Representar objetos e pessoas com auxílio



Jogos de faz-de-conta;

de materiais que se assemelham ao



Variedade de objetos;

representado.



Percurso.

2ª ETAPA
Atividade principal:
Jogo de papéis
Objetivos


Jogos/Atividades

Representar papéis de forma mais
duradoura e com distribuição de
papéis entre os participantes;
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Jogos

com

amarelinha,

regras:
pega-pega,

dominó,
boliche,
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Representar fatos e pessoas ligadas

pião, bolinha de gude, soltar pipa,

ao círculo imediato de relações.

vivo ou morto;

Cumprir e formular regras nos jogos.



Blocos de construção e encaixe;



Caixas

temáticas,

fantasias

e

objetos;


Circuito motor;



Histórias Infantis;



Jogos esportivos: futebol, basquete,
corridas;



Jogos cooperativos;



Fantoches, dedoches;



Miniatura de animais.

Fonte: Luis Miguel, Educação Infantil – Pré-escola, 2017.
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8. Campo de Experiências: O eu, o outro e o nós

Fonte: Maria Clara, Educação Infantil – Pré-escola, 2017.

A constituição do eu em cada ser humano se dá pelo processo de diferenciação entre
quem é ele, quem é o outro, quem sou eu. Logo que nascemos não temos a consciência
de quem somos, e não reconhecemos nossos limites, nossos desejos, nossas emoções. À
medida que convivemos com outro, constituímos a noção do eu e noção da coletividade:
É na interação com os pares e com os adultos que as crianças vão constituindo um
modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros modos
de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem suas
primeiras experiências sociais (Família, instituição escolar, coletividade), constroem
percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e
simultaneamente, identificando-se como seres individuais e sociais” (Brasil, 2017).

No processo de construção da identidade, o afeto é o elemento mais importante que
fortalece o vínculo emocional entre as crianças e pessoas significativas. Ao longo de nossas
vidas, nos construímos e estabelecemos relações de vínculo emocional com as pessoas
que nos dão segurança, demonstram prazer no contato, nos proporcionam satisfação de
nossas necessidades, formando aquilo que Bowlby (ROSSETTI-FERREIRA (2011), um dos
principais estudiosos do afeto, denomina como apego.
O investimento de tempo, afeto, proteção, satisfação das necessidades, que um
adulto faz pelo bebê, é o que alimenta a formação do eu. A primeira experiência afetiva na
vida de um ser humano, o apego, em geral ocorre com a mãe, ou com adultos mais
próximos o que amplia no processo de socialização da criança a outras pessoas que a
criança venha a conviver. O comportamento, por exemplo, de estranhamento de um bebê
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por pessoas que não convive, a partir dos seis meses de idade, diz respeito a esse processo
de apego e vínculo a determinadas pessoas.
Por isso é tão importante o processo de adaptação na creche, a atuação dos
educadores é fundamental para o acolhimento das crianças, e cruciais para a formação da
identidade dela. O processo de adaptação ao novo ambiente deve ser constituído de forma
que a criança se sinta confortável e segura. De acordo com Rossetti-Ferreira (2011) e Eltink
(2011, p. 47), “esse apoio depende tanto de fatores externos, como a distância da mãe ou
a presença de estranhos, quanto de seus próprios estados internos.”

Fonte: Nicolas, Educação Infantil – Pré-escola, 2017.

Embora seja fundamental que as escolas preparem os ambientes e sejam
acolhedoras nos períodos em que acontece a entrada da criança (ocorrendo a adaptação
no início do calendário letivo, ou a qualquer tempo) é imprescindível também que se tenha
a clareza da importância da família também se sentir segura e acolhida, no período em que
a criança está na escola.
Rossetti-Ferreira (2011) e Eltink (2011) nos informam sobre a imprescindível figura
dos adultos para a construção de novos vínculos e na organização de cantos semi-abertos,
espaços circunscritos em que principalmente bebês e crianças menores de três anos se
sentem mais seguros e capazes de explorar com autonomia os brinquedos e ambientes
desafiadores. Ao delimitar alguns espaços, em que a criança possa ao mesmo tempo
circular e encontrar outras crianças e visualizar o educador, o aluno começa a interagir em
pequenos grupos e deixa de solicitar o tempo todo a figura do adulto. Isso quer dizer que o
educador está, ao organizar diferentes zonas circunscritas, estruturando a sala, criando
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diferentes ambientes para as crianças e ao mesmo tempo oferecendo proteção e
privacidade (Carvalho, 2011).
Esse novo campo de experiência “O eu, o outro e o nós”, trazido pela 3ª versão da
Base Nacional Comum Curricular para a educação infantil, corresponde ao nosso olhar, a
Formação Pessoal e Social (embora numa linguagem mais íntima à criança) no âmbito de
experiência dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, necessária
para a formação da identidade da criança, sua autonomia, sua autoestima a partir das
relações que estabelece com o grupo social.

Aluna: Maria Sophia, Educação Infantil -Creche, 2017

8.1. Objetivos e conteúdos: “Campo de Experiências: O eu, o outro e
nós”
BERÇÁRIO
Objetivos




Conteúdos

Familiarizar-se com a imagem do
próprio corpo, reconhendo a si e aos
seus pertences;
Perceber que suas ações têm efeitos
nas outras crianças e nos adultos,
iniciando a noção de quem sou eu e de
quem é o outro;

67



Autoimagem e identidade. Exploração
do espelho e pertences familiares;



Brincadeira de esconder e achar;



Brincadeiras que envolvam fotos e
objetos familiares;



Brincadeiras e situações de convívio
social;
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Perceber as possibilidades e os limites
de seu corpo nas brincadeiras e
interações;
Interagir com crianças da mesma faixa
etária e adultos ao explorar materiais,
objetos e brinquedos;
Comunicar necessidades, desejos,
emoções, utilizando gestos, balbucios,
palavras e expressões em todas as
atividades cotidianas (alimentação,
higiene, descanso, brincadeiras, etc);
Reconhecer as sensações de seu
corpo em momentos de dor, calor,
alimentação, higiene, brincadeira e
descanso;



Expressar sentimentos de afeto pelas
pessoas que convive;



Desenvolver autoconfiança em si, nos
seus pares e responsáveis, em
diferentes situações.



Brincadeiras e situações do cotidiano;



Brincadeiras,
danças,
atividades
festivas que promovam encontros em
geral;



Expressão
de
desconforto
em
situações da presença de xixi, cocô;



Expressão de alegria,
insatisfação, fome, dor;



Participação
coletiva
em
apresentações,
alimentação,
brincadeiras, teatro, projeto, atividades
em geral;



Convívio amoroso e respeitoso entre
crianças e adultos, em que haja
estímulo ao elogio e manifestação de
sentimentos;



Exploração de situações de desafios,
de estímulos com apoio e supervisão.

tristeza,

MATERNAL I


Demonstrar atitudes de cooperação,
cuidado e solidariedade na interação
com crianças e adultos;



Comunicar-se com os colegas e os
adultos, buscando compreendê-los e
fazendo-se compreender;



Vivências em situações desafiadoras,
que
estimulam
a
criação,
a
experimentação e a reflexão sobre os
cuidados necessários;



A interação constante em sala, com
situações coletivas;



Comunicação em todos os momentos
e expressão de desejos, desagrados,
necessidades,
preferências
e
vontades;



Perceber que as pessoas têm
características
físicas
diferentes,
respeitando essas diferenças;



Respeitar regras básicas de convívio
social nas interações e brincadeiras;



Resolver conflitos nas interações e
brincadeiras com a mediação de um
adulto;

Brincadeiras,
danças,
parque,
projetos, atividades festivas, etc,que
promovam encontros em geral;



Perceber as possibilidades e os limites
de seu corpo nas brincadeiras e
interações,
demonstrando
auto
cuidado;

Convívio amoroso e respeitoso entre
crianças e adultos, em que haja
estímulo ao elogio e manifestação de
sentimentos;



Exploração de situações de desafios,
de estímulos com apoio e supervisão.
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Interagir com crianças da mesma faixa
etária e de outras, e com adultos ao
explorar e compartilhar materiais,
objetos e brinquedos;



Comunicar necessidades, desejos,
emoções, utilizando gestos, palavras e
expressões;



Reconhecer as sensações de seu
corpo em momentos de dor, calor, frio,
alimentação, higiene, brincadeira e
descanso;



Expressar sentimentos de afeto pelas
pessoas que convive;



Desenvolver autoconfiança e imagem
positiva de si, nos seus pares e
responsáveis em diferentes situações.
MATERNAL II


Demonstrar atitudes de cooperação,
cuidado e solidariedade na interação
com crianças e adultos;









Participação
ativa
no
desenvolvimento
de
projetos
diversos, atividades rotineiras de
cuidado e brincadeiras;

Comunicar-se com os colegas e os
adultos, buscando compreendê-los
e fazendo-se compreender;



Participação em diferentes situações
como brincadeiras, circuito motor,
atividades rotineiras, danças;

Perceber que as pessoas têm
características físicas diferentes,
respeitando essas diferenças;



Realização de pequenas ações
relativas
à
autocuidado
com
progressivos desafios para que
adquira independência;



Convívio amoroso e respeitoso entre
crianças e adultos, em que haja
estímulo ao elogio e manifestação
de sentimentos e necessidades;



Brincadeiras,
danças,
parque,
projetos, atividades festivas, etc, que
promovam encontros em geral;



Exploração
de
situações
de
desafios, de estímulos com apoio e
supervisão.

Respeitar regras básicas de convívio
social nas interações e brincadeiras;



Resolver conflitos nas interações e
brincadeiras com a mediação de um
adulto;



Perceber as possibilidades e os
limites
de
seu
corpo
nas
brincadeiras
e
interações,
demonstrando auto cuidado;



Interagir com crianças da mesma
faixa etária e de outras, e com
adultos ao explorar e compartilhar
materiais, objetos e brinquedos;
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Comunicar necessidades, desejos,
emoções,
utilizando
gestos,
palavras e expressões;



Reconhecer as sensações de seu
corpo em momentos de dor, calor,
frio,
alimentação,
higiene,
brincadeira e descanso;



Expressar sentimentos de afeto
pelas pessoas que convive;



Desenvolver
autoconfiança
e
imagem positiva de si, nos seus
pares e responsáveis em diferentes
situações.
1ª ETAPA









Ter uma imagem positiva de si,
reconhecendo suas conquistas e
possibilidades
de
modo
a
desenvolver a autoconfiança e
iniciativa para tomadas de decisões;
Desenvolver conhecimento das
características de seu corpo,
respeitando-as e valorizando-as,
bem como as dos outros;

Identificar e resolver com a
mediação de um adulto situações de
conflito,
utilizando
estratégias
pautadas no respeito mútuo;
Valorizar ações de participação,
cooperação,
solidariedade
e
respeito coletivo e ampliar as
relações pessoais e interpessoais;



Ampliar o desenvolvimento de
hábitos de cuidado e de higiene
pessoal;



Comunicar necessidades, desejos,
emoções, preferências, utilizando
gestos, palavras e expressões
diversas em diferentes contextos;



Demonstrar empatia pelos outros,
percebendo que as pessoas têm
diferentes
sentimentos,
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Participação em diversas situações
em que haja a exploração de suas
características de forma positiva;



Convívio amoroso e respeitoso entre
crianças e adultos, em que haja
estímulo ao elogio e à manifestação
de sentimentos e necessidades;



Realização de pequenas ações
relativas ao autocuidado com
progressivos desafios para que
adquira independência;



Participação efetiva em diferentes
situações coletivas do dia a dia,
valorizando o diálogo e a autonomia
para a resolução de conflitos;



Participação em situações que
envolvam a combinação de algumas
regras de convivência em grupo e
aquelas referentes ao uso dos
materiais e do espaço;



Participação efetiva na avaliação do
dia e outras atividades coletivas,
diariamente;



Valorização de momentos de
higiene e cuidados pessoais,
estimulando a autonomia;
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necessidades e maneiras de pensar
e agir;


Manifestar interesse e respeito por
diferentes culturas e modos de vida,
valorizando as marcas culturais do
seu grupo de origem e de outros
grupos.



Participação em situações nas quais
expresse o seu autoconceito e
autoestima de forma positiva;



Valorização e participação em
situações nas quais a criança
exponha sua maneira de pensar e
sentir, de forma que promova o
autoconhecimento.



Participação em situações nas quais
seja necessário compartilhar e
respeitar sentimentos e opiniões
próprias e do outro;



Acesso a diferentes manifestações
culturais e modos de vida.

2ª ETAPA










Participação em diversas situações
nas quais haja a exploração de suas
características de forma positiva;



Desenvolver conhecimento das
características de seu corpo,
respeitando-as e valorizando-as,
bem como as dos outros;

Convívio amoroso e respeitoso entre
crianças e adultos, nas quais haja
estímulo ao elogio e à manifestação
de sentimentos e necessidades;



Identificar e resolver com a
mediação de um adulto situações de
conflito,
utilizando
estratégias
pautadas no respeito mútuo;

Realização de pequenas ações
relativas ao autocuidado com
progressivos desafios para que
adquira independência;



Valorizar ações de participação,
cooperação,
solidariedade
e
respeito coletivo e ampliar as
relações pessoais e interpessoais;

Participação efetiva em diferentes
situações coletivas do dia a dia,
valorizando o diálogo e a autonomia
para a resolução de conflitos;



Participação em situações que
envolvam a combinação de algumas
regras de convivência em grupo e
aquelas referentes ao uso dos
materiais e do espaço;



Participar efetivamente do momento
de avaliação do dia e demais
atividades coletivas diariamente;



Valorização de momentos de
higiene e cuidados pessoais
estimulando a autonomia;

Ter uma imagem positiva de si,
reconhecendo suas conquistas e
possibilidades
de
modo
a
desenvolver a autoconfiança e
iniciativa para tomadas de decisões;



Ampliar o desenvolvimento de
hábitos de cuidado e de higiene
pessoal;



Comunicar necessidades, desejos,
emoções, preferências, utilizando
gestos, palavras e expressões
diversas em diferentes contextos;



Demonstrar empatia pelos outros,
percebendo que as pessoas têm

71

PREFEITURA DE LINS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

diferentes
sentimentos,
necessidades e maneiras de pensar
e agir;


Manifestar interesse e respeito por
diferentes culturas e modos de vida,
valorizando as marcas culturais do
seu grupo de origem e de outros
grupos .



Participação de situações em que
expresse o seu autoconceito e
autoestima de forma positiva;



Valorização e participação em
situações nas quais a criança
exponha sua maneira de pensar e
sentir, de forma que promova o
autoconhecimento;



Participar de rodas de conversa e
projetos
que
tematizem
a
valorização do respeito entre as
diferenças, assim como situações do
cotidiano;



Participação em situações nas quais
seja necessário compartilhar e
respeitar sentimentos e opiniões
próprias e do outro;



Acesso a diferentes manifestações
culturais e modos de vida.

As experiências que acontecem na primeira infância são de suma importância para
o desenvolvimento da autonomia, não somente no campo moral, mas cognitivo, e, portanto
fornecem a possibilidade de construção de estruturas emocionais e mentais que serão base
para novas aprendizagens e desenvolvimento por toda a vida.
O binômio educar e cuidar deve estar presente em todos os momentos na escola,
de maneira intrínseca e não como ações estanques, considerando qual ser humano a
escola tem ajudado a construir. Se desejamos crianças com sentimentos de empatia, com
autoestima elevada, cooperativas, nossas práticas devem estar coerentes com esses
objetivos.
A escola da infância, da educação infantil, tem uma grande contribuição para a
formação pessoal e social da criança e deve cuidar das relações humanas de forma que os
sujeitos se sintam acolhidos e encorajados a construir vínculos saudáveis entre os pares e
os adultos. O currículo da educação infantil, assim como de toda a educação básica, deve
contribuir para a “formação humana que visa à construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva”. (BRASIL, 2017).
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9.Campo de Experiências: Artes Visuais
Todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver.
Bertolt Brecht

Fonte: Sara, Educação Infantil, Pré-escola, 2017.

“A arte deve ser compreendida como cultura, o artista como ser social e os alunos
como produtores e apreciadores” (Estado de São Paulo, 05/02/2000). A arte como
integrante da cultura de um povo deve ser socializada desde o início da vida de um ser
humano, pois exerce papel fundamental no desenvolvimento dos indivíduos, especialmente
os da Educação Infantil.
Um dos nossos objetivos para a educação infantil, além de socializar conhecimentos
em artes, é oportunizar a liberdade de expressão da criança. Com isso pontuamos o papel
da autonomia e ao mesmo tempo o papel do (a) educador (a) como mediador de
conhecimentos. A criança precisa de provocações para a criatividade, para a sensibilidade,
por isso, não são aceitas práticas que tolham a inteligência infantil (simplesmente
reprodutoras) e nem práticas sem direcionamentos, ou seja, sem a visualização de um
objetivo, respeitar os princípios estéticos e éticos, previstos nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil Resolução 5/2009: “Princípios Estéticos da
Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade, da Qualidade e

da Diversidade de

manifestações Artísticas e Culturais e os princípios Éticos de Autonomia, da
Responsabilidade, da Solidariedade e do Respeito e do Bem Comum”.
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Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – eixo Artes Visuais
(BRASIL, 1998), estabeleceu que:

o ponto de partida para o desenvolvimento estético e artístico é o ato simbólico
que permite reconhecer que os objetos persistem, independentes de sua presença
física e imediata. Operar no mundo dos símbolos é perceber e interpretar
elementos que se referem a alguma coisa que está fora dos próprios objetos. Os
símbolos representam o mundo a partir das relações que a criança estabelece
consigo mesma, com as outras pessoas, com a imaginação e com a cultura.
(p.91)

Porém, antes da capacidade simbólica se desenvolver na criança (por volta de 1 ano
e alguns meses) a arte já chega aos bebês pela experimentação de percepções e
sensações. O prazer de experimentar, de tocar, de vivenciar situações, contribui para o
desenvolvimento do percurso criador da criança. Segundo os RCNEIs, “[...] muito antes de
saber representar graficamente o mundo visual, a criança já o reconhece e identifica nele
qualidades e funções. Mais tarde quando controla o gesto e passa a coordená-lo com o
olhar, começa a registrar formas gráficas e plásticas mais elaboradas” (BRASIL, 1998,
p.91).
É o conhecimento sobre o desenvolvimento infantil que nos faz pensar sobre as suas
possibilidades em arte, somado aos conhecimentos específicos dessa linguagem. No
ensino da Arte, existe um percurso individual de cada ser humano e que pode, ou não,
desenvolver-se qualitativamente dependendo das ações vivenciadas. Cabe a nós como
instituição de ensino, que objetiva o ensino e o aprendizado da arte na educação infantil,
possibilitar o desenvolvimento da expressão e do pensamento artístico, a partir de
experiências e vivências organizadas no espaço escolar, que enriquecem esse percurso
individual. É fundamental que as atividades sejam intencionais e sistematizadas pelo (a)
educador (a), para possibilitar experiências significativas.
A linguagem da arte está em qualquer modalidade de ensino da educação básica,
articulada em três aspectos: o fazer, o apreciar e o refletir. O ato de refletir está intrínseco
no fazer e no apreciar. Para as nossas crianças menores (berçário e maternal) o apreciar
fica centrado na observação e na identificação de imagens diversas, além, é claro, do
contato com obras de arte variadas, sem a necessidade de aprofundar o tema, apenas
fruindo. O objetivo maior nessa fase “é que possam ampliar seus conhecimentos,
manipulando diferentes materiais, explorando as características, as propriedades e as
possibilidades de manuseio (RCNEI vol.3 p.85)”. Para as crianças de 1ª e 2ª etapa, a
ampliação do conhecimento do mundo e da cultura passará pelo interesse às suas próprias
produções e às dos outros (colegas de classe / outros artistas, sejam locais, regionais ou
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internacionais), além da produção por meio do desenho, da pintura, da modelagem, da
construção com sucatas, dentre outras possibilidades. Para todas as etapas, o cuidado com
o corpo, com os materiais e com o trabalho do outro são essenciais.

Fonte: Ana Clara, Educação Infantil – Pré-escola, 2017.

9.1 Práticas equivocadas em artes, que não são legais... Por quê?


Não é legal preencher as aulas com atividades artísticas sem objetivos claros
como se fossem um “mero passatempo” porque...
Pintar, desenhar, colar, modelar, etc, atividades importantíssimas que exigem da
criança esforço cognitivo e sensibilidade, e, quanto mais o(a) professor(a) propuser
desafios com atividades significativas, mais a criança evoluirá e se alfabetizará em arte.



Não é legal trabalhar a arte APENAS como extensão de outros assuntos/projetos
porque...
A arte não pode pegar “rabeira” apenas em outras áreas de conhecimento, ela pode
ocorrer de forma interdisciplinar, como pode ter um fim em si mesma, quando se propõe
a investigar algo específico em arte. Contudo, se a proposta é lidar com outros assuntos
como, por exemplo: Projeto - Como erradicar o mosquito da dengue? e cabe a criança
representar tais ações, não se deve perder a oportunidade de requisitar da criança algo
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elaborado, observar o material adequado, o movimento, o tamanho, as cores, os
detalhes, etc.


Não é legal não preparar antecipadamente os materiais de acordo com a proposta
artística porque...
Arte é uma linguagem que nos coloca em contato com a liberdade, com a emoção, mas
requer organização antecipada, senão, causa frustração do (a) professor(a) e das
crianças. Por exemplo: preparar as tintas na hora da atividade de pintura só deve
ocorrer se for esse o objetivo da aula, pois do contrário, causa ansiedade nas crianças
que aguardam por tempo demais a atividade e gerar indisciplina. Uma boa pedida é
dividir, quando possível, as tarefas com as crianças para que não fiquem muito tempo
ociosas, à espera a professora terminar de organizar. Outra dica essencial é pensar
que a escolha adequada dos materiais deve ser levada em conta segundo a proposta
da atividade e a capacidade da criança. Antes de levar uma nova técnica às crianças,
tente prever as ações e materiais necessários, isso reduz as chances de erro.



Não é legal pintar desenhos prontos (mimeografados, xerocados, etc) porque...
Revela a concepção por parte do adulto de que a criança é um ser incapaz de criar
desenhos em padrões considerados “bonitos” e por isso deve apenas colorir algo já
criado. Com a repetição dessa prática, a criança passa a interiorizar a ideia de que não
sabe desenhar, o que interfere na autoestima negativamente e mina a sua criatividade.
Perde a oportunidade de a criança criar e ainda “implanta” os estereótipos. Um dos
caminhos é explorar várias imagens pela observação, para que a criança tenha
referenciais para sua criação.
O fato de que a criança deva pintar dentro dos limites espaciais do desenho já oferecido
pelo (a) professor (a) não significa que esteja desenvolvendo noção de espaço/limites.
Seria muito mais proveitoso se estivesse pintando algo “corretamente” que ela mesma
criou. Uma atividade que requer a pintura para posterior ação, como recorte, por
exemplo, de um quebra-cabeça, ou um jogo qualquer, o objetivo não é fomentar a
criatividade, mas é possível que as crianças possam colorir de acordo com suas
escolhas. Contudo, o foco da atividade não é a arte criativa e sim construir o jogo de
quebra cabeça que foca a relação partes e todo.



Não é legal perder a oportunidade de decorar a classe com a criação da criança
porque...
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A criança se sente feliz e pertencente a um ambiente que valoriza aquilo que é capaz
de fazer. A ideia e preocupação do (a) educador(a) em decorar a sala de aula com
motivos infantis, decoração esta que se mantém durante o ano, poderia ser substituída
a cada contexto com atividades da criança. Algumas condições do espaço devem ser
preparadas para a fixação dos materiais expostos de forma que não frustre o (a)
professor (a) e valoriza a obra criada, como, por exemplo, varal, paredes azulejadas,
madeirite e biombos.


Não é legal aceitar qualquer produção da criança sem fazer intervenções,
reproduzindo estereótipos entre os alunos porque...
Sabemos que cada criança tem um percurso criador, mas que não se desenvolverá se
não for chamada atenção para o olhar diferente sobre as coisas que aprecia e produz.
Nossa obrigação com as crianças é despertar uma postura de “nutrir” seu desenho e
não dizer que está lindo sem questionar a sua produção. Obviamente, o bom senso
deve imperar, cada professor conhece seu aluno e suas capacidades, e cuidados com
a autoestima da criança é fundamental. Com muita cautela e muita leveza o educador
pode desafiar a criança a progressivamente melhorar a sua produção: Como o seu lobo
está? Está deitado? De que jeito podemos desenhar um animal deitado? E o caçador
como pode segurar a sua arma? Que detalhes tem na roupa do caçador? O que
podemos enxergar lá, bem longe na floresta? Outro cuidado que o (a) professor (a) deve
ter é o aparecimento da estereotipia entre as próprias crianças. Se ele não estiver atento
ao fato de que as crianças precisam nutrir as suas imagens, acabam “copiando” o
desenho uma da outra.



Não é legal, desenvolver atividades como: convites, lembranças a pais, etc, em
que a criança não participe porque...
A atividade terá mais sentido se desde a elaboração a criança for consultada a respeito
das possibilidades do fazer. Muitos “trabalhinhos” revelam mais a mão do adulto e
evidencia a desconsideração do fazer da criança, conforme seu percurso criador, e
ainda a dificuldade do (a) professor (a) em permitir padrões diversos de criação, ao
produzir objetos em série e muito parecidos sem a “marca” (identidade da criança).



Não é legal não fazer intervenções durante a criação da criança nos momentos
adequados e ou fazer intervenções que tolhem a capacidade criadora da criança
porque...
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A atividade de acompanhamento pode e deve acontecer de acordo com o objetivo inicial
proposto pelo (a) professor (a). Observar a criação da criança sobre detalhes,
perspectivas, cores, linhas, formas, etc, sem anular as suas idéias, enquanto oferece
orientações e desafios durante o fazer. “Ceuzinho ou chãozinho” não é a melhor maneira
de chamar atenção para os acréscimos em seu fazer inicial. Muitos professores
propõem aos alunos preencherem céu e terra, sem a sensibilidade de perguntar onde
os personagens estão, em qual espaço. Outra observação importante é a insistência a
respeito do uso de cores de acordo com a realidade. Arte não é cópia da realidade, mas
uma representação da mesma e, portanto, a leitura é individual e a escolha do material
deve ser respeitada. Quando o objetivo do (a) professor (a) for o ensino de cores,
obviamente a orientação do (a) professor (a) será mais pontual. Sobre o desenho da
criança, é primordial que o (a) professor (a) possua o conhecimento das fases do
desenvolvimento do desenho infantil pelo (a) professor (a), para que as intervenções
sejam mais significativas.


Não é legal nomear os desenhos da criança escrevendo em cima de seu trabalho
porque...
A escrita do (a) professor (a) que nomeia os desenhos da criança deve acontecer
apenas quando o objetivo for avaliativo (diagnóstico). A conduta mais apropriada do (a)
professor (a) é a escrita no verso do trabalho ou em lembretes anexos para não realizar
intervenções na obra, ou seja, acrescentar “coisas” que não fazem parte da criação da
criança.



Não é legal propor atividades com mera reprodução de obras de artistas famosos
porque...
O fato de trabalhar com releituras já propõe que haja um respeito à “leitura” que a criança
faz sobre a obra. Para que a aprendizagem seja significativa pode-se contextualiza-la,
contar histórias sobre o autor e ou a imagem, explorar diferentes técnicas e materiais,
propor a criação da própria criança a partir do olhar que se tem sobre obra clássica. A
exploração interpretativa instiga o olhar, a sensibilidade e a criatividade e deve ser a
primeira ação com as crianças.



Não é legal produzir objetos de sucatas em série, não garantindo a identidade da
criança porque...
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Apesar do uso de materiais interessantes como a sucata, a maneira como eu conduzo
a atividade é determinante. Se todo mundo faz tudo igualzinho, sem algum espaço para
personalizar a sua arte, eu perco novamente a oportunidade de interação significativa
com a criança e seu objeto de criação. O teste é saber se numa exposição a criança
reconhece o que ela fez, dentre outros tão semelhantes. A famosa “mão de gato”,
correção e interferência do (a) professor (a) para “tornar bonita” a criação da criança,
revela uma concepção errônea do (a) educador (a) sobre a capacidade artística da
criança e a valorização do adulto.

9.2 Orientações didáticas sobre o desenvolvimento do desenho:
Como forma de orientação ao (a) professor (a) apresentamos duas perspectivas
teóricas sobre o desenho infantil: Luquet (1927) que encontramos em citações de Piaget e
Lowenfeld e Brittain, que são referenciados também pelo RCNEI (1998):
Segundo Luquet (1927) Apud Piaget (2011):
Até 8 a 9 anos, a criança é essencialmente realista na intenção, mas o sujeito
começa desenhando o que sabe de um personagem ou de objeto, muito antes de exprimir
graficamente o que nele vê: observação fundamental, cujo alcance total voltaremos a
encontrar a propósito da imagem mental, que também é conceptualização antes de
redundar em boas cópias perceptivas.

Fases:
1. Realismo Fortuito – garatuja com significação descoberta em seu desenrolar.
2. Realismo Gorado – ou fase da incapacidade sintética, em que os elementos da
cópia estão justapostos em vez de estarem coordenados num todo. Ex: Um chapéu muito
acima do corpo, badameco girinos (cabeças grandes, sem troncos e dois filamentos como
pernas).
3. Realismo Intelectual – apresenta atributos conceptuais do modelo, sem a
preocupação de perspectiva visual. Ex: rosto de perfil terá um segundo olho, ou batatas no
interior da terra de um campo.
4. Realismo Visual (8 a 9 anos)–De um lado, o desenho já não representa o que é
visível de um ponto de vista perspectivo particular: um perfil não fornece mais do que se
mostra de perfil, as partes escondidas dos objetos já não são figuradas atrás de outros
objetos e os itens de segundo plano são gradualmente apequenados. O desenho toma em
consideração a disposição das representações segundo um plano de conjuntos e de suas
proporções métricas.
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De acordo com Lownfeld V e Brittain, temos: Garatujas (desordenada, controlada e
intencional), Pré-esquematismo, Esquematismo e Realismo. Aqui falaremos das fases que
nos ajudam a compreender a expressão da criança que está na creche e na idade préescola.
Definir o que uma criança de tão pouca idade pode produzir em arte é uma tarefa
bastante complexa, se tivermos uma visão restrita sobre arte. Obviamente que pelo seu
desenvolvimento físico ela tenha possibilidades, ficará em torno das oportunidades
oferecidas pelo adulto em relação à manipulação de objetos e de materiais, para que a
criança explore diferentes sensações:
Embora pensemos, geralmente, que a arte começa no primeiro rabisco que a
criança faz, num pedaço de papel, na realidade, principia muito mais cedo, quando
os sentidos estabelecem o primeiro contato com o ambiente, e a criança reage a
essas experiências sensoriais. Tocar, cheirar, ver, manipular, saborear, escutar,
enfim, qualquer método de perceber o meio e reagir com ele é, de fato, a base
essencial para a produção de formas artísticas, quer se trate de nível infantil ou de
artista profissional (Lowenfeld V., Brittain, W, p. 115).

No que diz respeito ao desenvolvimento do desenho, a criança gosta de
experimentar papeis e objetos riscantes realizando a rabiscação. Interessa-se por
manusear papéis e lápis (dando preferência a giz de cera grossos para que consiga pegar
com a mão inteira) que produzirá seus primeiros traços

GARATUJA DESORDENADA.

Fonte: Stabile, 1998
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Como já foi apontado, é por volta de um ano e meio que a criança começa a traçar
seus primeiros rabiscos. “A criança ainda não percebe que é o lápis que risca o papel”
(STABILE, 1988 p.15). Para ela, o que ocorre é a sua exploração de movimentos. É pelo
prazer motor e de explorar materiais que a criança age.

Nesse

momento,

segundo

Lowenfeld e Brittain (1977, p. 117) a criança está na fase da garatuja desordenada. As
garatujas não são tentativas de representação. “A criança rabisca o papel em diferentes
direções, principalmente na vertical e na horizontal. Os traços de seus desenhos variam
muito: ora fracos e concentrados, ora fortes e dispersos pelo papel. Às vezes não saem de
um mesmo lugar, até que furam o suporte.
Outras vezes riscam uma folha inteira, misturando tudo o que já experimentaram.”
(STABILE, 1988p.17). Segundo a autora, com as atividades mais frequentes, as crianças
já começam a fazer pequenos círculos, mas sem a intenção de significado ou expressão.


GARATUJA CONTROLADA e GARATUJA INTENCIONAL

Fonte: Stabile, 1988

Nessa idade a criança está na fase da garatuja controlada, no que se refere ao
desenho. Lowenfeld e Brittain postulam que aproximadamente após seis meses que está
garatujando é que começa a fazer a ligação entre os seus movimentos e os traços que faz
no papel. A criança já descobriu o controle visual sobre os traços que está fazendo. Seus
traços são mais circulares e são transformados em formas, ganham sentido, passam a
representar em geral aquilo que é mais próximo de sua vivência. Aqui já aparecem as
formas que Piaget denominou de badameco girino: um círculo e dois riscos que
representam as pernas.
Essa fase também denominamos de garatuja intencional, na qual aparecerão além
de desenhos de figura humana, elementos que segundo Stabile (1988) dá início a uma
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composição de cena. Uma atitude positiva do (a) professor (a) é questionar o desenho da
criança para enriquecer essa cena. Ainda segundo Stabile (1988), é comum no final dessa
fase o aparecimento de sinais de escrita como forma de comunicar algo ou ligar os
elementos desenhados.

.

Fonte: Stabile, 1988

82

DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL



PRÉ-ESQUEMÁTICA

Fonte: Stabile, 1988

No que diz respeito à idade e ao desenvolvimento do desenho, a criança entre três
e quatro anos, pode apresentar a transição entre uma fase a outra, o que pode significar
que

ela está

estar na fase da garatuja intencional caminhando para a

fase pré-

esquemática, dependendo da interação dela com o meio, e a forma como é provocada a
desenhar.
Na fase pré-esquemática, a criança começa a representar coisas de sua realidade e
a exprimir aquilo que já imagina. O desenho passa a ser usado como forma de expressão.
É bom lembrar que a criança desse período está, segundo Piaget, pré-operatória e a função
simbólica está em grande desenvolvimento.
Segundo Stabile (1988), é comum, nesse momento, que a criança desenhe
elementos soltos, sem preocupação com a proporção espacial, tamanho e distância, há
uma desproporção dos elementos. Ocorrem ganhos motores e a criança já apresenta os
objetos que traçam (lápis, por exemplo) com mais firmeza. Os desenhos da figura humana
ganham mais detalhes e em geral a criança não desenha mais apenas o que vê e sim o
que tem valor emocional, como pode ser observado na escolha das cores que utiliza.
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ESQUEMÁTICA

Fonte: Stabile, 1988

Na fase esquemática, suas criações gráficas revelam realismo lógico, o que Stabile
aponta como organização espacial e descritiva (cheia de detalhes), elementos que buscam
um relacionamento nas figuras: “Desenham a linha da terra (um traço horizontal ou a borda
da própria folha) e o céu, dando maior distância entre os dois, onde as coisas ocupam seus
lugares certos.” (Stabile, 1988). Os ângulos também aparecem mais definidos.
A relação de realidade com a cor se inicia, ocorre preocupação maior da criança. No
entanto, não devemos forçá-la para que se prenda à realidade e sim deixar que se expresse
conforme o seu desejo em relação às cores.
Na representação, as crianças são capazes de desenhar aspectos que não são
possíveis de ver pelo ângulo escolhido. Na representação de uma casa é capaz de fazer
seu interior e tudo dentro, na representação de um cavalo é capaz de colocar quatro patas
mesmo se o desenho estiver de perfil.
Na fase esquemática, se a criança for provocada pode apresentar uma evolução
maior do que apresentou na segunda etapa: simetria, perspectiva, fundo, volume, entre
outros elementos devem ser estimulados com o aluno, para que avance.
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Sondagem dos desenhos
Toda criança desenha! Uma das primeiras formas reconhecíveis que as crianças

desenham é a figura humana. Com o tempo, os rabiscos ganham forma e complexidade, o
que demostra o desenvolvimento cognitivo e expressivo dos alunos.
A sondagem do desenho infantil é de grande valia e um instrumento singular para
nortear a prática educativa. Deve ser realizada individualmente, o (a) professor (a) não pode
intervir ou permitir intervenção de outros alunos.
No desenho, não é permitido que se escreva nenhuma observação, nem mesmo
nomeie os objetos criados pelas crianças, porém faz-se necessário que o (a) professor (a)
tenha um impresso seu ou um espaço no verso da folha no qual possa fazer as anotações
sobre cada um e registrar a fase em que cada um se encontra.
Os desenhos (sondagem inicial mais as sondagens bimestrais) deverão ser
anexados um ao outro, formando uma sanfona, ou estarem próximos uns dos outros,
juntamente com as anotações do (a) professor (a), o que facilitará a observação sobre o
desenvolvimento do aluno e sua evolução. Essa avaliação deverá fazer parte do portfólio
dos alunos.
Assim, ao final do ano poderemos observar a evolução do esquema corporal de cada
um, os detalhes, cores e formas descobertas no decorrer do ano letivo.

Fonte: Joshua, Educação Infantil, 2017.

9.3 Objetivos e conteúdos Campo de Experiência Artes Visuais
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Berçário
Objetivo

Conteúdo

O Fazer e o apreciar artístico

Fazer artístico

 Reconhecer as suas possibilidades
de autoconhecimento, comunicação
e expressão;



Manipulação de diferentes materiais:
melecas de farinha e corante, água,
terra, areia, carvão, giz de cera,
carimbos diversos, etc;

 Explorar diferentes sensações por
meio de contatos com diferentes
materiais, e traçar suas marcas
gráficas em diferentes suportes;



Contato com diferentes suportes:
kraft, chão, caixas de papel,
madeira, jornal, etc e diferentes
posições: horizontal e vertical;



Contato
com
superfícies
diferenciadas para a criança (pano,
EVA, lixa, areia, piso, papel);

imagens



Possibilidades de
construções,
contato do que risca e o que é
riscado;

 Conhecer diferentes manifestações
artísticas de sua comunidade e de
outras culturas



Contato com imagens, ambientes
diversos, obras de arte diversas.

 Discriminar estímulos visuais e táteis
por meio do seu corpo;
 Observar
diversas.

e

identificar

Maternal 1
Objetivo

Conteúdo

O Fazer e o apreciar artístico

Fazer artístico



Ampliar as suas possibilidades de
autoconhecimento, comunicação e
expressão artística;



Exploração
de
materiais
apresentando novas possibilidades:
pincéis, esponjas, papéis que soltam
tintas, etc;



Explorar diferentes sensações pelo
contato com diferentes materiais,
desenvolvendo progressivamente as
habilidades manuais, adquirindo
controle para desenhar, pintar,
rasgar, folhear e outros;



Contato com diferentes suportes:
kraft, chão, caixas de papel,
madeira, jornal, etc;



Contato
com
superfícies
diferenciadas para a criança (pano,
EVA, lixa, areia, piso, papel);



Exploração prazerosa do
movimento;




Discriminar estímulos visuais e táteis
por meio do seu corpo;
Utilizar materiais variados com
possibilidades
de
manipulação
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(argila, massa de modelar), explorar
cores, texturas, superfícies, planos,
formas e volume ao criar objetos
tridimensionais;


Ter noções de cuidado com o uso do
material e a produção do outro.



Observar e identificar imagens
diversas;



Brincar e representar as obras;



Desenvolver diálogos a partir de
uma obra.



Demostrar interesse, respeito e
valorização
pelas
diferentes
manifestações artísticas de sua
comunidade e de outras culturas.



Contato com imagens, pinturas,
fotografias, esculturas, ambientes
diversos, obras de arte diversas.

Maternal 2
Objetivo

Conteúdo

O Fazer e o apreciar artístico

Fazer artístico



Ampliar as suas possibilidades de
autoconhecimento, comunicação e
expressão;



Perceber as diferenças de materiais
e seus efeitos;



Observar e identificar características
de imagens diversas;



Brincar e teatralizar as obras;



Desenvolver diálogos a partir de
uma obra;





Utilizar materiais variados com
possibilidades
de
manipulação
(argila,
massa
de
modelar),
explorando
cores,
texturas,
superfícies, planos, formas e volume
ao criar objetos tridimensionais.
Demostrar interesse, respeito e
valorização
pelas
diferentes

87



Explorar materiais apresentando
novas
possibilidades:
pincéis
esponjas, papéis que soltam tintas,
etc;



Contato com diferentes suportes:
kraft, chão, caixas de papel,
madeira, jornal, etc;



Contato
com
superfícies
diferenciadas para a criança (pano,
EVA, lixa, areia, piso, papel);



Desenhos livres, desenhos a partir
de um tema.

Apreciar


Observação e identificação
imagens diversas;



Brincadeiras e representação
partir das obras;

de

a
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manifestações artísticas de sua
comunidade e de outras culturas.

Desenvolvimento de
partir de uma obra.

diálogos

a

1ª Etapa
Objetivo

Conteúdo

O Fazer e apreciar artístico

Fazer artístico



Conhecer e utilizar diferentes
linguagens ao produzir a sua
criação:
colagem,
pintura,
modelagem, sucatas, etc;





Expressar-se livremente por meio do
desenho,
pintura,
colagem,
dobradura e escultura, criando
produções
bidimensionais
e
tridimensionais;

Exploração e utilização de técnicas
diferentes de pintura além das
conhecidas
(dedo,
esponja,
surpresa, cotonete, pincel, giz de
cera, carvão, carimbos de legumes)
e modelagens (massinha, terra,
argila, papel machê);



Utilização de alguns elementos da
linguagem artística: ponto, linha, cor;

Apreciar, sentir e refletir sobre as
apresentações de teatro, música,
dança, circo, cinema e outras
manifestações artísticas de sua
comunidade e de outras culturas,
expressando
sua
expressão
verbalmente ou de outra forma



Descrição verbal dos materiais e
etapas de suas criações;



Desenhos livres, desenhos a partir
de um tema.



Interessar-se
pelas
próprias
criações, pelas criações do outro;





Contato com obras de artes diversas
(cinema, foto, escultura, colagens) e
trabalhos com releituras;

Observar e identificar imagens
diversas (obras de arte, fotografias,
cartazes, outdoors, paisagens),
ampliando o seu repertório cultural;



Rodas de apreciação coletivas sobre
autores e obras.





Apreciar

Brincar e teatralizar as obras.
2ª Etapa
Objetivo

Conteúdo

O Fazer e o apreciar artístico

Fazer artístico





Exploração das cores primárias e
secundárias e mistura de cores;



Escultura: cola e grude, jornal,
gesso, argila, massinha, etc;



Reconhecimento
de
formas
geométricas – sólidos simples (cubo,
esfera, pirâmide), figuras simples:



Conhecer e utilizar diferentes
linguagens ao produzir a sua
criação:
colagem,
pintura,
modelagem, sucatas, etc;
Expressar-se livremente por meio
do desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando
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produções
bidimensionais
tridimensionais;






e

Apreciar, sentir e refletir sobre as
apresentações de teatro, música,
dança, circo, cinema e outras
manifestações artísticas de sua
comunidade e de outras culturas,
expressando-se verbalmente ou de
outra forma
Interessar-se
pelas
próprias
criações, sentindo prazer naquilo
que realiza com autonomia, e
interessar-se pelas criações do
outro;
Observar e identificar imagens
diversas (obras de arte, fotografias,
cartazes, outdoors, paisagens),
ampliando o seu repertório cultural;



Brincar e teatralizar as obras;



Evoluir suas formas gráficas de
registros;

triângulo, círculo e quadrado; linhas
(vertical, horizontal e oblíqua), nos
objetos e imagens;


Desenho
livre,
desenho
de
observação,
desenho
com
intervenção e progressivamente
desenhos de observação, com mais
simetria e criação de mais detalhes;



Reprodução do próprio desenho em
escalas maiores;



Utilização de elementos ainda não
explorados: volume, espaço e
textura, perspectivas, além do
aprofundamento dos elementos já
vistos.

Apreciar


Contato com obras de artes diversas
(cinema, foto, escultura, colagens) e
trabalhos com releituras;



Dramatização de obras;



Descrição oralizada dos materiais e
etapas de suas criações.

Fonte: Sara, Educação Infantil – Pré-escola, 2017.
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9.4 Algumas dicas metodológicas
É preciso atentar-se pela maturação física da criança, quanto a sua coordenação
motora e suas possibilidades enquanto bebê. Oferecer materiais que não oferecem
segurança na manipulação ou que estão muito além de suas possibilidades pode ser
prejudicial ao aluno e frustrar o educador.
Contatos com água, barro, areia podem possibilitar sensações agradáveis à
criança que está começando a definir quem é ela. Tintas chamadas de “melecas” feitas
com farinha, corante comestível e água são as mais adequadas. O objetivo é que a
criança explore a cor e a sensação de espalhá-la em alguma superfície. Esse é um
período em que a criança leva todos os objetos à boca, por isso prefira materiais atóxicos.
O móbile do berço pode trazer diferentes cores ou então serem trocados de
tempos em tempos para que a criança experimente cores e formas diferentes. A mesma
recomendação serve para os brinquedos que pode apresentar sons, formas, superfícies
e cores diversas.
Tapetes feitos de EVA que tenham cores variadas podem trazer repertórios de
tons e sensações assim como o próprio ambiente da Instituição, que deve ser explorado:
passeios, hora do banho, brincar na areia. Nessa fase já se inicia aquilo que chamamos
de “apreciar” em arte, pois a criança esta inserida em um mundo de formas, luzes e cores
e se deslumbra com tudo.
Trabalhar com modelagem: argila, massinha; terra e água. Na pintura, explorar
cores, carimbos de parte de seu corpo: dedo, mão, pés, sempre preferir suportes grandes
para as crianças, assim como no desenho, utilizar folhas grandes, seja no chão ou na
parede, tintas, carvão, pincéis; riscar o chão com giz, etc.
Pode-se pedir para a criança iniciar atividades de recorte, rasgar papel
aleatoriamente (com as mãos), variando o tipo de papel para que perceba as diferentes
propriedades do material e também as suas sensações em diferentes tipos de papéis:
jornal, revistas, kraft, crepom, folha de seda, rascunhos, etc. Quanto menor a criança,
maior deve ser o tamanho do papel para sua exploração.
É preciso lembrar que as crianças pequeninas têm pouca concentração, pois estão
desenvolvendo-a ainda e, portanto, o tempo de uma atividade deve ser breve. Na
avaliação, é preciso ficar atenta ao prazer que a criança sente ao se lambuzar e ainda a
sua iniciativa em usar materiais diversos. O giz de cera nessa fase é o mais indicado
para apresentar à criança, antes do lápis e da canetinha.
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Com as crianças que já estão por mais tempo na escola, é imprescindível variar
materiais para o ato de desenhar, o que poderá provocar novas sensações: desenhar
com carvão, desenhar com água sanitária em folha de seda, desenhar no horizontal,
desenhar no chão, desenhar com canetinhas, etc. A idéia é desafiar sempre às crianças
para criarem em níveis cada vez mais elaborados.
O trabalho interdisciplinar com releituras de obras de arte na 1ª e 2ª etapa pode
ser intensificado desde que seja significativo para as crianças. O desenho de observação
poderá ser explorado de forma que se atentem às influências das estações do ano e às
imagens naturais. Proponha aulas passeios, visite espaços externos, sente na calçada e
desenhe várias vezes ao ano uma mesma situação e leve as crianças a perceberem
essas diferenças.
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10. Campo de experiências: corpo, gestos e movimentos

Fonte: Dayro, Educação Infantil Modalidade Creche, 2017.

O objetivo do movimento é propiciar amplo desenvolvimento de aspectos específicos
da motricidade das crianças, o que abrangendo reflexão das posturas corporais implicadas
nas atividades cotidianas, bem como naquelas voltadas para a ampliação da cultura
corporal de cada aluno e o brincar expressando emoções, sentimentos, pensamentos,
desejos e necessidades.
A criança se expressa e se comunica pelos seus gestos e mímicas faciais, interage
utilizando por meio do seu corpo. Quanto menor a criança, mais ela precisa de adultos que
interpretem o significado de seus movimentos e expressões, ajudando-a na satisfação de
suas necessidades. A criança adquire, paulatinamente, novas habilidades que possibilitam
que atue de maneira independente sobre o mundo à sua volta, ganha maior autonomia em
relação aos adultos.
Na educação infantil, o movimento é concebido como uma experiência que parte da
segurança da criança em si própria rumo a sua crescente possibilidade de atuação prática
no mundo. Isso sugere a necessidade, nas EMEIS, de se favorecer o ambiente físico e
social onde a criança se sinta segura e tenha também a possibilidade de se arriscar.
A compreensão por parte do adulto, da importância do desenvolvimento de uma
motricidade global, harmoniosa, durante essa etapa parece se fazer necessária. A
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prioridade é ajudar as crianças a terem uma percepção adequadas de si mesmas,
compreender suas possibilidades e limitações reais e ao mesmo tempo auxiliá-las a se
expressarem corporalmente com maior liberdade, conquistar e aperfeiçoar novas
competências motoras.
De acordo com a Base Nacional Curricular Comum na educação Infantil:
O corpo ganha centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas
pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade, e não
para a submissão. Assim, a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas
para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação
com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos,
olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação
e uso do espaço com o corpo (tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar,
escorregar, caminhar apoiando-se em berços, mesas e cordas, saltar, escalar,
equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se. (BRASIL, 2017, p.37).

Paniagua e Palacios (2007) afirmam que é importante observar os calendários
maturativos em que os pequenos se desenvolvem. O primeiro diz respeito ao tempo, ao
momento ou à idade em que determinadas habilidades motoras surgem, respeitar, porém
os diversos ritmos entre as crianças, que podem se desenvolver de maneira precoce ou em
um processo mais lento, já que o desenvolvimento de cada sujeito não esta relacionado
apenas a questão da idade cronológica.

O segundo calendário é da sequência das

aquisições motoras que em geral ocorrem igualmente para todos: “não há os que começam
desenhando antes de rabiscar e os que começam desenhando formas conhecidas para
depois rabiscar” (PANIAGUA, PALACIOS, 2007, p. 34). É preciso respeitar as evoluções
de cada criança, as diferenças, não desconsiderar que há um padrão biológico de
desenvolvimento ao qual precisamos estar atentos, o que possibilita identificar
precocemente possíveis problemas, realizar encaminhamentos e um trabalho diferenciado,
adaptar o currículo para favorecer o desenvolvimento da criança. De acordo com os autores
supracitados, há uma margem em que é normal considerar as diferenças de idade em que
50% das crianças adquirem o controle corporal e habilidades motoras, assim como um
limite em que 90% das crianças adquirem determinados comportamentos, como demonstra
o quadro a seguir:
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Idade em que
50% das crianças
adquirem o
comportamento

Desenvolvimento motor nos primeiros anos
Pega um objeto cúbico, cilíndrico ou esférico

Margens de idade
em que 90% das
crianças adquirem
o comportamento

4 meses

2 -6 meses

4 meses e meio

2 -6 meses

7 meses

5-9 meses

7 meses

5-9 meses

8 meses

6- 11 meses

8 meses

6-12 meses

9 meses

7-13 meses

Permanece em pé sem apoio

11 meses

9-16 meses

Caminha por si só

12 meses

9-17 meses

14 meses

10-19 meses

Caminha para trás

15 meses

12-21 meses

Sobe escadas com ajuda

16 meses

12-23 meses

Dá saltos sem sair do lugar

23 meses

17-29 meses

usando toda a mão
Pode passar da posição de decúbito ventral
para um lado. Pode passar um objeto de
uma mão para outra
Permanece sentado sem apoio
Tenta ficar de pé apoiando-se em algo. Ao
pegar objetos com a mão, opõe o polegar
aos outros dedos
Engatinha
Senta-se sem ajuda; agarrando-se a alguma
coisa consegue ficar de pé
Anda quando é levado pela mão. Preensão
de pinça

Empilha objetos uns sobre os outros.
Rabisca

Fonte: Adaptado de Paniagua e Palacios (2007, p. 38)

Quanto às crianças maiores, é preciso também conhecer as habilidades motoras
necessárias para cada idade, considerar o processo de desenvolvimento e os ambientes
de aprendizagens:
2 – 3 anos
Correr, em contraposição com o andar
rápido do segundo ano;
Manter-se por alguns segundo sobre um pé
só;
Subir escadas sem apoio, pondo só um pé
em cada degrau;
Dar alguns passos pulando em um pé só;
Saltar entre 40 e 60 cm de extensão;
Montar em um tríciclo;
Usar tesoura para recortar papel.

Jogar uma bola com a mão sem tirar os pés
do lugar;
Utilizar a colher para comer;
Rabiscar;
Escovar os dentes;
Vestir uma camiseta;
Abotoar e desabotoar;
Traçar linhas e fazer desenhos;
Copiar um círculo.
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3 – 4 anos
Descer escadas com desembaraço e sem
apoio, pondo um pé em cada degrau;
Correr pulando em um pé só (cinco pulos,
aproximadamente);
Saltar entre 60 e 80 cm de extensão;
Maior controle para começar a correr, parar
e girar.

Cortar uma linha com tesoura;
Dobrar papel, usar a tesoura, colorir formas
simples;
Utilizar corretamente o garfo para comer;
Vestir-se sem ajuda;
Copiar um quadrado.

4 – 5 anos
Caminhar sobre uma barra, equilibrandose;
Bom controle da corrida: arrancar, parar e
girar;
Saltar uns 30 cm em altura e cerca de 1m
em extensão;
Lançar e pegar bolas.

Aprender a montar de bicicleta e a patinar;
Marchar ao ritmo de sons;
Começar a utilizar faca, martelo, chave de
fenda;
Escrever alguns números e letras;
Copiar um triângulo e posteriormente, um
losango.

Fonte: Adaptado de Paniagua e Palacios (2007, p. 39)

Em suma, torna-se crucial que o educador tenha conhecimento acerca do
desenvolvimento motor no período em que a criança está na Educação infantil. Os
calendários maturativos – idade em que determinadas habilidades motoras surgem, e a
sequência das aquisições motoras devem ser base do planejamento para atividades diárias
que contemplem o movimento. As vivências com movimento jamais podem ser suprimidas
da rotina diária ou substituídas.

Fonte: Ana Clara, Educação Infantil – Pré-Escola, 2017.
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10.1 Práticas equivocadas sobre o campo de experiências, mas que não
são legais porque...


Não é legal privar os bebês de se locomover e mantê-los em berços ou em
espaços cujas limitações os impedem de expressar-se ou explorar seus
recursos motores porque...

São impedidos de ampliar com maior rapidez as habilidades de coordenação motora,
aprimorar à sua ação sobre o mundo, explorar o espaço, manipular objetos, realizar
atividades diversificadas e desafiadoras.


Não é legal pensar que a exigência de contenção motora pode estar baseada
na ideia de que o movimento dificulta a concentração e atenção da criança e
também atrapalha a aprendizagem porque...

Permanecer numa mesma posição por muito tempo exige da criança enorme esforço; estar
com seu corpo parado é uma intensa atividade muscular, cujos recursos de expressividade
correspondem às variações do tônus (grau de extensão do músculo) que respondem
também ao equilíbrio das posturas corporais. O movimento estimula a melhoria na
coordenação fina, atenção, concentração, facilita a aprendizagem. A interação entre as
crianças torna-lhes mais calmas e equilibradas.


Não é legal usar de rigidez nas atividades que permitam certa mobilidade às
crianças, pois limitam as possibilidades de expressar e tolhem as iniciativas
próprias porque...

A criança fica insegura, com medo de errar; o diálogo afetivo entre adulto e criança fica
prejudicado. O (a) professor (a) também deve adequar as atividades para que as crianças
se sintam apoiadas em novas tentativas e desafios, oferecer situações dentro de suas
possibilidades: não muito além, frustrando a criança e nem muito aquém, o que torna a
atividade nada interessante ou desafiadora.


Não é legal tolher a criança de realizar movimentos e gestos, como por
exemplo, segurar uma colher para comer sozinho, ou utensílios mais delicados
e até mesmo pegar um lápis porque...

São exemplos dos progressos no plano da gestualidade instrumental, explorar as várias
possibilidades de seu gesto, por meio da expressão do movimento. Ações que implicam a
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autonomia acerca de alimentação, higienização, escrita autônoma, manuseio de cola e
tesoura, e outros materiais, só se tornarão mais precisas se a criança tiver a oportunidade
de experimentar, fazer sozinha. É com a frequência que se construirá a habilidade do uso.
O que se considera como erro ou falha é, na verdade, uma parte importante no processo
de conquista de autonomia.


Não é legal, privar a atividade dirigida de movimento em prol de cumprimento
da planilha porque...

Inúmeras vezes, o educador corta a atividade física ou deixa-as para segundo plano quando
devem ser eleitas como prioridade. O que se deve fazer é analisar se as atividades contidas
na planilha estão adequadas ao tempo, planejar situações mais próximas da realidade.

Fonte: Luma, Educação Infantil - Pré-escola, 2017.
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10.2 Objetivos e conteúdos - campo de experiências: “corpo, gestos e
movimento”
BERÇÁRIO
Objetivos

Conteúdos



Movimentar as partes do corpo para
exprimir corporalmente emoções,
necessidades e desejos;



Utilização de sensações e ritmos
corporais por meio de gestos,
expressão e comunicação;



Brincar
expressando
emoções,
sentimentos, pensamentos, desejos,
necessidades
e
possibilidades
corporais em ambientes acolhedores
e desafiantes;



Reconhecimento
progressivo
de
seguimentos e elementos do próprio
corpo por meio da exploração, das
brincadeiras, do uso do espelho e da
interação com os outros;



Imitar
gestos,
sonoridades
e
movimentos de outras crianças,
adultos e animais em diferentes
contextos;



Estimulação auditiva e motora através
de massagem e músicas, durante o
banho ou sono;



Estimulação por meio de cantigas
seguidas de palmas;



Expressão
e
interpretação
de
vivências
através
de
gestos,
movimentos, sons, palavras;



Movimentos: engatinhar e sentar;



Conhecimento e identificação de
partes e elementos de seu próprio
corpo;



Identificação da existência de
diferenças e semelhanças entre as
pessoas;



Movimentos usando a marcha;



Movimentos para pegar, explorar,
mexer, rolar, movimentos de lançar,
etc;



Uso de gestos simbólicos (faz de
conta) como gestos imitativos.



Participar do cuidado do seu corpo e
promoção do bem estar;



Utilizar os movimentos de preensão,
encaixe e lançamento, ampliar suas
possibilidades de manuseio de
diferentes materiais e objetos.



Manifestar as sensações relativas ao
agrado ou desagrado quanto a
higiene, calor, frio, fome, sono;



Participar de diferentes situações em
que experimente as possibilidades
motoras de rolar, saltar, pular,
arrastar, esconder-se, etc



Nomear algumas partes do corpo.
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MATERNAL 1
Objetivos

Conteúdos



Explorar as possibilidades de gestos
e ritmos corporais para expressar-se
nas brincadeiras e nas demais
situações de interação;



Responder as perguntas acerca das
partes do corpo;



Deslocar seu corpo no espaço,
orientando-se por noções como em
frente, atrás, no alto, embaixo, dentro,
fora, andar, correr, dançar, pular,
equilibrar-se, aperfeiçoando seus
recursos
de
deslocamento
e
ajustando suas habilidades motoras
ao se envolver em brincadeiras e
atividades de diferentes naturezas,
etc;



Desenvolvimento de habilidades de
preensão, deslocamento (arrastar,
engatinhar);



Desenvolvimento da marcha;



Movimentos para pegar, explorar,
mexer;



Uso de gestos simbólicos (faz de
conta) como “dar tchau” gestos
imitativos;



Melodias usando entonações de voz;



Diálogo afetivo entre a criança e o
adulto usando toque pelo carinho,
pelas trocas de expressão;



Demonstrar
progressiva
independência no cuidado com seu
corpo, encontrando soluções para
resolver suas necessidades pessoais
e pedindo ajuda quando necessário;



Interação da criança com outros
corpos, com os objetos do mundo
físico, e pelas explorações do próprio
corpo (pegar, sacudir, jogar, puxar,
abrir, etc.);



Apropriar-se de gestos e movimentos
de sua cultura e no cuidado de si;



Iniciações de virar-se, rolar, sentar,
engatinhar;



Apropriar-se de gestos e movimentos
de sua cultura e da cultura do outro
(indígenas, africanos, japoneses, nos
jogos e brincadeiras);



Engatinhar e realizar movimentos de
arrastar-se livremente, explorando de
forma
planejada
diferentes
ambientes;



Desenvolver progressivamente as
habilidades
manuais,
adquirir
controle para desenhar, pintar rasgar,
folhear, entre outros, explorando
materiais, objetos e brinquedos
diversos.



Contato com músicas clássicas e
populares;



Uso
de
expressão
acompanhando a música;



Uso de objetos para agarrar como
chocalho, brinquedos para puxar;



Movimentos com os lábios - uso do
espelho para se observar;



Realizar movimentos de sopro;



Empilhamento de cubos;
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Caminhar dentro do túnel (tecido);



Movimentos de sopro (vela e apito);



Brincadeira com areia, fazer bolão de
lama;



Banho de esguicho;



Circuito motor;



Atividades artísticas de desenho,
pintura, colagem, escultura, entre
outros;



Participação em atividades de
pintura, desenho, recortes e outras,
de forma que haja desafios
progressivos.

MATERNAL 2
Objetivos


Conteúdos

Explorar as possibilidades de gestos
e ritmos corporais para expressar-se
nas brincadeiras e nas demais
situações de interação;



Responder as perguntas acerca das
partes do corpo;



Deslocar seu corpo no espaço,
orientando-se por noções como em
frente, atrás, no alto, embaixo, dentro,
fora, andar, correr, dançar, pular,
equilibrar-se,
aperfeiçoando seus
recursos
de
deslocamento
e
ajustando suas habilidades motoras
ao se envolver em brincadeiras e
atividades de diferentes naturezas,
etc;



Demonstrar
progressiva
independência no cuidado com seu
corpo, encontrando soluções para
resolver suas necessidades pessoais
e pedindo ajuda quando necessário;



Apropriar-se de gestos e movimentos
de sua cultura e no cuidado de si;
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Observação do próprio corpo e do
outro;



Realização
movimentos,
propostos,
progresso;



Brincadeiras dirigidas e livres;



Circuito motor.

de
atividades,
gestos,
ritmos
encorajando
ao
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Apropriar-se de gestos e movimentos
de sua cultura e da cultura do outro
(indígenas, africanos, japoneses, nos
jogos e brincadeiras, etc)



Desenvolver progressivamente as
habilidades
manuais,
adquirir
controle para desenhar, pintar rasgar,
folhear, entre outros, explorando
materiais, objetos e brinquedos
diversos.
1ª ETAPA
Objetivos

Conteúdos



Descobrir e utilizar progressivamente
as próprias possibilidades motoras
expressivas, adequando o uso de seu
corpo em brincadeiras e jogos, escuta
e reconto de histórias, atividades e
situações diversas;



Participar
de
atividades
e
brincadeiras
que
favoreceram
atividades
o
equilíbrio
entre
movimentos
espontâneos
e
controlados;

Vivências com músicas diversificadas
(clássicas
e
populares)
e
acompanhamento com expressão
corporal (batendo palmas, batendo os
pés, fazendo mímicas, sorrindo,
dando
gargalhadas,
pulando,
chutando,
rolando,
rastejando,
fazendo caretas, etc);





Exploração do ambiente por meio dos
circuitos motores e brincadeiras
dirigidas com movimentos: rolar,
rastejar, agarrar, lançar, etc;

Localizar e nomear todas as partes do
corpo;



Expressões labiais;

Perceber as possibilidades rítmicas
(sequência de sons e músicas) para
favorecer a expressão espontânea do
próprio corpo ou a adequação às
informações sonoras;



Movimentos de sopro;



Jogos cooperativos;



Jogos de regras;



Criar movimentos, gestos, olhares e
mímicas em brincadeiras, jogos e
atividades como dança, teatro e
música, reiventando jogos simbólicos
e reproduzindo papeis sociais.



Jogos e brincadeiras envolvendo a
interação,
a
imitação
e
o
reconhecimento do corpo nomeando
as partes representadas na boneca,
no colega e no próprio corpo;



Criar
com
o
corpo
formas
diversificadas de expressão de
sentimentos, sensações e emoções,
nas
situações
do
cotidiano,
brincadeiras, dança, teatro e música;



Brincadeiras
de
roda
usando
expressões faciais, gestos e posturas
corporais;



Desenvolvimento
recreativos
que
reconhecimento
corporal,
da
discriminação






Dar opiniões sobre as regras do jogo,
criando e reinventado novas formas;
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Exercitar a imaginação e criatividade;



Aperfeiçoar suas habilidades visomanuais e motora global, no
atendimento adequado a seus
interesses e as necessidades em
situações diversas.



Adotar hábitos de autocuidado
relacionados a higiene, alimentação,
conforto e aparência, atuando de
forma progressiva e autônoma nos
cuidados essenciais, de acordo com
suas necessidades;

discriminação
auditiva,
da
coordenação motora, da lateralidade
e do equilíbrio;


Apresentação de danças tradicionais
brasileiras estimulando o interesse
das crianças;



Brincadeiras que contemplem as
noções espaciais (em cima, abaixo,
lados, longe, perto, atrás, frente,
estreito, largo, grosso, finos, etc) e
temporais (antes, depois, ao mesmo
tempo) conceituando-os junto às
crianças;



Danças livres e coreografias simples;



Jogo simbólico;



Exploração e acesso aos diferentes
materiais e brinquedos diversos.

2ª ETAPA
Objetivos










Conteúdos

Controlar gradualmente o próprio
movimento,
aperfeiçoando
seus
recursos
de
deslocamento
e
ajustando suas habilidades motoras
para a utilização em jogos,
brincadeiras, danças e demais
situações;



Utilização expressiva e intencional do
movimento nas situações cotidianas e
em suas brincadeiras;



Brincadeiras
de
roda
usando
expressões faciais, gestos e posturas
corporais;

Utilizar os movimentos de preensão,
encaixe, lançamento etc. para ampliar
suas potencialidades de manuseio
dos diferentes materiais e objetos;



Experimento de diferentes sensações
para explorar o corpo;



Movimentos
corporais
desenvolvendo as discriminações
visuais, auditivas e sensitivas através
de jogos recreativos;



Jogo simbólico;



Jogos cooperativos;



Jogos de regras;



Jogos,
brincadeiras
populares e étnicas;

Apropriar-se progressivamente da
imagem global de seu corpo,
conhecendo e identificando seus
segmentos
e
elementos
desenvolvendo cada vez mais uma
atitude de interesse e cuidado com o
próprio corpo;
Aproximar e ampliar o repertório de
jogos e brincadeiras tradicionais e
populares;
Exercitar a imaginação e criatividade;
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Valorizar e ampliar as possibilidades
estéticas do movimento com a dança,
a dramatização, etc;



Perceber as possibilidades rítmicas
(sequência de sons e músicas) para
favorecer a expressão espontânea do
próprio corpo ou a adequação às
informações sonoras;



Criar movimentos, gestos, olhares e
mímicas em brincadeiras, jogos e
atividades como dança, teatro e
música, reiventando jogos simbólicos
e reproduzindo papeis sociais.



Criar
com
o
corpo
formas
diversificadas de expressão de
sentimentos, sensações e emoções,
nas
situações
do
cotidiano,
brincadeiras, dança, teatro e música;



Aperfeiçoamento de suas habilidades
viso-manuais e motora global, no
atendimento adequado a seus
interesses e as necessidades em
situações diversas.




Dar opiniões sobre as regras do jogo,
criando e reinventado novas formas.



Adotar hábitos de autocuidado
relacionados a higiene, alimentação,
conforto e aparência, atuando de
forma progressiva e autônoma nos
cuidados essenciais, de acordo com
suas necessidades.
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Jogos e brincadeiras envolvendo a
interação,
a
imitação
e
o
reconhecimento do próprio corpo;



Organização e cuidado com os
materiais no espaço físico da sala;



Danças livres e coreografias simples;



Exploração e acesso aos diferentes
materiais e brinquedos diversos;



Desenvolvimento
de
jogos
recreativos que estimulem as
diversas áreas: esquema corporal,
orientação,
espaço
temporal,
atenção,
discriminação
visual,
auditiva,
coordenação
motora,
lateralidade, equilíbrio.
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11. Campo de Experiências Música

Fonte: Giovana, Educação Infantil - Pré-escola, 2017.

Na roda do mundo, mãos dadas aos homens lá vai o menino
rodando e cantando cantigas que façam, o mundo mais manso,
cantigas que façam a vida mais doce, cantigas que façam os
homens mais crianças.
Thiago de Mello

A música acompanha a gênese humana. Ainda no ventre materno, somos
embalados ao som de nossa 1ª música: o pulsar do coração materno e de nosso coração.
Logo que nascemos, a canção acompanha toda a nossa trajetória de vida: da infância até
a nossa velhice somos entoados por inúmeros sons. Como uma das forma mais antiga de
se comunicar, a música está presente em todas as culturas e se manifesta em diferentes
situações sociais.
Na Educação Infantil, a música tem papel fundamental. Ela pode ser um meio para
desenvolver conteúdo de outro eixo curricular ou, prioritariamente, uma forma artística de
entender o mundo. A música reúne aspectos da sensibilidade, da afetividade, aspectos
estéticos e éticos, que por si só justificam a sua presença na escola (RCNEI 1998, vol 3).
Por isso, o (a) professor (a) de educação infantil tem que estar de ouvidos aguçados para
aprender a escutar o mundo e levar os seus alunos a conhecerem a melodia que o mundo
produz.
Para vivências com a música, é necessário a exploração de materiais e escuta de
obras musicais, valorizar o som e o silêncio como componentes da linguagem musical.
Além disso, sem desmerecer qualquer gênero musical, sabemos que boa parte das
crianças que frequentam nossas EMEIS são bombardeadas pela mídia e limitadas pelas
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escolhas dos familiares que se restringem à escuta de pouquíssimos gêneros musicais,
perdendo-se a oportunidade do conhecimento dos diferentes ritmos, instrumentos,
compositores, interpretes, expressões musicais de uma época diferente da sua. Cabe a
escola, portanto, ser a porta de entrada de novas possibilidades, para ampliar seu universo
cultural e sua capacidade de expressão.

Fonte: Nathalia, Educação Infantil – Pré-escola, 2017

A música compõe um dos elementos da Arte, portanto, se repetem os três aspectos
a serem explorados: produção, apreciação e reflexão. Nos Referenciais Curriculares
Nacionais eles aparecem divididos entre “o fazer e a apreciação musical”, e o aspecto
relativo à reflexão fica inerente a esses dois pontos. É um grande desafio para os nossos
educadores, que em sua maioria não tem formação musical, a ousadia de fazer diferente.
Não basta cantar “musiquinhas” todos os dias da mesma maneira, cabe buscar desafios
também na linguagem musical, questionando-se: como eu percebo e defino a música?
Como tenho trabalhado a música? Quais ritmos tenho proporcionado ao meu aluno? Eu
reconheço a música como uma linguagem que se constrói? Eu tenho variado as
metodologias? Que instrumentos musicais eu tenho criado com minhas crianças? Que sons
eu tenho instigado para que meus alunos ouçam? Quais elementos da música que eu
conheço e socializo? Esses questionamentos devem ser constantes na prática educativa.

11. 1 Práticas equivocadas sobre a música, mas que não são legais. Por quê?
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Não é legal usar a música somente para atender as atividades de rotina: lavar as
mãos, hora do lanche, bom dia, etc porque...

A música é uma forma de expressão. Pode e deve ser explorada em atividades de rotina
para criar hábitos, mas o (a) professor (a) deve estar atento para não deixar a música
restrita somente a esses momentos, pois nossa cultura é rica, necessita ser explorada em
momentos do fazer e do apreciar musical.


Não é legal priorizar a música nas datas comemorativas ou festas escolares
porque...

Canções, gestos e dramatizações são recursos utilizados para comemorar as festas da
família, juninas, etc.. Ensaios são feitos, passos de dança são elaborados e as crianças
gostam de tais situações. O que nos leva a pensar: se essa é uma situação tão prazerosa
e produtiva, por que usá-la somente em dias de festa? O ideal é que possa ser desenvolvida
aproveitando-se situações que o projeto em questão possa oferecer, em momentos
específicos das práticas com a música, quando a criança poderá participar da criação dos
movimentos e gestos. A dificuldade do (a) professor (a) em criar pequenas coreografias
pode estar relacionada com a frequência em que realiza tais atividades, além disso, é
necessário provocar a criança a dar opiniões e se expressar musicalmente.


Não é legal colocar como pano de fundo a música permanente, impedindo a
valorização do silêncio porque...

Como diz a canção: “Não existiria som se não houvesse o silêncio” (Lulu Santos). O silêncio
é a base da música, o silêncio valoriza o som (BRASIL,1998, p. 52). Ouvir música o tempo
todo sem um planejamento prévio desvaloriza a linguagem musical e não faz com que a
criança destine sua atenção e concentração para a atividade. A música estimula regiões
cerebrais e tem sua função específica que precisa ser tratada com planejamento sério.


Não é legal, numa atividade de música com os pequenos, exagerar em gestos
marcados porque...

Faz sentido ensinar coreografias, quando vimos que a criança se apropria dos passos, os
faz com desenvoltura e de forma autônoma. O percurso do desenvolvimento da criança
mostra que ela é capaz de aprender muitas coisas, mas é preciso não exagerar nos
movimentos para que ela sinta prazer naquilo que faz e perceba que é capaz de coordenar
o seu corpo. É importante explorar com as crianças diferentes planos espaciais, não focar
apenas em balançar os braços para realizar movimentos.
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Fonte: Alicia, Educação Infantil - Pré-escola, 2017.



Não é legal explorar somente músicas da mídia porque...

Músicas de programações infantis, funk, sertanejos, novelas, pagodes, estão na boca das
crianças. São músicas que já são apresentadas pela mídia, muitas vezes com coreografia
já prontas, produzidas pela indústria cultural. É necessário que o ambiente escolar ofereça
contato com outros tipos de ritmos e gêneros, como a música popular, a clássica, rock,
dentre outras, de diferentes culturas e músicas infantis de qualidade. Ao ter contato com
diferentes ritmos e gêneros musicais, a criança terá oportunidade de ampliar seu universo
musical e cultural.


Não é legal apresentar música apenas com proposta pedagógica - sobre
números, letras, animais etc porque...

A música “A galinha do vizinho” do cancioneiro popular explora os números em ordem
crescente; “Mariana” conta os números de forma decrescente; o velho “Alfabeto da Xuxa”
traz palavras em ordem alfabética. São músicas de grande valor, que auxiliam de forma
alegre na aprendizagem de conteúdos importantes. Mas acreditar que com essas músicas
se desenvolve todo o conteúdo relativo à Música é um erro, pois a música muito além
disso. É necessário ousar, trazer para sala de aula sons de diversas fontes sonoras,
melodias desconhecidas, criar estratégias diferentes para trabalhar a mesma música. Que
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tal convidar as crianças a fazer parte de uma orquestra composta por pratos ou tambores
e tocam “Carmem” de George Bizet, nas partes mais fortes da música, fazendo-os sentir a
emoção do conjunto?

Fonte: Manuela, Educação Infantil - Pré-escola, 2017.



Não é legal utilizar músicas com cunho religioso porque...

Vivemos em uma nação que respeita as diferenças e temos como prerrogativa o estado
laico, isso significa que não deve haver manifestação religiosa por meio de músicas na
escola ( a não ser que se privilegiem todas as religiões não fazendo de referência a uma
única religião, mostrando a diversidade).
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11.2 OBJETIVOS E CONTEÚDOS : “ CAMPO DE EXPERIÊNCIAS SONS e MÚSICA”

Berçário
Objetivos

Conteúdo



Brincar com música, imitar, inventar e
reproduzir criações musicais;



Ouvir, perceber, discriminar e
explorar sons diversos do cotidiano,
instrumentos musicais, sons do
corpo, suas fontes e produções
musicais;



Explorar diferentes fontes sonoras e
materiais
para
acompanhar
brincadeiras cantadas, canções,
músicas e melodias



Conhecer diferentes manifestações
artísticas de sua comunidade e de
outras culturas



Contato com diferentes tipos de
sons produzidos pelo próprio corpo:
boca, mãos, perna, etc.;



Contato com diferentes materiais
lúdicos: chocalhos, guizos, sinos,
tambores, etc; e fontes sonoras
diversas;



Vivencias com músicas diversas:
clássicas, populares, brincadeiras
cantadas etc.

MATERNAL I
Objetivos




Conteúdo

Brincar com música, imitar, inventar e
reproduzir
criações
musicais
utilizando diferentes fontes sonoras
disponíveis no ambiente;
Ouvir, perceber e discriminar eventos
sonoros diversos, fontes sonoras e
produções musicais;



Explorar e identificar elementos da
música (timbre, densidade, altura,
duração) para se expressar, interagir
com os outros e ampliar seu
conhecimento de mundo;



Realizar coreografias simples;



Escutar músicas cantadas por adultos
ou gravadas, acompanhando-os;



Criar sons com materiais, objetos,
instrumentos musicais e com o
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Participação de brincadeiras e jogos
cantados e rítmicos;



Cantar e dançar livremente ou em
grupo;



Sons de seu corpo, dos objetos e do
ambiente;



Vivencias com músicas diversas:
clássicas, populares, brincadeiras
cantadas etc.
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próprio corpo, para acompanhar
diversos ritmos de música;


Demonstrar interesse, respeito e
valorização
por
brincadeiras
cantadas, canções, músicas de sua
comunidade e de outras culturas.
MATERNAL II
Objetivos



Conteúdo

Brincar com música, imitar, inventar
e reproduzir criações musicais
utilizando diferentes fontes sonoras
disponíveis no ambiente;



Realizar coreografias simples;



Ouvir, perceber e discriminar eventos
sonoros diversos, fontes sonoras e
produções musicais.



Criar sons com materiais, objetos e
instrumentos
musicais,
para
acompanhar diversos ritmos da
música;



Utilizar diferentes fontes sonoras
disponíveis
no
ambiente
em
brincadeiras cantadas, canções,
musicais e melodias.



Explorar e identificar elementos da
música (timbre, densidade, altura,
duração**) para se expressar,
interagir com os outros e ampliar seu
conhecimento de mundo;



Demonstrar interesse, respeito e
valorização
por
brincadeiras
cantadas, canções, músicas de sua
comunidade e de outras culturas.



Interpretação de músicas e canções
diversas;



Participação em situações que
integrem músicas, canções e
movimentos corporais;



Sons de seu corpo, dos objetos e do
ambiente;



Coreografias simples;



Instrumentos musicais e objetos
sonoros diversos.

1ª ETAPA
Objetivos



Conteúdo

Explorar e identificar elementos da
música;
Reconhecer as qualidades do som
(intensidade, duração, altura e
timbre) utilizando-as em suas
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Participação em jogos e brincadeiras
que envolvam a dança e/ou a
improvisação musical;
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ouvir



Repertório para a
sensibilidade musical;



Interagir com os outros por meio da
música;



Reprodução de diferentes sons:
água, vento, trem, animais, etc



Ampliar seu repertório musical
conhecendo
diversos
gêneros
musicais locais e de outros países;



Exploração de diferentes materiais
para perceber e classificar os sons e
criar possibilidades rítmicas;



Vivenciar práticas diferentes com
sons e instrumentos como recursos
para desenvolver o gosto, o interesse
e a sensibilidade musical, assim
como biografias de compositores e
interpretes;



Características dos sons: altura
(grave
e
agudo),
timbre
(característica que distingue e
personaliza cada som), intensidade
(forte e fraco), duração (curto e
longo);



Demonstrar a percepção auditiva,
desenvolver a atenção e a
concentração;



Confecção de instrumentos musicais
com sucatas e materiais diversos.



Utilizar
sons
produzidos
por
materiais, objetos e instrumentos
musicais durante brincadeiras de faz
de conta, encenações, criações
musicais e festas;

produções sonoras
músicas e sons;

e

ao



Confeccionar
instrumentos;



Demonstrar interesse, respeito e
valorização
por
brincadeiras
cantadas, canções, músicas de sua
comunidade e de outras culturas.

os

e

APRECIAÇÃO MUSICAL


Obras musicais
desconhecidas;



Ritmos de diferentes culturas, sons
de diferentes fontes sonoras,
melodias e harmonia;



Informações
sobre
as
obras
ouvidas, instrumentos utilizados,
vida
de
seus
compositores
(biografias
de
interpretes
e
compositores).

próprios
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2ª ETAPA
Objetivos


Conteúdo

Utilizar
sons
produzidos
por
materiais, objetos e instrumentos
musicais durante brincadeiras de faz
de conta, encenações, criações
musicais e festas;

O FAZER MUSICAL


Participação em jogos e brincadeiras
que envolvam a dança e/ou a
improvisação musical;



Desenvolver o gosto, o interesse e a
sensibilidade musical;



Repertório para a
sensibilidade musical;



Perceber e expressar sensações,
sentimentos e pensamentos, por
meio
de
improvisações,
composições
e
interpretações
musicais;



Reprodução de diferentes
ampliando seu repertório;



Características dos sons: altura
(grave
e
agudo),
timbre
(característica que distingue e
personaliza cada som), intensidade
(forte e fraco), duração (curto e
longo);



Confecção
instrumentos.





Reconhecer as qualidades do som
(intensidade, duração, altura e
timbre) utilizando-as em suas
produções sonoras e ao ouvir
músicas e sons;
Demonstrar a percepção auditiva e
desenvolver a atenção e a
concentração;



Confeccionar
instrumentos;



Ampliar seu repertório musical
conhecendo
diversos
gêneros,
interpretes e compositores de música
local e de outros países;





os

Demonstrar interesse, respeito e
valorização
por
brincadeiras
cantadas, canções, músicas de sua
comunidade e de outras culturas.
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e

sons,

próprios

APRECIAÇÃO MUSICAL


Escuta de obras musicais de
diversos gêneros, estilos, épocas e
culturas, da produção musical
brasileira e de outros povos e países;



Conhecimento
musicais;



Reconhecimento
de
elementos
musicais básicos: frases, partes,
elementos que se repetem etc;



Informações sobre as obras ouvidas,
instrumentos utilizados, vida de seus
compositores, etc.

próprios

Vivenciar práticas diferentes com
sons e instrumentos como recursos
para desenvolver o gosto, o interesse
e a sensibilidade musical;

dos

memória

de

instrumentos
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Fonte: Maria, Educação Infantil - Pré-escola, 2017.

11.3 DICAS METODOLÓGICAS PARA AS VIVÊNCIAS COM MÚSICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL:
•

Ter na rotina da semana um horário específico para a experiência com música;

•

Vivenciar histórias reproduzindo sons;

•

Valorizar o silêncio, possibilitar experiências de apreciação da ausência do som;

•

Oferecer fontes sonoras: brinquedos, objetos (metal, papel, madeira), utensílios
do cotidiano, instrumentos originais e confeccionados e explorar o corpo humano;

•

Promover contato com banda, músicos e instrumentos musicais;

•

Realizar atividades de registro musical;

•

Organizar momentos de apreciação com repertórios com obras da música
erudita, popular, cancioneiro infantil, música regional, etc (estilos, épocas e
países diferentes);

•

Jogos para estimulação da memória auditiva e musical e percepção da direção
do som no espaço (cachorro e o dono, gato e rato, morto e vivo, jogo de memória
auditiva etc);

•

Composição livre com instrumentos criados;

•

Gravação das produções das crianças, para autoavaliação (grito, volume,
silêncio, etc);

•

Produzir textos coletivos sobre a vida de cantores, compositores, que sejam
significativos para as crianças etc.
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13. Campo de experiências Natureza e Sociedade

Fonte: Guilherme, Educação Infantil - Pré-escola, 2017.

A temática apresentada pelos RCNEIs (Brasil, 1998) como Natureza e Sociedade,
nos aponta que “o trabalho com os conhecimentos derivados das Ciências Humanas e
Naturais deve ser voltado para a ampliação das experiências das crianças e para a
construção de conhecimentos diversificados sobre o meio social e natural.” Não diferente a
Nova Base Curricular (Brasil, 2017) que tem como objetivo no Campo de Experiência:
“espaços, tempos, quantidades e transformações”, que as crianças “[...] ampliem seus
conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-lo em seu cotidiano”
(BRASIL, 2017, p.38). Nesse sentido, refere-se à “pluralidade de fenômenos e
acontecimentos físicos, biológicos, geográficos, históricos e culturais, ao conhecimento da
diversidade de formas de explicar e representar o mundo, ao contato com as explicações
científicas e a possibilidade de conhecer e construir novas formas de pensar os eventos
que as cercam” (BRASIL, 1998, p.166).
Com crianças que frequentam nossas unidades educacionais, objetivamos também,
por meio desse campo de experiências, que essas possam desvendar seus próprios
ambientes: casa, escola, bairro, trajetos etc. Que não sejam tolhidas no desejo, na
curiosidade e na necessidade de compreenderem o mundo em que vivem, porque isto é
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essencial para a construção de sua identidade. A compreensão da cultura produzida
socialmente deve começar com a valorização dos questionamentos infantis, não perder a
curiosidade que nós adultos, às vezes, deixamos morrer, tornar natural aquilo que é
culturalmente construído e, transformamos tudo em óbvio.
Nossas EMEIS devem ser campos férteis para a exploração de questões sobre todas
as curiosidades infantis e ainda de educadores sensíveis para captar as indagações e
transformá-las em conhecimento por meio de projetos. O planejamento organizado deve
também prever a participação das crianças ao explorar diferentes fontes de conhecimentos:
vídeos, revistas, o próprio ambiente da escola, da sua casa, de seu bairro, de sua cidade,
jornais, enciclopédias, etc, ou seja, aprende-se sobre natureza e sociedade com múltiplas
linguagens: observar, dialogar, desenhar, escrever, pintar, esculpir, dramatizar. É
necessário a escuta para não emitir conceitos acabados às crianças. Colher as hipóteses
iniciais da criança deve ser uma prática para que os educadores conheçam aquilo que
trazem de conhecimento e avancem a partir das respostas, de acordo com a necessidade
de sua turma.
A criança, ao seu modo, dentro do seu nível cognitivo de desenvolvimento, possui
uma capacidade de formular questões, mas é junto ao outro – os adultos e as demais
crianças – que haverá laços e possibilidade de ampliação de aprendizagens múltiplas,
desde que haja intervenções e solicitações constantes .
Os Referenciais Curriculares para a Educação Infantil trazem especialmente para as
crianças de 4 a 5 anos5, blocos de conteúdo que se definem em: Seres vivos/ Os fenômenos
da Natureza/ Organização dos grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar/Os lugares e
suas paisagens e Objetos e processos de transformação. Para as crianças de 0 a 3 anos
são propostas experiências e vivências sem diferenciação de blocos de conteúdos.
Consideramos importante a manutenção de tais blocos, em nossa atualização dos “Marcos
Curriculares”.
Para um trabalho articulado entre as etapas da educação infantil é necessário a
definição de objetivos a fim de que se evite o esvaziamento de conteúdos e a repetição
desses nas diferentes etapas, sem a variação na maneira de apresentá-los, fator que não
possibilita a ampliação de conhecimentos. Reforça-se aqui a importância de planejar o
processo de ensino e aprendizagem que preveja algo motivador à criança e ainda garanta
que uma criança que saia da 1ª etapa de uma de nossas EMEIS para estudar a 2ª etapa
em outra EMEI, dê continuidade aos seus estudos de forma articulada.

5

Alteração - (idade de acordo com NR Lei de Diretrizes e Bases da Educação 12.673/2013)
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Independente desses conteúdos que devem ser coordenados com outras áreas de
conhecimento,

o

educador

poderá

construir

projetos

específicos

e

atingir

as

problematizações apontadas pelos alunos, sem a rigidez de cruzar temas ou assuntos já
desenvolvidos em etapas anteriores ou previstas às etapas posteriores, desde que como já
apontado, haja ampliação do conhecimento.

Fonte: Diogo, Educação Infantil- Pré-escola, 2017.

12.1 Práticas equivocadas sobre Natureza e Sociedade que não são legais. Por
quê?


Não é legal perder a oportunidade de registrar os experimentos e observações
dos fenômenos estudados porque...

Desde pequena as crianças devem ser introduzidas ao mundo científico e aprender noções
sobre a metodologia. Portanto, ao investigar determinados fenômenos, a criança deve ser
estimulada a questionar, a observar e a registrar aquilo que analisa durante as
transformações ocorridas. Experiências não devem ser forçadas a atingir resultados já
determinados pelo (a) professor(a). Se no percurso da experiência algo der errado,
podemos aproveitar o ocorrido para discutir as variáveis. O (a) professor (a) deve deixar
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claro para a criança sobre o problema que estão investigando, recolher as hipóteses iniciais
e verificar se houve compreensão, por parte da criança, das causas do fenômeno.


Não é legal fazer generalizações em trabalhos relativos aos indígenas ou povos
originários porque...

É preciso que as crianças saibam que existem inúmeras tribos no Brasil e que se localizam
geograficamente em diferentes territórios, falam diferentes línguas e possuem diferentes
hábitos de vida. Deve-se quebrar a ideia estereotipada de indígena, refletir sobre as
semelhanças e diferenças entre as diversas etnias. Um projeto sobre os povos originários
da América merece estudo aprofundado, além de respeito pela sua cultura. Vale lembrar
que é um equívoco utilizar nomenclatura índio e que os próprios indígenas esclarecem que
devem ser nomeados como indígenas ou povos originários.


Não é legal trabalhar questões de natureza e sociedade desvinculadas do
tempo e espaço cotidianos porque...

É preciso que desde pequenas as crianças aprendam a contextualizar as informações,
refletir onde e quando acontecem e de preferência relacionar com o cotidiano vivido.


Não é legal achar que só pode trabalhar com o que é próximo da criança e ou
materialmente concreto porque...

O trabalho com o cotidiano é interessante, mas não se deve ficar apenas nisso. É preciso
ampliar a visão da criança para outras realidades e ainda considerar o interesse e a
imaginação, não subestimar questionamentos diversos, por exemplo: como o homem foi à
lua? A temática sobre astronomia e dinossauro sempre provoca muita curiosidade.


Não é legal negar informações às crianças por achar que estão além da
capacidade de compreensão porque...

Desde que você utilize metodologias apropriadas é de suma importância trabalhar a
diversidade cultural, social, histórica. Muitas questões podem surgir das próprias crianças
e é bom que não subestimemos a capacidade infantil, além do que, ao trabalhar a
diversidade criamos possibilidades para que as crianças reflitam, ampliem sua visão de
mundo, façam ponte com os seus saberes cotidianos.


Não é legal não utilizar a terminologia correta dos termos científicos porque...
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Ao infantilizar demais os termos corretos perdemos a oportunidades de fazer com que as
crianças ampliem seu vocabulário. Ao introduzir um assunto, o (a) professor (a) deve colher
os conhecimentos prévios da criança e apresentar os nomes “científicos” sem dizer a
criança que aquilo que ela disse está “errado”, mas que existe outro jeito também de dizer.


Não é legal moralizar temas relativos à ciência e à natureza porque...

Atividades que apenas se detêm a valores estereotipados: bom e mau, sujo e limpo, feio e
bonito, certo e errado devem ser evitados principalmente se estiverem estanques, sem um
assunto mais aprofundado.

É preciso discutir o contexto, a importância de hábitos

saudáveis e a vida com qualidade, os recursos de políticas públicas de saúde, o impacto
do cuidado do meio ambiente na vida das pessoas.

Fonte: Maria Rita, Educação Infantil – Creche, 2017



Não é legal supervalorizar atividades do calendário Nacional, de forma pontual,
obrigando-se a trabalhar somente “projetos” adequando-os em tempos
relativos (Dia do Soldado, Dia do Índio, Dia do folclore, Dia das mães e pais)
porque...
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As datas comemorativas devem ser muito refletidas e problematizadas, além de levar em
conta a realidade de cada sala de aula e também a relevância do trabalho pontuando se é
fruto de um reconhecimento social ou comercial. Não devem também ser tratadas como
temáticas de projetos (temas geradores). Um projeto mais aprofundado não tem obrigação
de ocorrer em datas pré-determinadas. É importante salientar que um projeto exige
problematização com estudos aprofundados e não um tema. Algumas temáticas podem ser
desenvolvidas além da data, de forma significativa, outras datas podem ser feitas
sequências didáticas, desde que se avalie o grau de significância do tema. Quando se
tratar do dia dos pais e das mães, é necessário que se pondere a realidade. A festa da
família é a melhor forma de acolher as diferentes composições familiares com respeito.


Não é legal trabalhar com conceito de meio ambiente de forma estereotipada

porque...
Temos a cultura de pensar meio ambiente como floresta e animais. Isso desloca o
pensamento reflexivo do ambiente que vivemos no cotidiano e desconsidera ações
conscientes do dia-a-dia como importantes para a conservação do nosso espaço.

Fonte: Leticia, Educação Infantil - Pré-escola, 2017.


Não é legal trazer o brincar de forma sexista e maniqueísta porque...

O (a) professor (a) deve proporcionar que as crianças convivam num ambiente que
promova a igualdade de direitos entre mulheres e homens. Brinquedos, de maneira geral,
não tem gênero masculino ou feminino e por isso não cabe ao (a) professor (a) proibir as
escolhas das crianças.
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12.2 Objetivos e conteúdos: Campo de Experiências: “Natureza e
Sociedade”
BERÇÁRIO









Objetivo
Estabelecer relacionamentos com
pessoas
e
objetos
diversos
ampliando seus esquemas sensóriomotores;
Reconhecer o ambiente que as
rodeia e as pessoas com as quais
convivem;
Atender a pequenas solicitações do
adulto;
Explorar e descobrir as propriedades
de objetos e materiais (odor, sabor,
cor, temperatura);
Explorar relações de causa e efeito
(transbordar, tingir, misturar e
remover, etc) na interação com o
mundo físico;



Explorar o ambiente pela ação e
observação,
manipulando,
experimentando
e
fazendo
descobertas.



Manipular, experimentar, arrumar e
explorar
o
espaço,
mediante
experiências de deslocamentos de si
e dos objetos durante as atividades
cotidianas.



Vivenciar
diferentes
ritmos,
velocidades e fluxos nas interações
e brincadeiras (danças, balanços,
escorregadores, etc.

Conteúdo
Participação
de
brincadeiras,
situações cotidianas de cuidado com
diálogos entre adultos e crianças;





Músicas tradicionais da nossa cultura;



Histórias (ouvir);



Estimulação
seu eu);



Exploração de objetos (som, forma,
tamanho);



Reconhecimento do ambiente, por
meio de variações de atividades e
propostas.



Exploração de diferentes espaços,
obstáculos,
sensações
e
deslocamento de objetos.

corporal

(descobrindo

MATERNAL 1


Objetivo
Estabelecer relacionamentos com
pessoas, pequenos animais, plantas
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Conteúdo
Músicas e histórias tradicionais da
nossa cultura;
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e objetos diversos ampliando sua
curiosidade e interesse;






Observar, relatar e descrever
incidentes do cotidiano e fenômenos
naturais (luz solar, vento, chuva,
etc), levantando hipóteses sobre tais
acontecimentos e fenômenos;
Identificar e explorar relações
espaciais (dentro e fora, em cima e
em baixo, acima, abaixo, entre e do
lado), ampliando seu vocabulário;
Utilizar conceitos básicos de tempo
(agora, antes, durante, depois,
ontem, hoje, amanhã, lento, rápido,
depressa e devagar);



Identificar a si mesmo e aos outros
pelo nome;



Organizar o espaço, guardando
objetos em recipientes.



História (ouvir);



Contato com animais e plantas
(tocar, selecionar folhas grandes
pequenas);



Vivências em espaços e materiais
diferenciados, descobrindo suas
possibilidades ;



Exploração de objetos (som, forma,
tamanho);



Noções de normas de convivência e
organização de materiais coletivos.



Noções de espaço (dentro e fora, em
cima e em baixo, acima, abaixo,
entre e do lado) e de tempo (agora,
antes, durante, depois, ontem, hoje,
amanhã, lento, rápido, depressa e
devagar).

MATERNAL 2


Objetivo
Estabelecer relacionamentos com
pessoas, pequenos animais, plantas
e objetos diversos ampliando sua
curiosidade e interesse;



Identificar a relação
hábitos sociais;



Demonstrar curiosidade, manifestar
suas
ideias
sobre
os
acontecimentos do cotidiano e
outros conhecimentos trazidos para
a sala;





familiar

e

Observar, relatar e descrever
incidentes do cotidiano e fenômenos
naturais (luz solar, vento, chuva,
etc), levantando hipóteses sobre
tais acontecimentos e fenômenos;
Identificar e explorar relações
espaciais (dentro e fora, em cima e
em baixo, acima, abaixo, entre e do
lado), ampliando seu vocabulário;
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Conteúdo
Músicas e histórias tradicionais da
nossa cultura;



Contato com animais e plantas;



Minha família;



Nomeação de algumas partes do
corpo;



Exploração de objetos (som, forma,
tamanho) e fenômenos da natureza;



Pequenas construções com objetos;



Cuidado com a vida e a saúde, a
alimentação e a higiene.
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Utilizar conceitos básicos de tempo
(agora, antes, durante, depois,
ontem, hoje, amanhã, lento, rápido,
depressa e devagar).
1ª ETAPA














Objetivo
Formular perguntas e registrar suas
hipóteses, utilizando pesquisas em
diferentes fontes, para confrontálas;
Estabelecer relações entre o modo
de vida característico de seu grupo
social e de outros grupos;
Reconhecer espécies que dizem
respeito à fauna e à flora local,
nacional ou internacional;
Percepção
dos
necessários a sua vida;

A família que eu tenho;



Meu corpo;



Cuidados com saúde (alimentação e
higiene);



Observação do ambiente em que
vive.

OBJETOS E PROCESSOS DE
TRANSFORMAÇÃO


Construção de objetos que envolvam
etapas (ex: brinquedos, experimentos,
etc);



Narrativas e registros das etapas das
construções, nomeando materiais
básicos
utilizados
e
suas
propriedades.

Observar e descrever mudanças
em diferentes materiais, resultantes
de ações sobre eles,
em
experimentos
envolvendo
fenômenos naturais e artificiais;
Confeccionar com criatividade
objetos, sabendo verbalizar e
registrar graficamente sobre eles
após o processo de construção;



Manipular
segurança;



Relatar fatos importantes sobre o
seu nascimento e desenvolvimento,
a história dos seus familiares e da
sua comunidade;





cuidados

Reconhecer propriedades dos
objetos e figuras e estabelecer
relações de comparação entre eles
observando suas características e
classificação
a
partir
de
semelhanças e diferenças;

os



Conteúdo
.SERES VIVOS
Bichos de estimação;

objetos

ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS E SEU
MODO DE SER, VIVER E
TRABALHAR


com

Ampliar seu universo cultural,
reconhecendo diferentes hábitos
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Sua história de vida, familiar e da
comunidade;



Tradições
culturais
de
nossa
comunidade
(música
dança,
alimentação,
jogos,
histórias,
costumes etc);



Tradição cultural de outros povos
(música, dança, alimentação, jogos,
histórias, costumes etc), desvelando
preconceitos sociais e raciais.
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culturais, por meio de histórias,
danças,
vídeos,
brincadeiras,
culinária e registros;





Identificar
sociais;

OS LUGARES E SUAS PAISAGENS



Valorizar a diversidade étnica,
discutindo suas opiniões;



Reconhecer diferentes paisagens e
saber falar algumas características
do ambiente;







diferentes

papéis

Pesquisar em diferentes fontes as
transformações ocorridas ao longo
do tempo, pela intervenção do
homem;

direitos



Paisagens locais (rio, vegetação,
construções,
campos,
trilhas,
florestas);



Zona rural e zona urbana;



Atitudes positivas para a manutenção
do meio ambiente e espaços
coletivos;



Transformações ocorridas em nossa
paisagem (cidade de Lins ou bairro
etc) ao longo do tempo resgatando
registros.

Estabelecer relações entre os
fenômenos da natureza e sua
composição
geográfica,
determinando o modo de vida do
grupo presente;
Realizar observação e experiências
sobre a luz, calor, som, força e
movimento relativos aos elementos
e fenômenos da natureza;



Observar e registrar fenômenos da
natureza, relacionados aos astros.



Utilizar conceitos básicos de tempo
(agora, antes, durante, depois,
ontem, hoje, amanhã, lento, rápido,
depressa e devagar).

Questões de gênero e igualdade de

FENÔMENOS DA NATUREZA


Fenômenos da natureza: relevo, rio,
chuva, furação, seca, neve etc;



Transformações nos fenômenos
naturais pela ação humana;



Relações entre os fenômenos da
natureza, localidades e modo de vida
dos animais e pessoas;



Elementos da natureza: água, fogo,
terra, ar e fenômenos naturais
(chuva, seca, terremoto, relâmpago,
raios etc);



Astronomia.

2ª ETAPA
Objetivo

Conteúdo



Formular perguntas e registrar suas
hipóteses, utilizando pesquisas em
diferentes fontes, para confrontálas;



Estabelecer relações entre o modo
de vida característico de seu grupo
social e de outros grupos;
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SERES VIVOS
Relações (diferenças e semelhanças
entre espécies de seres vivos)
caracterização, necessidades, vitais,
alimentação, moradia, etc;
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Reconhecer espécies que dizem
respeito à fauna e à flora local,
nacional ou internacional;



Perceber os cuidados necessários a
sua vida;







Cuidados necessários aos seres
vivos, animais (criação) e plantas
(cultivo);



Fauna e Flora
internacional;



Saúde e bem estar individual e
coletivo (hábitos saudáveis e vida,
aspectos emocionais, cognitivos e
corporais);

Reconhecer os objetos e figuras e
estabelecer
relações
de
comparação entre eles, observando
suas propriedades e classificação
de acordo com suas semelhanças e
diferenças;
Observar e descrever mudanças
em diferentes materiais, resultantes
de
ações
sobre
eles,
em
experimentos
envolvendo
fenômenos naturais e artificiais;

-

brasileira

e

OBJETOS E TRANSFORMAÇÕES


Construção de objetos que envolvam
etapas
(ex:
brinquedos,
experimentos, etc);



Reconhecimento de características
dos objetos diferenciando-os;



Manipular
segurança;

com





Confeccionar
com
criatividade
objetos, sabendo verbalizar sobre
eles
após
o
processo
de
construção;

Narrativas e registros das etapas das
construções, nomeando materiais
básicos
utilizados
e
suas
propriedades.



Cuidados no uso dos objetos em





os

objetos

relação à segurança e à prevenção de
Relatar fatos importantes sobre o
seu nascimento e desenvolvimento,
a história dos seus familiares e da
sua comunidade;
Ampliar seu universo cultural,
reconhecendo diferentes hábitos
culturais, por meio de histórias,
danças,
vídeos,
brincadeiras,
culinária e registros;

acidentes

ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS E SEU
MODO DE SER, VIVER E
TRABALHAR


Sua história de vida, familiar e da
comunidade;



Valorizar a diversidade
discutindo suas opiniões;

étnica,





Identificar e selecionar fontes de
informações para responder às
questões sobre a natureza, seus
fenômenos e sua conservação;

Tradições
culturais
de
nossa
comunidade
(música
dança,
alimentação,
jogos,
histórias,
costumes etc);



Tradição cultural de outros povos



Identificar e valorizar diferentes
papéis sociais;
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histórias, costumes etc), desvelando
preconceitos sociais e raciais
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Valorizar a diversidade étnica e a
igualdade de direitos de gênero,
discutindo e respeitando suas
opiniões;



Questões de gênero e igualdade de
direitos

OS LUGARES E SUAS PAISAGENS








Reconhecer diferentes paisagens,
expressando características do
ambiente;
Pesquisar em diferentes fontes as
transformações ocorridas ao longo
do tempo, pela intervenção do
homem;
Estabelecer relações entre os
fenômenos da natureza e sua
composição
geográfica,
determinando o modo de vida do
grupo presente;



Paisagens locais (rio, vegetação,
construções,
campos,
trilhas,
florestas);



Zona rural e zona urbana;



Atitudes positivas para a manutenção
do meio ambiente e espaços
coletivos;



Transformações ocorridas em nossa
paisagem (cidade de Lins ou bairro
etc) ao longo do tempo resgatando
registros.

Vivenciar experiências sobre a luz,
calor, som, força e movimento;
FENÔMENOS DA NATUREZA



Observar e registrar fenômenos da
natureza, relacionados aos astros.
Utilizar conceitos básicos de tempo
(agora, antes, durante, depois,
ontem, hoje, amanhã, lento, rápido,
depressa e devagar);



Fenômenos da natureza: relevo, rio,
chuva, furação, seca, neve etc;



Transformações nos fenômenos
naturais pela ação humana;



Relações entre os fenômenos da
natureza, localidades e modo de vida
dos animais e pessoas;



Elementos da natureza: água, fogo,
terra, ar e fenômenos naturais
(chuva, seca, terremoto, relâmpago,
raios etc);
Astronomia.

12.3 Dicas metodológicas para o trabalho com Natureza e Sociedade
-

Aula passeio em diferentes lugares (museus, horto, zoológico, centro, bairros,
biblioteca etc);

-

Culinária com receitas características de culturas diversas;

-

Observação direta com registros;
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-

Roda de trocas e apreciação;

-

Participação no cuidar de animais e plantas (hortas);

-

Jogos, brincadeiras, músicas, histórias;

-

Leitura de textos informativos;

-

Vídeos (curtas, documentários) acompanhados de rodas de conversas;

-

Experiências com objetos e construção de objetos e maquetes;

-

Criação com sucatas;

-

Iniciação à metodologia científica de formulação de perguntas, estabelecer
relações de comparações, confrontos de ideias, registros permanentes do que é
explorado, busca de novos dados por diferentes fontes e visitas a locais de
informação (a aula passeio);

-

Organização de projetos que favoreçam a investigação e o envolvimento com a
comunidade e seus saberes.

Fonte: Emanuelly, Educação Infantil - Pré-Escola, 2017.
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13. Campo de Experiência Linguagem oral e escrita

Fonte: Yasmin, Educação Infantil - Pré-escola, 2017.

O Currículo da Educação Infantil em Linguagem Oral e Escrita como define os
objetivos e conteúdos de acordo com as necessidades de cada fase de desenvolvimento
de nossos alunos em sua modalidade de ensino. Objetivamos, por exemplo, que as
crianças do berçário até a segunda etapa, tenham contato com o mundo letrado, que dêem
significância às experiências vividas na escola e que o educador tenha segurança nas suas
ações pedagógicas.
A linguagem escrita, muito mais que a oral, é hoje centro das principais discussões
tanto no meio acadêmico, quanto nos diversos setores da sociedade: pais, professores,
instituições educacionais. Pensar em linguagem oral e escrita na educação infantil de
nossa Rede de Ensino Municipal não foge às preocupações existentes em toda a Educação
Infantil (Nacional e Internacional), conhecidas por teóricos que sempre apontam a polêmica:
Alfabetizar ou não na Pré-Escola? Isso se deve, em grande parte, à preocupação em se
oferecer à criança que permanece um bom tempo de sua infância em instituições, uma
educação que a prepare para o ensino fundamental, ou seja, que a torne apta ou capaz de
se alfabetizar. Contudo, é preciso pensar qual é o objetivo específico da educação infantil.
Devido a essa preocupação, então, muitas práticas buscam desenvolver ao máximo
a linguagem escrita, mas perdem de vista quem a criança é em sua essência e deixa de
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trabalhar outros aspectos. No entanto, segundo a Resolução 5 de 2009, a função da
educação infantil é desenvolver integralmente a criança (indivisibilidade das dimensões
expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estéticas e sociocultural da criança);
é preciso

muitas práticas pedagógicas que possibilitem às crianças experiências de

narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com
diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos (Brasil, 2009). Dessa forma,
devemos nos preocupar com essas questões sem nos distanciarmos de quem é a criança
que pretendemos educar: suas necessidades, curiosidades, interesses, seu nível de
desenvolvimento etc.
O mundo está envolto na informação visual e escrita, por isso, querer saber o que
está escrito aqui ou como se escreve o seu nome são curiosidades comuns das crianças,
mas que não podem se tornar motivos para a exploração em demasia da escrita,
transformando-a em um processo enfadonho e mecânico.
Em nossas EMEIs, almejamos que nossas crianças saibam que escrever e ler
implica em estabelecer relações, pensar, conhecer, viver. Desejamos principalmente que
os educadores tenham clareza de onde desejam chegar com cada ação realizada para o
desenvolvimento da linguagem oral e escrita, passem por critérios de criticidade e de
ludicidade: planejem ações que garantam desafios à criança, ações inteligentes
contextualizadas ao mundo da leitura e escrita e ao mesmo tempo, que garantam o prazer
de se comunicar e aprender nesta fase de tantas descobertas.
Conhecer profundamente sobre o processo de aquisição da linguagem escrita, saber
diagnosticar quais hipóteses a criança traz acerca do mundo escrito, compreender os
avanços e os níveis de desenvolvimento de sua escrita são deveres do profissional da
educação são deveres do profissional da educação infantil. Assim como compreender que
o processo de letramento é muito maior que apenas práticas de escrita no cotidiano escolar.
No que tange ao processo da leitura, é fundamental reconhecer

a necessidade da

exploração de gêneros textuais diversos, das práticas para desenvolver o comportamento
leitor e das estratégias de leitura.
É no convívio com outras crianças e adultos, em situações de comunicação da vida
real, que a criança pode desenvolver habilidades que envolvem o diálogo, a narrativa, o
planejamento antecipado de suas ações. É fundamental a participação de rodas de
conversa diariamente na educação infantil para que as crianças exercitem a elaboração do
pensamento, a narrativa de relatos de experiências, afinem os diálogos e sua maneira de
se comunicar, expressem suas opiniões, ideias, sentimentos, preferências.
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Para garantir a valorização e o conhecimento da cultura popular brasileira é
imprescindível que a criança participe de manifestações de dança, música, teatro, escrita,
enriqueça seu repertório também com parlendas, trava-línguas, canções, brincadeiras
cantadas, que se tornam textos de memória.

13.1 Práticas equivocadas sobre Linguagem Oral que não são
legais. Por quê?

Não é legal falar com a criança utilizando diminutivos ou linguagem
infantilizada porque...
Inicialmente, cabe dizer que a criança não utiliza por vontade e invenção própria os
diminutivos ou palavras ditas de forma errada. Ela os utiliza porque esse é o modo como a
maioria dos adultos se comunica com ela. Portanto, falar dessa forma desmerece sua
própria capacidade de comunicação e de entendimento. Mais tarde, a criança utilizará essa
forma de expressão para se comunicar e o adulto irá condená-la por isso. Ou seja, o que
antes era tido como normal e usual passa a ser visto como errado ou feio pelo adulto.


Não é legal estimular somente um local ou momento para o

desenvolvimento da oralidade porque...
Durante o período em que a criança permanece na escola é necessário pensar que a
oralidade, principalmente nas crianças menores, que ainda não falam, deve ser estimulada
constantemente. A roda da conversa é um desses momentos e não o único. Quando nos
referimos às crianças pequenas (0-3 anos) é necessário que o profissional de educação
infantil comunique-se com ela de forma pessoal e bastante próxima: no banho, nas trocas,
alimentação, ou seja, na rotina em geral. Além disso, muitas vezes, o (a) professor (a) faz
perguntas às na roda de conversa, mas preocupa-se com outras atividades a serem
desenvolvidas, e acaba acelerando e selecionando as conversas. Ao tentar contemplar
todas as crianças, o (a) professor (a) “corre o risco” de tratar a oralidade de forma superficial
e pouco pessoal. .Falar e escutar são conteúdos essenciais previstos nos Referenciais
Curriculares Nacionais para a educação infantil. Conforme a Base Comum Nacional, as
crianças devem ser provocadas a comunicar seus desejos, necessidades, pontos de vista,
ideias, sentimentos, informações, descobertas, dúvidas, utilizar linguagem verbal, de libras
ou comunicação alternativa, entender e respeitar o que é comunicado pelas demais
crianças e adultos.


Ensinar palavras por meio da repetição porque...
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As palavras só têm sentido quando ditas em um momento de diálogo, por isso, retirá-las de
um contexto para ensinar a criança com repetição não garante seu aprendizado. Por
exemplo, gasta-se um bom tempo ao ensinar a criança a falar borboleta e quando a criança
vê uma diz: “bomboleta”. Corrigir a criança e dizer que está errada, também não é o
caminho. Você pode repetir a palavra: Ah! Sim a borboleta! É no momento que a criança
se interessa pela palavra ou a pronuncia que devemos nos comunicar com ela,
corretamente.


Interpretar todo e qualquer gesto e ou som da criança dando à criança o

que ela quer porque...
Se a criança utiliza de balbucios ou atribui apelidos aos objetos, o profissional deve dizer o
nome do objeto corretamente se ela ainda é muito pequena. Crianças que apenas apontam
e já são prontamente atendidas, não são provocadas a falar.
No caso de crianças maiores, solicitar que ela repita o pedido, a fim de que não
aprenda e internalize uma fala que somente o adulto muito próximo a ela entenda, o que
restringirá o seu convívio social e sua comunicação com outras pessoas.

Fonte: Bianca e Luiza, Educação Infantil - Pré-escola, 2017.
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13.2 Práticas equivocadas sobre Linguagem Escrita e que não
são legais. Por quê?


Não é legal realizar exercícios de coordenação motora objetivando

preparar a criança para a alfabetização porque...
A crença de que a criança com coordenação motora desenvolvida tem facilidade para
alfabetizar-se não se sustenta, pois podemos encontrar crianças que copiam perfeitamente,
mas que não sabem sequer o que está escrito diante de seus olhos. Além do que, são
dados às crianças exercícios artificiais de coordenação, em papéis impressos que não
oferecem à criança a problematização e a oportunidade de pensar na construção da escrita.
Devem-se realizar atividades de coordenação motora desde que estas estejam
contextualizadas e que tenham um objetivo claro, ou seja, pintar com diversos materiais,
plantar, fazer bijuterias, maquiar-se, colar, recortar porque com essas atividades a criança
está produzindo algo, não para aprender a escrever, mas porque a ação foi necessária para
a criação de algo.


Não é legal iniciar o ensino do alfabeto pelas vogais e depois as

consoantes porque...
O alfabeto não possui essa divisão, na verdade, se queremos ensinar o alfabeto devemos
apresentá-lo em sua sequência. O alfabeto tem uma função social: facilitar a procura de
palavras, por isso, a criança deve aprendê-lo em situações nos quais ele será utilizado para
facilitar alguma busca: dicionários, lista telefônica, lista de nomes ou chamada. Também,
em relação às consoantes e às vogais, ao ensinarmos que para uma sílaba ser formada é
necessário uma consoante e uma vogal seremos incoerentes, pois isto somente ocorre em
sílabas simples, e mesmo assim, essa regra não se mantém como no exemplo da palavra:
boi – uma consoante e duas vogais.


Não é legal ensinar o alfabeto por meio de uma única palavra ou objeto

porque...
É comum o (a) professor (a) ilustrar o alfabeto com um objeto ou uma palavra e seu
desenho, entretanto, é importante observar que o objeto que representará a letra será para
a criança a única referência para registro ou som dessa letra e isso não é positivo. Exemplo:
para representar a letra F, tem um cartaz com uma faca. Deve-se deixar claro à criança
que esse é o nome da letra e não o seu som. Daí a importância em se planejar a exploração
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do alfabeto, utilizar várias referências e possibilitar à criança fazer inúmeras relações na
construção da escrita.


Não é legal após as vogais e consoantes, ensinar sílabas e famílias

silábicas porque...
Antes de tudo, o (a) professor (a) deve ter claro que não existe uma linearidade ou receita
pronta para alfabetizar e que as palavras existem independentemente de serem ou não
mais fáceis ou mais difíceis à criança. O ensino da língua escrita deve ocorrer de maneira
contextualizada assim como acontece com a língua oral, ou seja, os adultos ensinam à
criança pequena a falar quando conversam com ela, sem se preocupar se a palavra dita
tem sílabas complexas e a criança é capaz de entendê-los e de se comunicar. Ler, escrever
e falar são ações típicas da sociedade em que vivemos, por isso, não devem ser vistas
como um mundo estranho e difícil aos olhos do adulto.


Não é legal parar a leitura ou contação de histórias para se explicar uma

palavra ou retirar da história uma palavra que julgar difícil porque...
A criança desde pequena está em contato com um rico repertório de palavras que ela
aprender num dado momento, e é exatamente por estar em convívio com ele e sem censura
que a criança é capaz de se comunicar ainda pequena com o adulto. Em síntese: quanto
mais palavras a criança conhecer, mais palavras ela aprenderá e menos dificuldades em
entendê-las.
A própria história dará subsídios para que ela entenda a palavra. Mesmo o adulto,
que já sabe ler, quando se depara com uma palavra nova e imediatamente busca seu
significado no dicionário, sem tentar entendê-la no contexto do texto ou frase, terá
dificuldade em selecionar o melhor sinônimo para a palavra e continuará sem entendê-la.
Deve-se propiciar à criança, desde pequena, a reflexão sobre a língua, o que não retira do
(a) professor (a) a responsabilidade de sanar dúvidas. Após a leitura é importante que o (a)
professor (a) faça um bate papo sobre o texto lido, dialogue com as crianças sobre o seu
entendimento, esclareça termos e palavras que não compreenderam e sua apreciação
sobre o texto, fazendo relações. A prévia leitura da história é essencial para que o (a)
professor (a) não tenha surpresas desagradáveis, não queira mudar a história.
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Fonte: Kesya, Educação Infantil – Pré-escola, 2017.



Não é legal ler a história com o livro sempre, suprimindo a oportunidade da
criança também ouvir histórias contadas e não somente lidas porque...

A palavra-chave na educação infantil é a diversidade. Diversidade de objetos, diversidade
de experiências e diversidades de recursos. Por isso, o profissional deve organizar
momentos em seu planejamento semanal ou quinzenal para a contação (contar uma
história sem um texto em mãos) de histórias que é diferente da leitura de histórias (ler a
história no livro). Pode-se após a leitura da história pedir que as crianças contem ou
dramatizem a história.
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Fonte: EMILY, Educação Infantil - Pré-escola, 2017.



Não é legal ler a história apenas uma vez porque...

O (a) professor (a) deve explorar pelo menos por uma semana o mesmo livro. A cada leitura
a criança reelabora, se apropria de novas palavras e reconstrói o sentido. A hora da história
deve ocorrer diariamente para que as crianças apreciem, como leitura deleite, sem a
necessidade de estar vinculada a um projeto específico. Esse momento também deve ser
planejado, com a leitura previa do (a) professor (a) da história selecionada. A hora da
história pode ser apresentada por meio de diferentes estratégias. O (a) professor (a) pode
ler por alguns dias e ao final da semana propor situações para que as crianças recontem a
história ou as dramatizem. Mesmo que utilize uma história que esteja vinculada a um projeto
ou assunto, deve ser repetida a sua leitura, para favorecer a memorização.
Textos longos requerem que o (a) professor (a) planeje uma leitura por partes,
diariamente, ao longo da semana. É uma boa oportunidade para o provocar estratégias de
leitura, como por exemplo, a antecipação e a checagem. Em tempos de relações efêmeras,
da busca pela instantaneidade, ensinar as crianças que algumas coisas acontecem por
processo é fundamental.


Não é legal, após uma história, permitir interpretações únicas ou

perguntas com juízos de valor do (a) professor (a) às crianças porque...
Para perceber se as crianças entenderam a história, se elas estão desenvolvem a memória,
a atenção, a sequenciação, a oralidade, peça que dramatizem, desenhem, cantem músicas,
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contem, imitem, inventem novos finais; o que é muito mais estimulante que responder à s
perguntas definidas pelo profissional.
Nem todo tipo de texto tem como finalidade ensinar diretamente algo e os contos de
fada têm uma mensagem implícita, o que significa que nem todas as crianças vão ter como
significativo na história o mesmo fato ou personagem. Cada ouvinte da história, a partir das
experiências que viveu ou que vive, retirará da história o que para ele tem mais sentido ou
o que corresponde a alguma necessidade emocional.


Não é legal deixar um cabeçalho pronto antes do início do encontro com as
crianças porque...

O cabeçalho deve ter uma função na rotina da turma. Exemplo: marcar e dividir os dias da
semana, separar o que foi feito em cada dia. Entretanto, para que não seja mecânico a
criança deve perceber - e isto deve ser dito - a necessidade de fazê-lo. Para isso, há a
necessidade de que ela, junto com o profissional, o faça. Com o (a) professor (a) indagandoa, perguntando o que deve ter, quais letras se colocam, como se escreve algo, como se
registram os números, que mês estamos e, assim, por diante.
Fazer a criança copiar o cabeçalho longo todos os dias é desnecessário. O (a) professor
(a) pode com o suporte do calendário, provocar noções da numeração correspondente ao
mês (maio, mês 5), o que chamamos de calendário curto (em que registramos os numerais
dia/mês/ano), que pode ser registrado pela criança ou pelo (a) professor (a). Explorar o
calendário com questionamentos é muito importante para o desenvolvimento da noção
espacial e temporal. Em algumas situações o registro da data deve ser feito pelo (a)
educador (a), para privilegiar o foco da atividade.


Muitos cartazes, registros escritos pela sala sem utilização porque:

Para que um ambiente seja pedagógico é importante que seja impulsionador de
desenvolvimento. Quando se deixam na sala todos os cartazes trabalhados, sem nenhum
critério, esses perdem o sentido de existirem. O cartaz é ser um recurso de auxílio,
recordação e consulta, por isso, a importância de se deixar em exposição aqueles que estão
em uso ou que pode ajudar as crianças em alguma tarefa. Cabe, portanto, ao educador
direcionar essa busca das crianças ao cartaz, com incentivos tais como: “No nosso cartaz
de nomes, podemos encontrar como se escreve o JA, é só acharmos o nome da Janaína”.
Outros aspectos fundamentais são: a) os cartazes devem estar na altura da criança; b)
o excesso de informações pode ser prejudicial, trazer muitos estímulos ao mesmo tempo,
c) os cartazes que já foram explorados podem ser organizados em flip-shart.
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Não é legal deixar de redigir a rotina na lousa porque...

O registro da sequência das atividades que ocorrerão possibilita à criança o
acompanhamento da organização diária ao visualizar a sequência temporal rotineira, ação
que consequentemente reduz a ansiedade e oportuniza ao aluno perceber a escrita de
palavras significativas, ou seja, que fazem parte de sua vida escolar. A rotina da sala de
aula também pode ser realizada com pranchas de imagens acompanhadas e escritas. Para
as crianças com necessidades especiais, essa rotina pode ser por objetos que representem
os momentos da rotina exemplo uma caneca e ou prato e colher – hora do lanche, escova
de dente – hora da escovação.


Não deixar de fazer a sondagem da escrita porque...

Conhecer as fases da escrita é essencial, pois o (a) professor (a) pode acompanhar a
evolução da criança, fornecer elementos para a sua apreensão. Porém, a sondagem servirá
como diagnóstico e deverá haver problematizações adequadas ao desenvolvimento da
criança e não apenas uma mera classificação de um nível de escrita para preencher
protocolos. O educador deve ter conhecimento sobre a psicogênese da língua escrita,
perceber que mesmo dentro de um único nível, há mudanças qualitativas que podem
ocorrer e que devem ser valorizadas.
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Fonte: Lorena Gabrieli, Educação Infantil - Pré-escola, 2017.

13.3 Campo e experiência Linguagem Oral e Escrita: objetivos e conteúdos
Objetivos – Berçário

Conteúdos

LINGUAGEM ORAL:








Demonstrar interesse ao ouvir
histórias,
poemas,
parlendas,
quadrinhas, cantigas e músicas,
lidas
ou
contadas,
observar
ilustrações e movimentos de leitura
do adulto leitor;
Reconhecer
elementos
das
ilustrações de histórias, apontandoos a pedido do adulto-leitor;
Explorar
gestos,
expressões
corporais, sons da língua, rimas,
além dos significados e dos sentidos
das palavras nas falas, parlendas,
poemas, fábulas, contos, receitas,
quadrinhas, anúncios, canções, livros
de histórias e outros gêneros
textuais,
aumentando
gradativamente sua compreensão da
linguagem verbal;
Reconhecer quando é chamado por
seu nome e reconhecer os nomes de
pessoas com quem convive;



Imitar as variações de entonação e
gestos realizados pelos adultos, ao
ler histórias e ao cantar;



Comunicar-se com outras pessoas
usando
movimentos,
gestos,
balbucios, fala e outras formas de
expressão.

LINGUAGEM ESCRITA:


Oferecer materiais escritos para que
a criança o conheça, mas preocuparse
principalmente
com
a
disponibilização desse material à
criança;
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Comunicação por meio da
linguagem oral e
gestual/expressiva entre adulto e
criança;



Leitura de histórias com recursos
visuais pelo (a) professor (a);



Histórias em sequência e com
apelo visual;



Contato com diferentes suportes
escritos;



Contato com fatos em sequências;



Cantiga de músicas pelo (a)
professor (a);



Incentivo dos vocábulos
(balbucios);



Fala do (a) professor (a) durante
todas as ações realizadas por ele e
pelas crianças;



Roda de conversa.
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Conhecer e manipular materiais
impressos
e audiovisuais em
diferentes portadores (livro, revista,
gibi, jornal, cartaz, CD, etc.);



Conhecer e manipular diferentes
instrumentos e suportes de escrita.
MATERNAL 1
Objetivos
LINGUAGEM ORAL:







Ampliar a competência linguística
adquirida até este momento, por meio
da ampliação sistematizada e
planejada do círculo de convivência
da criança6 a fim de que a
comunicação torne-se indispensável
para expressão de seus desejos;
Manipular textos e participar de
situações de escuta de textos
diversos, para ampliar seu contato
com diferentes gêneros textuais
(parlendas, histórias de aventuras,
tirinhas, bilhetes, cardápios, noticias,
cartazes de sala, etc);



Identificar e criar diferentes sons e
reconhecer rimas e aliterações em
cantigas de roda e textos poéticos;



Explorar
gestos,
expressões
corporais, sons da língua, rimas,
além dos significados e dos sentidos
das palavras nas falas, parlendas,
poesias,
canções,
aventuras,
tirinhas, cartazes de sala, cardápios,
notícias, livros de histórias e outros
gêneros
textuais,
aumentando
gradativamente sua compreensão da
linguagem verbal;



Conteúdos
Priorizar a língua falada
interações com a criança;

nas



Leitura de histórias com recursos
visuais pelo (a) professor (a);



Contação de histórias, fatos, etc,
pelas crianças de forma inicial
(institucionalização da roda de
conversa);



Cantiga de músicas pelas crianças
junto com o (a) professor (a);



Oferecer o registro escrito do nome
à criança para marcar seus
pertences e identificá-los;



Contato
e
aproximação
sistematizada entre as crianças,
mesmo que em níveis linguísticos
diferentes;



Oferecer materiais que possibilitem
o registro escrito caso a criança
queira imitar a escrita do adulto.

Demonstrar interesse e atenção ao
ouvir a leitura de histórias e outros
textos, diferenciando escrita de
ilustrações e acompanhando, com
orientação do adulto- leitor a direção

6

Como as teorias apontam, neste momento a criança volta-se mais aos outros, o que implica na procura por outras
crianças.
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da leitura (de cima para baixo, da
esquerda para a direita).


Criar e contar histórias oralmente,
com base em imagens ou temas
sugeridos;



Formular e responder perguntas
sobre fatos da história narrada,
identificando cenários, personagens
e principais acontecimentos (tais
como: quem, o que, quando, como,
onde, o que aconteceu depois e por
quê);



Manusear diferentes portadores
textuais, demonstrando reconhecer
seus usos sociais;



LINGUAGEM ESCRITA:


Oferecer materiais impressos para
que a criança os observe e conheça
e informá-la da possibilidade de
registro de seu nome por meio da
escrita;



Manusear diferentes instrumentos e
suportes de escrita para desenhar,
traçar letras e outros sinais gráficos,
escrevendo mesmo que de forma não
convencional.
MATERNAL 2
Objetivos
LINGUAGEM ORAL:







Incentivar a evocação oral de
situações já vividas pela criança ou
de sentimentos e ideias que ela
possua;
Explorar
gestos,
expressões
corporais, sons da língua, rimas,
além dos significados e dos sentidos
das palavras nas falas, parlendas,
poesias, canções, livros de histórias
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Conteúdos
Falar sobre eventos e fatos
ocorridos e sentimentos (roda de
conversa);



Uso da linguagem oral para
conviver com as demais crianças e
adultos;



Contação
de
histórias
e
dramatização das mesmas com
auxílio do adulto;
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e
outros
gêneros
textuais,
aumentando gradativamente sua
compreensão da linguagem verbal;



Vivências com poemas, parlendas e
textos de memória de gêneros
textuais diversos;

Manipular textos e participar de
situações de escuta de textos
diversos(parlendas, histórias de
aventuras,
tirinhas,
bilhetes,
cardápios, noticias, cartazes de sala,
etc);



Incorporar outras músicas
vocabulário da criança;



Registro do nome.



Identificar e criar diferentes sons e
reconhecer rimas e aliterações em
cantigas de roda e textos poéticos;



Demonstrar interesse e atenção ao
ouvir a leitura de histórias e outros
textos, diferenciando escrita de
ilustrações e acompanhando, com
orientação do adulto-leitor, a direção
da leitura (de cima para baixo, da
esquerda para a direita);



Criar e contar histórias oralmente,
com base em imagens ou temas
sugeridos;



Formular e responder perguntas
sobre fatos da história narrada,
identificando cenários, personagens
e principais acontecimentos(tais
como: quem, o que, quando, como,
onde, o que aconteceu depois e por
quê);



Manusear diferentes portadores
textuais, demonstrando reconhecer
seus usos sociais;



LINGUAGEM ESCRITA:


Identificar seu nome em meio a
outros da sua turma;
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Manusear diferentes instrumentos e
suportes de escrita para desenhar,
traçar letras e outros sinais gráficos, .
escrevendo mesmo que de forma não
convencional.
1ª ETAPA
Objetivos
LINGUAGEM ORAL:













Conteúdos
Leitura coletiva de títulos de livros,
músicas, nomes e outras escritas
importantes para a turma;

Explorar a contação de fatos,
histórias e desejos de forma mais
detalhada e complexa;



Escolher e ler registros escritos de
diferentes gêneros, a partir da
identificação de temas, ilustrações e
palavras conhecidas;

Oferecimento de informações orais
detalhadas sobre o fato/assunto
dito ou contado com sequência
lógica;



Recontos de histórias e fatos;



Rodas de conversa;



Produção de textos coletivos de
gêneros diversos;



Registros espontâneos da criança;



Reconhecimento do alfabeto;



Escrita e identificação do nome em
situações em que esse se faz
necessário;



Escrita no nome próprio;



Poemas e canções.

Levantar hipóteses sobre gêneros
textuais veiculados em portadores
conhecidos;
Recontar coletivamente e planejar
roteiros de vídeos e de encenações,
definindo
os
contextos,
os
personagens, a estrutura da história;
Explorar
gestos,
expressões
corporais, sons da língua, rimas,
além dos significados e dos sentidos
das palavras nas falas, parlendas,
poesias, canções, livros de histórias
e
outros
gêneros
textuais,
aumentando gradativamente sua
compreensão da linguagem verbal e
não verbal;



Expressar
ideias,
desejos
e
sentimentos sobre suas vivências,
por meio da linguagem oral e escrita
(espontânea), de fotos, desenhos e
outras
formas
de
expressão,
ampliando gradativamente suas
possibilidades de comunicação e
expressão;



Recontar fatos vividos e histórias
ouvidas para a produção de textos
orais e ou escritos tendo o (a)
professor (a) como escriba.
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LINGUAGEM ESCRITA:


Compreender a linguagem escrita
como forma de comunicação;



Elaborar narrativas e escritas não
convencionais (escrita espontânea) e
convencionais desenvolvendo seu
pensamento, sua imaginação e
formas de expressar ideias, desejos,
sentimentos e vivências;



Levantar hipóteses em relação a
linguagem
escrita,
realizando
registros de palavras e textos por
meio da escrita espontânea;



Identificar, criar e recriar brincadeiras
cantadas, poemas e canções, com
rimas, aliterações e rítmicas;



Reconhecer e nomear as letras do
alfabeto;



Escrever e identificar o primeiro
nome.
2ª ETAPA
Objetivos







LÍNGUA ORAL:
Incentivar a fala correta e fluente nas
interações perante um pequeno
público;
Explorar
gestos,
expressões
corporais, a expressão da criança e
as
suas
hipóteses
e
questionamentos, os sons da língua,
rimas, além dos significados e dos
sentidos das palavras nas falas,
parlendas, poesias, canções, livros
de histórias e outros gêneros
textuais,
aumentando
gradativamente sua compreensão da
linguagem verbal;
Relatar narrativas e fatos respeitando
a sequência lógica,
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Conteúdos
Valorização da fala nas interações
do grupo e de pequenos públicos;



Participação em rodas de
conversa;



Realização de entrevistas orais e
registro coletivo;



Contação e reconto de histórias,
preocupando-se com a sequência
dos fatos, de forma autônoma e
com desenvoltura;



Leitura de diferentes gêneros de
suportes legítimos (agenda, listas
telefônicas, de jornais, de livros,
gibis etc);



Registro escrito de palavras e
pequenos
textos,
de
forma
convencional ou não, importantes à
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Escutar a
gêneros,



Escolher e ler registros escritos de
diferentes gêneros, a partir da
identificação de temas, ilustrações e
palavras conheci das;











leitura

de

turma, que estejam ligadas a
projetos, títulos, temas, nomes etc,
primeiramente de forma coletiva e
dialogada e, posteriormente, de
forma individual;

diferentes



Escrita por tentativa ou hipótese da
criança, de palavras;



Identificação das letras do alfabeto
e início da transposição desse
conhecimento a outras palavras;



Registro da data, nome da escola;

Desenvolver o comportamento leitor
realizando estratégias variadas de
leitura;



Escrita do nome completo com letra
bastão, inicialmente com auxílio e
posteriormente sem auxilio;

Levantar hipóteses sobre gêneros
textuais veiculados em portadores
conhecidos;



Exploração de diferentes gêneros e
portadores de texto.

Ler pequenos textos (pseudo leitura)
a partir de intervenções do (a)
professor (a) dentro do contexto de
registros realizados com as crianças
(palavras);

Recontar coletivamente e planejar
roteiros de vídeos e de encenações,
definindo
os
contextos,
os
personagens, a estrutura da história.
LÍNGUA ESCRITA:
Compreender a linguagem escrita
como forma de comunicação;



Elaborar narrativas e escritas não
convencionais
e
convencionais
desenvolvendo seu pensamento, sua
imaginação e formas de expressar
ideias, desejos, sentimentos e
vivências;



Identificar, criar e recriar brincadeiras
cantadas, poemas e canções, com
rimas, aliterações e rítmicas;



Reconhecer as letras do alfabeto em
diferentes contextos e palavras;



Escrever e identificar o seu próprio
nome completo.
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Fonte: Luma, Educação Infantil -Pré-escola, 2017.

13.4 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

Célestin Freinet, preocupado com a aprendizagem significativa da escrita, testou e
criou técnicas que oportunizam à criança “escrever e ler para valer”, a realizar atividades
genuínas de aprendizado, pois oferecem a possibilidade de utilizar a escrita na função para
qual foi criada.
Entre estas técnicas citamos:


Livro da Vida: registro pela turma dos acontecimentos marcantes vividos na
escola ou comentados na mesma. Esse registro pode ser individual - cada
criança tem o seu - ou único – para a turma -, mas sempre terá a participação
da criança ou em seu registro escrito ou ilustrado;



Jornal: as crianças, inspirando-se no próprio livro da vida, selecionam notícias
importantes que querem divulgar e partem para a confecção da matriz do
jornal que pode ser feita com o uso do computador, etc;



Correspondência: escrita que pode ser individual, mas no nosso caso indicase a escrita de uma carta coletiva que será enviada a alguém e será
respondida;



Cantos de aprendizagem: conforme estudam assuntos ou surjam interesses,
são montados cantinhos na sala que visam desenvolver a autonomia da
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criança e, por conseguinte, permitem que o (a) professor (a) dedique-se a um
grupo menor com atividades mais específicas e direcionadas;


Aula passeio: antes do passeio pode-se ter claro o que se pretende realizar,
descobrir, encontrar, ou ainda, esta pode ser a impulsionadora de interesses
que serão discutidos coletivamente. Cabe destacar que o registro das
descobertas é essencial após o passeio.

Sobre a linguagem oral acreditamos que a roda de conversa é uma atividade muito
importante para o seu desenvolvimento da criança, desde que esta não seja apenas uma
rotina a ser cumprida, sem preparação ou reflexão. A escola de Reggio-Emilia (Itália) faz
desse momento fonte de discussão nas reuniões de professores para a preparação e
escolha de projetos. Para tanto, o (a) professor (a) grava as conversas entre as crianças
(gravador) ou registra o que é falado para refletir sobre o que mais incidiu nas falas.
Bilhetes e convites que circulam na escola devem ser explorados pelo (a) educador
(a), lidos de maneira coletiva e ou construídos juntamente com as crianças. A maleta da
novidade é um recurso excelente para promover o diálogo e o desenvolvimento das
estruturas lógico-matemática e a argumentação da criança.
Não podemos deixar de ressaltar a escrita do nome, pois seu objetivo é fazer com
que cada aluno se reconheça como sujeito importante, que possui um nome que é só seu.
A apresentação de sua identidade é um ponto de partida para a aprendizagem da leitura e
da escrita.
A criança aos quatro/cinco anos de idade compreende que na leitura, o que se fala
é o que está escrito. Reconhecer e registrar seu nome em seus pertences e nas atividades
(mesmo que de maneira não convencional), participar de brincadeiras com o nome, como
bingos, dança da cadeira com nome, letras móveis, fichas com os nomes, lista de nomes
dos alunos da turma, são algumas das atividades que podem ser desenvolvidas.
Reconhecer e identificar as letras do alfabeto representa um conhecimento
necessário para que lidar com diferentes situações sociais de escrita e leitura, porém, devese sempre ser ensinada dentro de um contexto. Em situações de avaliação, o (a) professor
(a) pode utilizar-se de algo mais pontual para que consiga acompanhar a evolução da
criança e otimizar o tempo, já que são muitas crianças. Mas, no dia a dia da escola, deve
propor situações contextualizadas e que tenham uma necessidade real de ser feita.
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13.5 Esquema para compreensão do nível de escrita, segundo a
psicogênese da língua escrita – Emília Ferreiro (1985)


Nível da escrita

A escrita e a leitura, além de um conhecimento social, é também um conhecimento
lógico-matemático, pois implica na construção de uma representação conceitual. Como é
de conhecimento do (a) professor (a) da Educação Infantil, um ambiente alfabetizador
(RCNEI, 1998) oferece práticas significativas de leitura e escrita, com situações sociais nas
quais a criança reconhece o seu sentido e faz relações entre o que vê na escola e no mundo
real.
Não é válido um trabalho com repetições de escrita das letras, pois letras soltas são
descontextualizadas e não possuem sentido real. O (a) professor (a) deve explorar a escrita
de diferentes maneiras: rotina, nome próprio, calendário, leituras de diferentes gêneros
textuais, textos coletivos, escrita de legendas e outras vivências significativas, como já
enfatizamos anteriormente.
Conforme a Psicogênese da Língua Escrita, de Emília Ferreiro, embasamento teórico
utilizado na Rede Municipal de Ensino de Lins para realização da sondagem sobre as
hipóteses da leitura e da escrita, há uma evolução em níveis que nos revelam como a
criança compreende a construção da escrita. Esse aprendizado não depende
necessariamente do conhecimento dos nomes das letras, mas deve ser feito um trabalho
contextualizado com a linguagem escrita para que as crianças tenham elementos para
construir o conhecimento do sistema de escrita alfabético. Desde o início do processo, há
um esforço cognitivo grande da criança que, na fase pré-silábica, muda a forma de olhar e
pensar a escrita. É preciso ficar atento às evoluções que ocorrem no pensamento da
criança, comparadas com ela mesma ao longo do processo educacional.
A seguir, resumidamente, os níveis de escrita e suas características principais:


PS (Pré-Silábico):
 Icônico: a criança utiliza-se de desenhos e outros sinais para representar a
escrita;
 Não-Icônico: a criança utiliza-se de letras para representar a escrita;
Na fase em que a criança representa a escrita não icônica, preocupa-se com
a quantidade e qualidade das letras no momento da escrita, já pode
apresentar hipóteses sobre como uma palavra poder ser escrita, passível de
ser lida, como: precisa ter no mínimo três letras; não se pode produzir
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notações iguais, com todas as letras iguais. Assim, passa a criar variações
entre as palavras e no interior de uma mesma palavra, jogando com as
possibilidades – número de letras de cada palavra, ordem em que as letras
aparecerão ou o repertório de letras que usará para cada palavra.

O olhar do (a) educador (a) deve estar muito atento à evolução nesta fase, pois há um
crescimento enorme e que não pode ser classificado apenas como uma criança présilábica. Ela pode ter evoluído sua forma de pensar e registrar e não utilizar mais desenhos
e sim letras. Em outro momento haverá de repente uma preocupação interfigural,
modificando a qualidade das letras entre uma palavra e outra. Weiz em seu texto: Há vida
inteligente no período pré-silábico, reitera este pensamento nos revelando o quanto há de
crescimento no mesmo período.
 SSV (Silábico sem valor sonoro): para cada sílaba oral, a criança atribui uma grafia, mas
sem correspondência com o som convencional daquela sílaba.
 SCV (Silábico com valor sonoro): para cada sílaba oral, a criança atribui uma grafia, já
relacionando letra e som.
 AS (Silábico alfabético): período de transição, no qual a criança trabalha
simultaneamente com as hipóteses silábica e alfabética.
 A (Alfabético): a criança já compreendeu o sistema de escrita, entendendo que cada um
dos caracteres da palavra corresponde a um valor sonoro menor do que a sílaba.
Para a realização da sondagem, recomendamos que se utilize uma lista com
palavras do mesmo campo semântico, e que, no caso da primeira etapa, seja feita a partir
do segundo bimestre letivo.
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PRÉ-SILÁBICO
ICÔNICO

NÃO DIFERENCIA A IMAGEM DA ESCRITA
Ao pedir que escreva bola a criança a desenha, não diferenciando entre escrita e
desenho.
•Pensa que a escrita que acompanha
a imagem é a mesma coisa.
•Que a escrita conserva as
propriedades do objeto. Ex:
punhadinho de sal, formiga e boi
•Que só se escreve substantivos

Se escreve com poucas letras se o objeto ou animal ser for pequeno e com muitas
letras se o objeto for grande.

NÃO ICÔNICO

ASE – PEIXE
ASE - GALINHA
ASE - PATO
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Na fase mais avançada tenta garantir
eixo qualidade (# letras) e
quantidade (# palavras)

AECO (Carmelo enrique
Castilllo Avellano)
EAICE (VACA)
Oiaec (mosca)
Exige mínimo de 3 letras para que se possa ler

O QUE DEVE COMPREENDER
•

Que a escrita representa algo e pode ser
diferente da imagem que esta aproxima.
• A função social da escrita, e portanto as letras
querem dizer algo.
• Reconhecer os nomes das letras do alfabeto
Compreender que podemos escrever o que
falamos e não apenas imagens e substantivos.
• Seu desafio é criar representações diferentes
para unidades lingüísticas diferentes. Ex:
Mamão = avol, abacaxi = valo

SILÁBICA
• PERCEBE
QUE
SÓ
ESCREVER COM LETRAS

DÁ

PARA

• A criança trabalha claramente com a
hipótese de que a escrita representa
partes sonoras da fala”(Bomtempo)

Na fase silábica a criança tem a hipótese de que a escrita representa partes da
fala.

SEM VALOR SONORO
Sem valor sonoro convencional
(Não se preocupa com letras que
coloca)
• BONECA= A R T

Para cada pauta sonora uma letra qualquer.
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COM VALOR SONORO
• AO = RATO
• IUIO= PIRULITO
• Seu conflito é como -escrever igual
palavras que são diferentes?
• SAPO E RATO= AO?
• - Palavras com letras repetidas não
servem para ler

Aqui a criança garante para cada pauta sonora, que haja uma letra com som
sonoro convencional.

Silábico-Alfabético
• Uma sílaba não pode ser considerada
como unidade. É preciso mais que uma
letra para representar a sílaba e oras
acrescenta letras na sílaba.
• BOECA = boneca

Alfabético
• REALIZA ANÁLISE FONÉTICA DE
CADA PALAVRA QUE VAI ESCREVER
• SE DEFRONTA COM AS DIFICULDADES
DA ORTOGRAFIA...
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Fonte: Isabelli, Educação Infantil- Pré-escola, 2017.

Por fim, a escrita torna-se ortográfica em seu último nível de evolução, quanto
à construção das palavras.

14.

Campo de Experiências Matemáticas

Fonte: Diogo, Educação Infantil-Pré-escola, 2017.
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Quando abordamos a Matemática na Educação Infantil logo pensamos em números
de 0 a 10, operações matemáticas, noções de maior, menor, formas geométricas, etc.
Contudo, é preciso refletir que mais do que transmitir informações, a Educação Infantil tem
como objetivo ensinar a criança a pensar. Conteúdos como os anteriormente citados são
importantes, mas, devem ser vistos como ferramentas para a resolução de problemas
vividos pela criança. Nesse sentido, esperamos que os alunos de nossa rede sejam
capazes de construir relações matemáticas contidas em nosso dia a dia e que cumprem
uma função social.
Estudos sobre como a criança constrói o seu conhecimentos mostram que em
relação a matemática, percorremos caminhos desnecessários e errôneos, principalmente
ao desenvolver o trabalho com números. Para Piaget, “O número é construído pela criança
a partir de todos os tipos de relações que ela cria entre os objetos” e, portanto, práticas de
memorização e escrita de números não contemplam o que é essencial na construção do
número e representação numérica.
Kamii (1988) no estudo das relações da criança e o número, baseados nas pesquisas
da Epistemologia de Piaget, descreve que o número é uma relação mental criada por cada
indivíduo, por suas abstrações feitas a partir das relações entre os objetos e não apenas
das propriedades simplesmente existentes em cada um deles. A criança constrói um
sistema de referência lógico-matemático capaz de ler a realidade externa de uma forma
organizada. O número implica a síntese de duas relações: a ordem e inclusão hierárquica.
Isso quer dizer que a criança é capaz de perceber o que está contido e internamente faz
uma relação de ordenamento para poder contar mesmo que não haja uma ordem espacial,
por isso, nem o ensino de números ou de qualquer outro conteúdo, deve ser fragmentado
ou descontextualizado. Vale destacar ainda que os algarismos são os signos: 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9 e os numerais são as representações gráficas da junção de algarismos: 13,
14, etc.
O (a) professor (a) deve ter a clara diferença entre o que é conhecimento matemático
e o que é conhecimento lógico-matemático (termo cunhado por Piaget, que difere do
conhecimento físico e social). O conhecimento lógico matemático implica relações que o
sujeito faz a cerca de qualquer conteúdo e não apenas relativos a matemática.
Para que se processe o conhecimento lógico matemático é preciso que ocorra uma
abstração reflexiva, que envolve a construção de relações entre os objetos, assim como
passa por uma abstração empírica ao lidar com os objetos. Ex: quando a criança extrai
apenas uma das propriedades do objeto e ignora as outras, observa a cor, mas ignora o
peso, o material. Não é possível que aconteça uma abstração sem a outra. Por exemplo,
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uma criança não poderia construir a relação de diferente se não pudesse observar as
propriedades de diferenças entre os objetos.
Na educação infantil, é fundamental o desenvolvimento de noções de estruturas
lógicas elementares como a classificação, a inclusão e conservação. Lorenzato (2011)
corrobora com tal pensamento e afirma que é na educação infantil onde temos que
desenvolver a percepção matemática, com a exploração de sete processos mentais
básicos:

correspondência,

comparação,

classificação,

sequenciação,

inclusão

e

conservação.
Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 1998), no
âmbito – Conhecimento de Mundo e Eixo de Trabalho Matemática para crianças de 0-3
anos aborda as ideias matemáticas integradas no cotidiano das crianças. Na faixa etária de
quatro a seis anos, exposto no documento, que corresponderia a nossa 1ª até a 2ª etapa,
os conteúdos são divididos em três blocos: “Números e Sistema de Numeração; Grandezas
e Medidas e Espaço e Forma”. Para a nossa rede municipal definimos conteúdos que sejam
essenciais para cada faixa etária. É importante que o educador faça reflexões sobre o
documento, diagnostique os conhecimentos das crianças e perceba as adequações de
oportunidades necessárias ao seu planejamento, cuidando que os conteúdos apresentados
não sejam fáceis demais e nem difíceis demais, pois não contribuirão para a construção de
conhecimentos.
Assim como em outros eixos de conhecimento, na matemática nossos educadores
devem contemplar sempre respeito ao pensamento da criança, promover espaços para que
as crianças exprimam suas hipóteses, troquem ideias com seus pares e registrem mesmo
que de forma ainda não convencional (segundo suas possibilidades), o que vivenciaram.
Objetivamos também que nossos educadores tenham como princípio de ensino a
autonomia de pensamento e como princípio metodológico de matemática, o desafio
constante da criança em todas as situações que surgem no dia a dia, de forma prazerosa
e significativa.
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Fonte: Ana Clara, Educação Infantil - Pré-escola, 2017.

Fonte: Maria Rita, Educação Infantil - Creche, 2017.
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Fonte: Ithalo, Educação Infantil- Creche, 2017.

14.1 Práticas equivocadas sobre matemática, mas que não são legais. Por quê?


Não é legal explorar o número de forma sequencial e isolado (ensinar o 1,
depois o 2, obedecendo a uma ordem) porque...

A criança usa o conhecimento social construído pela sociedade para elaborar os
próprios conhecimentos. Na rua, em casa, na TV, nas revistas, os números não
aparecem em ordem sequencial, mas de maneira específica em um contexto. Trabalhar
os números isoladamente e em sequência é descontextualizá-lo, não oferece à criança
situações de comparação e desafio.


Não é legal fazer enfeites em números como transformar o número 2 em pato
porque...

Se o objetivo é criar um ambiente de aprendizagem, não serão os enfeites que farão
com que isso aconteça. Os números devem estar pela sala, representando quantidades,
registrando situações ou até como “banco” ou fonte de pesquisa, no qual a criança
encontra informações quanto à quantidade e aos símbolos a serem usados.


Não é legal trabalhar o número por meio da memorização preocupado com o
símbolo em espelho porque...

O cérebro só guarda o que tem significado. Por isso, somente atividades significativas
levarão a criança a criar relações entre os números e memorizá-los. A memorização
também faz parte do processo de aprendizagem, mas ela não vem em primeiro plano,
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mas como consequência. O numeral espelhado acontece porque a criança ainda não
criou uma representação mental do símbolo e não tomou consciência de sua
lateralidade, que será construída com a utilização desses símbolos em vivências que
colaborem com a consciência corporal. O registro é importante, mas, não deve
acontecer sem contexto. De nada adianta a criança registrar e não compreender o
significado, sua relação significativa com o uso social do algarismo e a relação de
quantidade.


Não é legal manipular objetos (concretos), fazendo a contagem pela contagem
porque...

As situações de contagem devem ser reais, para um objetivo claro. Que utilidade tem
contar as peças de um pote se a informação não for aproveitada depois? O contar pelo
contar perde seu propósito, desestimula futuras ações da criança. Para Piaget, “as
crianças não aprendem conceitos numéricos com desenhos. Tampouco aprendem
conceitos numéricos meramente pela manipulação de objetos. Elas constroem esses
conceitos pela abstração reflexiva à medida que atuam (mentalmente) sobre os objetos”
(Kamii, p.58). Entende-se por abstração reflexiva a construção de relações entre os
objetos que levam ao conhecimento lógico-matemático. Os jogos que oportunizam o
manipular, o contar e o registrar são instrumentos fundamentais, além de possuirem
linguagem lúdica.


Não é legal promover exercícios de ligação entre numeral e desenho porque...

É preciso diferenciar atividades de aprendizagem e atividades de verificação de
aprendizagem. Numa situação de verificação, o (a) professor (a) pede que a criança
relacione o numeral à quantidade em um papel, o que pode fornecer elementos sobre o
conhecimento da criança. E para isso o (a) professor (a) pode utilizar-se de outras
estratégias para chegar ao mesmo resultado. Para que uma atividade seja considerada
como situação de aprendizagem é necessário criar e aproveitar situações reais nas
quais a criança pense sobre número, relações de quantidade e suas representações na
vida social. O (a) professor (a) deve conectar a atividade de matemática com os projetos
e as sequências didáticas planejadas. Que tal explorar o registro de quantidades e
representação numérica, a partir da brincadeira, presença de alunos, do jogo, de uma
parlenda, a entrega de materiais, a divisão de materiais?


Não é legal explorar conjuntos pedindo que a criança desenhe conforme o que
se pede ou escreva o número que há no conjunto porque...
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Conforme já foi citado na situação anterior, essa é uma atividade de verificação voltada
para o registro. É uma vivência que não oferece desafios e só repete conhecimentos,
sem contextualização da realidade. O mesmo efeito faria uma atividade que registrasse
quantos gols foram marcados no jogo ou quantos pontos um grupo de crianças fizeram
no boliche. Situações como essa não só proporcionam o registro contextualizado como
também oferecem o confronto de informações entre grupos diferentes: todos fizeram os
mesmos pontos; quem fez mais; quem fez menos?


Não é legal propor atividades em que a criança cobre pontilhados com o lápis,
cole pequenos materiais sobre os números xerocados, fazer punção ou
atividades semelhantes porque...

Esse tipo de proposta demonstra a preocupação com a grafia dos números. É claro que
se deve ter a reflexão sobre a representação numérica, pois é um tipo de conhecimento
social, além de que a criança se orgulha em adquirir um novo saber. Mas essa é uma
preocupação que deve ficar em segundo plano, pois é importante que ela construa a
estrutura mental do número, que não pode ser “ensinada” dessa maneira estática. Por
isso, o (a) professor (a) deve priorizar e encorajar a criança a pensar ativamente e
autonomamente em todas as situações e agrupamentos. As atividades acima mostram
a preocupação com a coordenação viso-motora e não com a representação numérica.
Valorizar os registros realizados pela própria criança de forma não convencional é muito
mais rico do que atividades prontas.


Não é legal propor somente atividade de adição e subtração usando conjuntos,
desenho para colorir e colagens, sem privilegiar a ação mental da criança
porque...

O (a) professor (a) deve pensar qual é o foco da atividade matemática, às vezes perdese muito tempo com recortes, pinturas, sem privilegiar a reflexão da criança sobre a
operação matemática. A adição, a subtração ou outras operações podem ser
apresentadas desde que seja contextualizada. Por exemplo, fizeram um plantio de duas
hortaliças e a professora propôs aos alunos que desenhassem as quantidades colhidas,
ela preparou uma folha com desenhos da horta para a criança completar com a
representação numérica ou ofereceu a representação da soma da colheita para que as
crianças desenhem ou colem.
A ação de somar ou subtrair ofereça em resultado real, que colabore com as sequências
didáticas planejadas ou se relacione com os projetos. Outro exemplo, registrar a soma
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de quantos livros foram lidos ao longo de um mês ou os pontos realizados em uma
brincadeira, por meio de desenhos etc.


Não é legal criar situações forçadas para engajar a matemática como Projeto
desenvolvido porque...

O projeto não deve obrigatoriamente englobar todas as áreas de conhecimento. Só
serão envolvidas as áreas que respondam a sua problemática, a investigação proposta.
Nem todos os projetos envolvem a questão numérica. Contextualizar uma situação
problema significa resolver um problema que realmente exista, dentro do Projeto ou do
cotidiano. Por exemplo, diante de uma situação vivida na sala poderíamos propor: Com
28 alunos e um ônibus com 14 bancos, quantos amigos sentarão em cada banco para
irmos até a exposição de Folclore. Como essa é uma situação real e espontânea, cada
criança poderá criar o seu mecanismo de resposta. O (a) professor (a) pode criar
situações problemas hipotéticas desde que sejam significativas, que façam parte da
sequência didática ou de uma situação provocada no momento. A grafia dos números
deverá ser feita espontaneamente, pois apenas em situações de representação gráfica
espontânea é que podemos analisar como os alunos expressam quantidades sobre as
quais pensaram.


Não é legal chamar de problema matemático aquilo que não proporciona
nenhum desafio porque...

Um problema, como o próprio nome diz, é uma proposta que pede uma solução ou
muitas soluções. É necessário que além de contextualizado, o (a) professor (a) reflita
sobre o grau de complexidade que a situação requer. Se for muito fácil ou óbvio, não
oferecerá oportunidade para o raciocínio; se for muito difícil, a criança sentirá impotência
frente às dificuldades. O bom senso e o real comprometimento do (a) professor (a) com
os conhecimentos prévios do aluno são bons indicadores.


Não é legal acreditar que somente materiais mais sofisticados oferecerão às
crianças melhores situações de aprendizagem porque...

O material em si não oferece melhores ou piores situações de aprendizagem, mas sim
as relações que a criança faz entre as características do material. A comparação de
quantidade ou classificação, a seriação, a formação de materiais pode ser feita com um
jogo comprado ou construído, com tampas de garrafas diferentes, canudinhos,
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pedrinhas etc. O que leva ao raciocínio são os questionamentos feitos pelo orientador
da atividade, o (a) professor (a), que deve ter claros seus objetivos.


Não é legal propor jogos matemáticos de regras sem a intervenção direta do
(a) professor (a) porque...

Jogos como dominó, dama, tabela de dupla entrada e outros jogos de mesa que utilizam
regras claras e exigem o raciocínio lógico. É preciso clareza quanto ao objetivo que se
pretende alcançar: se o (a) professor (a) somente quer proporcionar um momento de
lazer, as crianças poderão organizar-se e trabalhar sozinhas. Mas se há a intenção de
explorar os jogos, é necessário incluir o desafio, a estratégia, o raciocínio lógico, a
antecipação da ação. A presença do (a) professor (a) é fundamental, pois é ele quem
poderá garantir que haja o entendimento das regras, a participação de todos, além de
organizar grupos heterogêneos que possam se ajudar mutuamente. Muitas vezes o (a)
professor (a) aproveita que as crianças estão envolvidas com os jogos para realizarem
outras tarefas. Ao agir dessa forma, o (a) professor (a) perde a oportunidade de
reconhecer as diferentes formas de como os alunos elaboram suas hipóteses e
estratégias diante da situação problemas e não realiza as intervenções que favorecerão
a ampliação do conhecimento.


Não é legal propor classificação, seriação, ordenação, comparação e
conservação de materiais de forma isolada porque...

Apesar da grande atenção dada pelos professores às atividades de classificação,
seriação e ordenação na Matemática, esses conceitos são importantes na construção
de lógicas elementares do conhecimento de qualquer área. Ao serem tratados como
pré-requisitos para o trabalho com os números, os conceitos foram transformados em
conteúdos matemáticos, descaracterizados em sua necessidade para o raciocínio
lógico. É preciso ter claro que os conceitos são construídos por cada individuo, se
desenvolvem pela ação do sujeito, desde que o (a) professor (a) proponha vivências
nas quais a criança possa fazer relações entre objetos, quantidade e situações.


Não é legal propor atividade xerocopiada como: “Marque um X na criança
mais alta” ou “Pinte o carrinho que está longe da caixa” porque...

Atividades como essas são meramente avaliativas, preocupadas com o registro de algo
que pode ter várias interpretações. Noções como alto/baixo, perto/longe, novo/velho,
grande/pequeno, dentre outros, não podem ser ensinados em gravuras, mas pela
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experiência, comparação real de objetos da criança, de pessoas e lugares. É importante
que sejam aproveitadas situações corriqueiras para o desenvolvimento, reflexão e
comparação desses conceitos. Quando preciso, cabe ao (a) professor (a) criar situações
para garantir que os conceitos de medida e grandeza sejam construídos por todos.


Não é legal trabalhar formas geométricas isoladas (quadrado, triângulo,
círculo...) porque...

Ao explorar as formas isoladamente, fragmenta-se a Geometria e descontextualiza-se
as propriedades geométricas. Muitas vezes o (a) professor (a) fica na forma geométrica
plana apenas por desenhos e recortes e não explora o ambiente que está repleto de
objetos de variadas formas. Devemos ampliar os conceitos de formas geométricas
conforme os alunos se apropriem de tais conhecimentos. Sem medo, os sólidos
geométricos (cubo, paralelepípedo, pirâmide, prisma, cilindro, esfera, etc) devem ser
explorados de maneira contextualizada com os objetos que nos rodeiam: caixas, porta,
mesa, lápis etc. Quando o (a) professor (a) explora o quadrado, destaca uma face de
um cubo; o triângulo nada mais é do que a face de uma pirâmide; o círculo é a face de
um cílindro; e o retângulo a face de um paralelepípedo. Por falta de conhecimento e por
medo de usar novas terminologias, o (a) professor (a) não usa termos como faces,
vértices, arestas.


Não é legal acreditar que a Geometria é um conteúdo estritamente matemático,
que somente explora formas geométricas porque...

A Geometria está espalhada por toda parte: nos deslocamentos, nos objetos, na arte,
na relação de vizinhança. Em qualquer área do conhecimento e em qualquer espaço é
possível encontrar princípios da geometria. É necessário que o (a) professor (a) amplie
seu foco de visão e explore todo o espaço ao seu redor.
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Fonte: Enzo, Educação Infantil - Pré-escola, 2017.

14.2 Objetivos e conteúdos: Campos de experiência em Matemática
BERÇÁRIO


Objetivo
Oportunizar a criança experiências em
contagem e situações em diferentes
espaços e objetos;



Manipular, experimentar, arrumar e
explorar o espaço por meio de
experiências de deslocamentos de si e
dos objetos;



Manipular materiais diversos e variados
para comparar as diferenças e
semelhanças entre eles.
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Conteúdos
Manipulação e exploração de
objetos e brinquedos em situações
organizadas de forma a existirem
quantidade e diversidade de
espaços (tocar, contar, encaixar,
entrar,
sair,
situações
de
contagem,
músicas,
jogos
esconder, histórias);



Contagem no cotidiano de objetos,



pessoas, músicas cantadas;.
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MATERNAL I


Objetivo
Ampliar
noções
matemáticas
presentes no seu cotidiano, como
contagem, relações espaciais, etc;



Explorar e descrever semelhanças e
diferenças entre as características e
propriedades dos objetos (textura,
massa, tamanho);



Identificar relações espaciais (dentro
e fora, em cima, embaixo, acima,
abaixo, entre
e do lado) e temporais (antes,
durante e depois);



Classificar objetos, considerando
determinado atributo (tamanho,
peso, cor, forma etc);



Contar oralmente objetos, pessoas,
livros etc, em contextos diversos;



Registrar
com
números
a
quantidade de crianças (meninas e
meninos, presentes e ausentes) e a
quantidade de objetos da mesma
natureza (bonecas, bolas, livros etc).



Conteúdos
Brincadeiras com objetos e jogosimbólico,
circuito
motor
e
situações do cotidiano que
envolvam
noções numéricas,
classificações,
seriações,
formação de conjuntos por
diferentes categorias (separar
objetos,
agrupar
materiais),
pequenas quantidades, noção de
tempo, ritmo, forma e noções de
relações topológicas (dentro, fora,
perto, longe, ao redor, em cima,
em baixo, etc).

MATERNAL II
Objetivo


Conteúdos
Brincadeiras com objetos e jogosimbólico,
circuito
motor
e
situações do cotidiano que
envolvam
noções numéricas,
classificações,
seriações,
formação de conjuntos por
diferentes categorias (separar
objetos,
agrupar
materiais),
pequenas quantidades, noção de
tempo, ritmo, espaço, forma e
noções de relações topológicas;



Explorar e descrever semelhanças e
diferenças entre as características e
propriedades dos objetos
(textura, massa, tamanho).



Identificar relações espaciais (dentro
e fora, em cima, embaixo, acima,
abaixo, entre
e do lado) e temporais (antes,
durante e depois);



Classificar objetos, considerando
determinado atributo (tamanho,
peso, cor, forma etc);



O
registro
espontâneo
numerais e quantidade
situações significativas;



Contar oralmente objetos, pessoas,
livros etc, em contextos diversos;



Exploração do espaço físico e dos
sólidos geométricos: cubo/dado;
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Registrar
com
números
a
quantidade de crianças (meninas e
meninos, presentes e ausentes) e a
quantidade de objetos da mesma
natureza (bonecas, bolas, livros etc);



Estabelecer a iniciação a jogos com
regras;



Incentivar a oralização de suas
hipóteses sobre todas as situações.

pirâmide/torre; esfera/bola; etc, em
objetos e situações do cotidiano.

1ª ETAPA


Objetivo
Ter autonomia e confiança no trato
com situações matemáticas;



Incentivar a oralização de suas
hipóteses
sobre
todas
as
situações;



Registrar e ler números, mesmo
que de forma não convencional;

Conteúdos
SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL


Jogos e brincadeiras, situações
problemas
e
reflexão
sobre
situações do cotidiano.



Contagem oral;



Uso social do número;



Explorar as propriedades
objetos e fazer relações;

dos



Conjuntos
quantidades;



Relacionar números às suas
respectivas
quantidades
e
identificar o antes, o depois e o
entre, em uma sequência;



Classificação, seriação e inclusão

Classificar, seriar, e incluir objetos
e figuras, de acordo com suas
semelhanças e diferenças, em
situações
de
brincadeira,
observação e exploração;



Jogos e brincadeiras, situações
problemas
e
reflexão
sobre
situações do cotidiano.



Jogos e brincadeiras, situações
problemas e situações do cotidiano



Maior e menor; grosso e fino; alto e
baixo; longe e perto, velho e novo,
etc.;







Registrar
observações,
manipulações e medidas usando
múltiplas linguagens (desenho,
registro por números ou escrita
espontânea)
em
diferentes
suportes;
Expressar medidas (peso, altura,
etc), construindo gráficos e tabelas,
utilizando unidades de medidas
convencionais
e
não
convencionais;
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GRANDEZA E MEDIDAS



Tempo: agora/hoje – observação de
horas (momentos importantes como
lanche, parque, pátio, saída);



Noções e registros relativos ao
calendário



Ordenação: crescente/decrescente;
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Explorar diferentes formas e
dimensões
dos
objetos,
classificando suas diferenças e
registrando-as;
Explorar as propriedades e
relações nos objetos, entre eles e
seus deslocamentos.
Criar seus próprios mecanismos
para resolução de situações
problemas, explorando a sua
autonomia.



Exploração de informação e dados
diversos do cotidiano de classe.

ESPAÇO E FORMA


Jogos e brincadeiras, situações
problemas e situações do cotidiano



Exploração espacial dos objetos,
próprio corpo e do meio ambiente;



Em cima e embaixo; frente/atrás;



Exploração sensorial dos objetos;



Sólidos
geométricos
com
representação
das
formas
geométricas:
cubo/dado/quadrado/pirâmide/torre/
triângulo.

2ª ETAPA


Objetivo
Ter autonomia e confiança no trato
com situações matemáticas;



Observar o cotidiano e reconhecer
os
números,
as
operações
numéricas, as contagens orais e as
noções espaciais;



Incentivar a oralização de suas
hipóteses
sobre
todas
as
situações;
Registrar a quantidade de forma
convencional;








Identificar
números
e
correspondência em quantidade;

Relacionar números às suas
respectivas
quantidades
e
identificar o antes, o depois, e o
entre em uma sequência;
Classificar, seriar e incluir objetos;
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Conteúdos
SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL


Jogos e brincadeiras, situações
problemas
e
reflexão
sobre
situações do cotidiano.



Contagem
sequência;



Registro de quantidades
registros não convencionais;



Identificação
de
números
significativos: idade, número da
casa, número do calçado etc;



Identificação de diferentes
números;



Noção de conjunto;



Noção de quantidade;



Cálculos mentais simples.

oral

demonstrando

com
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Registrar
observações,
manipulações e medidas usando
múltiplas linguagens (desenho,
registro por números ou escrita
espontânea)
em
diferentes
suportes;

GRANDEZA E MEDIDAS


Jogos e brincadeiras, situações
problemas
e
reflexão
sobre
situações do cotidiano.



Expressar medidas (peso, altura,
etc) construindo gráficos básicos



Noção de tempo: antes, agora,
depois;



Explorar as propriedades e
relações nos objetos, entre os
objetos e seus deslocamentos;



Observação de horas:
digital, ponteiro, sol;



Noções de medida: peso, volume,
comprimento, usando medidas
convencionais e não convencionais
(fitas, réguas e balanças);



Noções e registros relativos ao
calendário;



Brincadeira com dinheiro.



Criar seus próprios mecanismos
para resolução de situações
problemas, explorando a sua
autonomia;



Explorar diferentes formas e
dimensões
dos
objetos,
classificando suas diferenças e
registrando.

relógio

ESPAÇO E FORMA
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Jogos e brincadeiras, situações
problemas
e
reflexão
sobre
situações do cotidiano.



Orientação
espacial:
direção, lateralidade etc;



Exploração sensorial de objetos,
distinguindo suas formas;



Sólidos
geométricos
com
representação de formas, com uso
de vocabulário: vértice, face, ângulo
etc;



Relações espaciais contidas nos
objetos, entre os objetos e nos seus
deslocamentos;



Jogos
que
permitam
deslocamento de objetos.

posição,

o
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Fonte: Ana Clara, Pré-escola, 2017.

14.3 Dicas metodológicas para o trabalho com matemática e o desenvolvimento
também de estruturas lógicas elementares:


Exploração de Jogos de encaixe com desafios diferenciados;



Materiais de diferentes formas e cores para agrupamentos, coleções, inclusão,
classificação e seriação;



Formação de coleções com potes de garrafa pet;



Quebra-cabeças;



Jogos de classificação, seriação e ordenação;



Jogos de regras;



Circuito motor com desafios de formas e posições;



Calendário;



Cantigas com contagem e registro;



Observação dos números no dia a dia;



Situações reais para registro de números e quantidades como um jogo ou cantiga
de roda;



Situações problemas do cotidiano e com apoio de textos;



Maquetes;



Visita e vivência de locais como supermercados, situações de compra e venda;



Exploração do Quadro de números até 109.
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15. CAMPO DE EXPERIÊNCIAS EM TECNOLOGIAS DIGITAIS
As Tecnologias Digitais da Informação e comunicação (TDIC) permeiam as
atividades cotidianas em toda sociedade por meio diversas mídias digitais nas quais, as
informações fluem a velocidades e em quantidades inimagináveis em tempos longínquos,
propagando, junto a elas, valores sociais e econômicos fundamentais que resultam na
mudança da realidade e da cultura. (Takahashi, 2000)
Fazendo parte desta mudança cultural, nossas crianças, os nativos digitais (Prensky,
2010) são protagonistas da utilização dessas mídias tecnológicas, principalmente dos
dispositivos computacionais móveis e da internet para se comunicar, buscar soluções e
compartilhar produções de forma multimidiática e multimodal.
A educação dentro da nova realidade social e cultural está integrando as mídias
digitais no processo de ensino e aprendizagem em diversos níveis e modalidade de ensino
para se aproximar dessa nova geração, trabalhar os conteúdos de forma contextualizada e
dinamizar os processos educativos.
“Ao reconhecer as crianças como seres íntegros, que aprendem a ser e
conviver consigo próprias, com os demais e o meio ambiente de maneira
articulada e gradual, as Propostas Pedagógicas das Instituições de
Educação Infantil devem buscar a interação entre as diversas áreas de
conhecimento e aspectos da vida cidadã, como conteúdos básicos para a
constituição de conhecimentos e valores” (BRASIL, 1999).

A Rede Municipal de Ensino de Lins/SP atenta a este momento, consciente dos
direitos de aprendizagem e desenvolvimento e preocupada com a formação integral de
seus discentes agrega aos campos de experiências das 2ªs etapas da Educação Infantil as
vivências de “Alfabetização Digital” e “Tecnologias Digitais na Aprendizagem”.
A Alfabetização Digital (GLISTER, 1997) tem como desígnio proporcionar a criança
o acesso, a compreensão da funcionalidade e finalidade dos dispositivos computacionais
nos aspectos de hardware e software, esse dividido em dois objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento: a introdução aos dispositivos computacionais e a Introdução aos
softwares aplicativos. Essa experiência é caracterizada como uma função socializadora e
de cunho introdutório a técnica. (TAJRA, 2003)
Crianças expostas a uma gama ampliada de possibilidades interativas têm
seu universo pessoal de significados ampliado, desde que se encontrem em
contextos coletivos de qualidade. Essa afirmativa é considerada válida para
todas as crianças, independentemente de sua origem social, pertinência
étnico-racial, credo político ou religioso, desde que nascem.” (BRASIL, 2008,
p. 15)
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No que tange às vivências de “Tecnologias Digitais na aprendizagem”, o desígnio
principal é diversificar o método de aprendizagem de conteúdos dos outros campos de
experiência trabalhados com crianças pequenas por meio de recursos digitais, sendo este
dividido em dois objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: os objetos digitais de
aprendizagemi e projetos interdisciplinares. Esta experiência é por Tajra (2003)
caracterizada como uma função meio e interdisciplinar.
As experiências abrangem a área de tecnologias e se inter-relacionam, pois, a
experiência de “Alfabetização digital” introduz a técnica as tecnologias à criança pequena
e cria a vivência necessária para adentrar em “Tecnologias Digitais na Aprendizagem” que
por sua vez, proporciona o aluno a revivescer e aprimorar a técnica.
Para explorar este campo de experiências e os objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento nossas práticas didáticas na área de tecnologias são orientadas pelos
conceitos

do

construcionismoii

e

da

interdisciplinaridadeiii

sendo

empregados

metodologicamente pela vertente do ensino híbrido denominada de laboratório rotacional.
No laboratório rotacional os discentes utilizam em um momento inicial a sala de aula
tradicional trabalhando determinado conteúdo e em seguida se dirigem para os laboratórios
com dispositivos computacionais para aprofundar os conteúdos trabalhados por meio
digital. Este método aumenta a eficiência operacional e facilitam a aprendizagem
personalizada. (BACICH; NETO; TREVISAN, 2015).
Para evidenciar esta metodologia, caracterizada como ativaiv, efetivamos um
trabalho de parceria, envolvendo o docente da sala de aula e o docente especialista em
tecnologias, onde ambos por meio do processo dialógico e do planejamento trabalham os
mesmos conteúdos dos campos de experiência em ambientes diferentes, o concreto e o
virtual.
A projeção do tempo das atividades digitais destes campos de experiência são de
25 a 50 minutos e seguem a recomendação Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) que
estipula o tempo máximo de 1 hora de exposição a telas digitais para crianças de 2 a 5
anos.

Nesse sentido, a carga horária semanal, destinada a essa tecnologia é reduzida,

pois compreende que na educação infantil é uma introdução a essa experiência digital.
O trabalho com tecnologias digitais deverá ser feito em parceria entre os professores
de educação básica I e II especialista em tecnologias digitais de aprendizagens.
15.1 Objetivos e Conteúdos de alfabetização e tecnologias digitais na aprendizagem
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Objetivos

Conteúdos

Identificar dispositivos de hardware e Dispositivos computacionais
seus periféricos,
(computador desktop, tablet, smartphone, notebooks,
ultrabooks) e seus periféricos (mouse, teclado,
Aprender os procedimentos de ligar, estabilizador, impressora, headphone, roteador e etc) por
efetivar o login e desligar o meio físico ou digital,
computador,
Compreender
as
básicas do mouse,

funcionalidades

(ligar/desligar o computador; funções do mouse,
exploração de janelas de aplicação),

Compreender o conceito de janelas de Softwares Aplicativos
aplicações,
(desenho paint, editor de textos),
Identificar ícones e abrir arquivos, Objetos Digitais
pastas e aplicações básicas,
Interdisciplinares.
Aprender a utilizar aplicativos de
desenho,
Aprender a utilizar o editor de textos,
Aprimorar conhecimentos de conteúdos
curriculares por meio de Objetos
Digitais de Aprendizagem,
Desenvolver projetos de temas
transversais por meio do uso de
dispositivos computacionais.
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15.2 Orientações didáticas para o trabalho com tecnologias digitais
Para trabalhar o objetivo: identificar dispositivos de hardware e seus periféricos o
docente pode apresentar ao discente os dispositivos computacionais (computador desktop,
tablet, smartphone, notebooks, ultrabooks) e seus periféricos (mouse, teclado,
estabilizador, impressora, headphone, roteador e etc) por meio físico ou digital e
proporcionar ao discente atividades teóricas e práticas que contemplem a identificação e
nomeação dos dispositivos de hardware.
O (a) professor(a) deve apresentar a criança o procedimento passo a passo para
ligar o computador, efetivar o login de usuário e a desligar o computador e proporcionar ao
discente atividades teóricas e práticas que desenvolvem esta habilidade.
Para compreender a funcionalidade do mouse, o (a) educador (a) pode explorar por
meio da apresentação das principais funcionalidades do mouse e atividades teóricas e
práticas que explorem a utilização de movimentos com o cursor, clique simples, clique
duplo, clique pressionado e botão de rolagem. Quanto as funcionalidade de janelas de
aplicação,

pode apresentar ao discente o conceito janela dos principais sistemas

operacionais por meio dos botões de controle de janelas (fechar, maximizar, restaurar e
minimizar) e propor atividades teóricas e práticas que contemplem os conteúdos.
Para identificar ícones e abrir arquivos, pastas e aplicações básicas, pode ser
apresentada ao aluno os conceitos (para que serve) e funcionalidade(como funciona) da
área de trabalho dos principais sistemas operacionais e seus componentes ( barra de
tarefas, botão iniciar, relógio/data, ícones de aplicações básicas, pastas e arquivos) e
atividades teóricas e práticas que contemplem a identificação dos ícones e como abri-los.
Ao introduzir software de aplicativos com desenhos, pode-se trabalhar por meio de
uma sequência didática dividida nas seguintes etapas: Apresentar a criança a interface
gráfica do aplicativo de desenho (folha, menu e botões) e a funcionalidade do programa;
em seguida demonstrar as ferramentas básicas de aplicativos de desenho: lápis, pincel,
linha, borracha, preenchimento, spray, formas e texto; explicar as funções básicas de
aplicativos de desenho como desfazer e refazer ações, salvar, abrir e imprimir arquivos;
apresentar ao discente as funções da área de transferência do aplicativo de desenho:
copiar, colar e recortar e concluir propondo ao discente atividades teóricas e práticas que
contemplem os conteúdos apresentados para esta habilidade.
No que tange a iniciação de edição de texto, pode-se estruturar uma sequência
didática composta pelas seguintes etapas: apresentar ao discente a disposição das teclas
no teclado: alfanumérico, numérico e teclas de movimento e a funcionalidade das teclas
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especiais: enter, backspace, caps lock e a barra de espaço no editor de textos; em seguida
demonstrar ao como acessar o editor de texto pelo menu e atalho; apresentar ao discente
a interface gráfica do editor de textos(folha, menu e botões) e a funcionalidade do programa;
demonstrar como digitar palavras em letras maiúsculas com a segmentação correta e
números e concluir propondo ao discente atividades teóricas e práticas que contemplem os
conteúdos apresentados para esta habilidade. Ex: digitação do nome completo, alfabeto,
numerais, nomes de animais, frutas e ec.
Quanto aos objetos digitais, o (a) educador (a) apresentará proporcionar aos alunos
atividades digitais que contemplem os objetivos de aprendizagem dos campos de
experiência previstos no Currículo da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de
Lins/SP: “o eu, o outro e o nós”, “artes visuais”, “corpo, gesto e movimento”, “sons e música”,
“natureza e sociedade”, “linguagem oral e escrita” e “matemática”.
Por fim, para desenvolver projetos interdisciplinares, deve-se proporcionar ao aluno
a possibilidade de desenvolver e auxiliar em projetos de temas transversais contidos nos
Plano de Ensino Individual e no Projeto Político Pedagógico (PPP) da unidade escolar por
meio da utilização de mídias digitais.

16. TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
O elemento chave para a transição da criança que sai da educação infantil para o
ensino fundamental é o cuidado. O olhar cuidadoso e atencioso dos adultos pode tornar
mais acolhedor esse processo de adaptação da criança aos novos espaços às novas
exigências.
Do ponto de vista de quem recebe a criança expressa da educação infantil é preciso
considerar as suas necessidades que não deixou de ser criança por mudar de modalidade
de ensino. Deve-se garantir que haja continuidade dos “processos de aprendizagem das
crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem
com os conhecimentos, assim como as mediações de cada etapa” (Brasil, 2017).

A

linguagem lúdica, o respeito às possibilidades cognitivas, emocionais, motoras e físicas, e
uma criança que chega aos seis anos na escola de ensino fundamental, deve ser levado
em conta para o planejamento e intervenções pedagógicas, espaços e tempos escolares.
Do outro lado, as escolas de educação infantil, podem tornar a transição mais
acolhedora a passagem de um ambiente a outro, anunciar as crianças ao final do semestre
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que irão estudar em outro local, criar estratégias diversas para que participem dessa
mudança. Exemplos como: visitas as novas escolas, cartas de acolhimento da nova escola,
etc.
A comunicação das informações da vida escola da criança entre as modalidades de
ensino é também fundamental. Portfólios, ficha de avaliação podem contribuir para a
compreensão da trajetória escolar da criança durante a educação infantil. Assim como as
creches também devem se comunicar com as escolas de pré-escola.
Além disso, não pode haver uma ruptura brusca entre as exigências de uma
modalidade e outra. De forma equilibrada e paulatina, ocorrer os novos desafios, garantir
a aprendizagem , considerar os saberes já trazidos pela criança. O afeto é elemento
fundamental em qualquer processo de adaptação.

Fonte: Miguel Felipe, Educação Infantil - Pré-escola, 2017.
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i

Objetos Digitais de Aprendizagem (ODA): segundo Sá Filho e Machado (2003) são todos os recursos digitais que podem
ser usados e reutilizados e combinados com outros objetos para formar um ambiente de aprendizado rico e flexível, e
assim, propiciar a possibilidade de explorar conteúdos curriculares de forma interativa e atrativa. Ex: Sites, aplicativos,
softwares, vídeos, animações e jogos.
ii
Construcionismo: “uma forma de conceber e utilizar as tecnologias da informação e comunicação em educação que
envolve o aluno, as tecnologias, o (a) professor (a), os demais recursos disponíveis e todas as inter-relações que se
estabelecem, constituindo um ambiente de aprendizagem que propicia o desenvolvimento e autonomia do aluno, não
direcionando sua ação, mas auxiliando-o na construção do conhecimento por meio de explorações, experimentações e
descobertas.” (ALMEIDA, 2005, p. 25)
iii
Interdisciplinaridade: é realizada pelo diálogo com outras formas de conhecimento, onde duas ou mais áreas do
conhecimento estão envolvidas sem a perda da lógica individual (Fazenda, 2003) e onde os conteúdos são explorados
de forma conceitual, prática e existencial (Fazenda, 2008),
iv
Metodologias ativas: “são estratégias de ensino centradas na participação efetiva do estudante na
construção do processo de aprendizagem, de forma flexível, interligada e hibrida”. (BACICH;MORAN, 2018,
p.4)

175

