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A construção de uma Educação Básica mais abrangente e com qualidade social foi 

uma destas frentes que assumimos com muita responsabilidade numa 

demonstração de compromisso com a cidade e com a nossa gente. 

O resultado alcançado é fruto de um conjunto de ações e práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelos profissionais do magistério e servidores de apoio, em nossas 

instituições educacionais que através do empenho e do trabalho coletivo 

conseguiram materializar nos projetos pedagógicos das escolas o direito à educação 

para todos. Com o objetivo de dar continuidade a uma educação de qualidade, 

entrega a comunidade escolar o documento: Diretrizes Curriculares da Rede 

Municipal de Ensino. Um trabalho realizado de forma colaborativa e participativa pelo 

conjunto dos profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino de Natividade 

da Serra que servirá para continuar o trabalho iniciado, aperfeiçoar os processos 

ensinar e aprender, assegurando o direito à educação a todas as crianças que 

frequentam a Rede Municipal de Ensino de Natividade da Serra. 

 Assim, hoje a Rede Municipal do município de Natividade da Serra, congratula-se 

com a esfera nacional no sentido de respeito às questões educacionais, no momento 

em que apresenta suas próprias diretrizes. Vale registrar que a base deste 

norteamento partiu da análise complexa das articulações dos conceitos estruturantes 

com a prática social, à luz da legislação nacional. Almejamos que o cidadão 

nativense seja um dos atores envolvidos na transformação do pensamento social, a 

partir das Diretrizes Curriculares Municipais, que une esforços para a 

contextualização de saberes nas diversas áreas e aspectos da educação como um 

todo. 

 

 

 

Maria Lourdes de Oliveira Carvalho  

Prefeita Municipal de Natividade da Serra 
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Este é o primeiro volume das Diretrizes Curriculares para Educação Infantil de 

Natividade da Serra. É o resultado de um trabalho que envolveu os profissionais que 

atuam com nossas crianças e unindo diversos conhecimentos relacionados às 

experiências infantis, estudos de documentos oficiais e informações extraídas de 

outras propostas curriculares.  

É indispensável para os professores que desejam transformar e aprimorar suas 

práticas, deverá ser utilizado para melhorar a qualidade dos trabalhos já realizados 

nas escolas de Educação Infantil. Serão abordados assuntos relacionados: 

❖ História da nossa cidade; 

❖ Educação em Natividade da Serra; 

❖ Concepção de criança; 

❖ Gestão dos ambientes do tempo escolar. 

 

Com o apoio da FLUPP - Fundação Lucia e Pelerson Penido, fundação responsável 

pelo Programa VIM – Valorizando uma Infância Melhor, apresentamos esse 

documento que visa romper com o modo tradicional de organizar o ambiente e mudar 

para uma forma que favoreça formar cidadãos autônomos e abertos para conviver 

com a diversidade. 

Jhonata Ricardo Santana 

Diretor de Educação 
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As Diretrizes Curriculares Municipais apresentam a concepção de Educação Infantil 

vigente e estabelecem os princípios éticos, políticos e estéticos que devem guiar as 

propostas pedagógicas desse ciclo, objetivando “garantir à criança acesso a processos de 

apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes 

linguagens, não apenas a escrita, mas também a oral e a corporal. Sempre partindo das 

brincadeiras e das interações, essenciais para a comunicação na primeira infância, bem 

como o direito à proteção, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à convivência 

e à interação com outras crianças”. 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão 2017  
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Prefácio 

 

Caros professores  

É com muita satisfação que apresentamos as Diretrizes Curriculares para o 

município, organizadas neste primeiro volume na qual contempla o histórico e 

concepções da educação de Natividade da Serra desde a sua origem até os dias 

atuais: 

1. A cidade e sua Região 

2. História da Educação em Natividade da Serra 

3. Espaço/Ambientes 

4. Tempo 

Eles são fruto dos estudos e reflexões sistematizadas por uma comissão e validadas 

por todos vocês. 

Esse documento norteará as práticas desenvolvidas nas EMEI de Natividade Serra. 

Esperamos que essas orientações norteiem todo o trabalho desenvolvido em nossas 

escolas por meio do brincar e da autonomia dos nossos pequenos. 
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1 - HISTÓRIA DA CIDADE DE NATIVIDADE DA SERRA 

 

1.1 A Cidade e sua Região 

 
Mapa da Região 

 

O Vale do Paraíba, na Região Sudeste abrange os lados Leste do Estado de São 

Paulo e Oeste do Estado do Rio de Janeiro, é uma Região com grande importância 

socioeconômica. 

Sua história está relacionada ao ciclo do café, por volta de 1821, quando iniciou a 

fase de prestígio e poder político à Região, porém entrou em declínio a partir da crise 

econômica de 1929. Mediante a esse fato deu-se início a produção de leite na 

economia local. 

Com isso, o Vale do Paraíba tornou-se o segundo maior polo produtor de leite do 

país. Embora, atualmente, a produção de leite se encontre em decadência, ainda faz 

parte do sustento da população rural dos pequenos Municípios. 

O arroz foi um dos mais importantes produtos agrícolas da Região, tendo sido 

cultivado em Natividade da Serra, para consumo interno de sua população, até à 

época de sua inundação que ocorreu em decorrência das chuvas na cabeceira do 

extinto Rio do Peixe no ano de 1974. 

 O munícipio de Natividade da Serra encontra-se no lado Paulista desta Região, bem 

como, Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos 

do Jordão, Canas, Caraguatatuba, Cunha, Guararema, Guaratinguetá, Igaratá, Ilha   
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Bela, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinha, Monteiro Lobato, Pindamonhangaba, 

Piquete, Potim, Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Salesópolis, Santa Branca, 

Santa Izabel, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, 

São Luiz do Paraitinga, São Sebastião, Silveiras, Tremembé e Ubatuba.  

 

Cidade velha (anos 70)  

 

Após a proclamação da Independência do Brasil em 1822, Dom Pedro I assinou um 

decreto que disponibilizava transporte para quem pretendesse residir no Brasil, na 

condição de trabalhar e contribuir para o progresso da nova nação. 

A família Toledo, formada por camponeses experientes, vinda de Portugal, instalou-

se inicialmente em Cunha, e, em seguida, no município de Natividade da Serra, por 

volta de 1823, com a intenção de explorar áreas e por esse motivo, fixaram 

residência na Vila do Bairro Alto e, depois, às margens do Rio do Peixe. 

O coronel José Lopes veio acompanhado por uma comitiva composta por parentes, 

filhos e alguns escravos que se deslocavam para lugares diferentes: Bairro das 

Peróbas e Bairro do Paraitinga que faziam divisa com atual fazenda da Ponte Alta e 

Retiro. 

Na época, surgiram alguns “caçadores” interessados em novas empresas e com a 

autorização de José Lopes, conseguiram escolher pequenos lotes para dar início às 

novas construções. Em 29 de Maio de 1853, deu-se a emancipação Política do 

Município. 

A cidade de Natividade da Serra já pertenceu aos municípios de Taubaté, Paraibuna 

e São Luiz do Paraitinga. Teve ao longo de sua história várias denominações: 
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Povoação Nossa Senhora do Rio do Peixe, Vila de Natividade e em 1944, já como 

município, recebeu o nome de Natividade da Serra. O cidadão nascido aqui recebe 

o gentílico de nativense. 

Em 1973, após 120 anos de existência, a cidade sofreu uma enorme transformação 

em consequência do represamento do Rio Paraibuna, Rio Lourenço Velho, Rio do 

Peixe e Rio Paraitinga, represamento esse, feito pela CESP (Companhia Energética 

de São Paulo), para a construção da Usina Hidrelétrica de Paraibuna com intuito de 

atender os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

O processo de migração da população da cidade velha para a cidade nova foi 

intensificado em janeiro de 1974, devido à tempestade que provocou um aumento 

abrupto do nível do Rio do Peixe, inundando assim vários bairros, tendo sido o mais 

afetado o Bairro dos Remédios, no qual seus moradores não tiveram tempo hábil de 

retirar seus pertences. 

A cidade velha, destruída e coberta pelas águas do reservatório da CESP, foi 

abandonada e todos passaram a habitar, a partir de 1974 uma nova sede do 

município numa Região mais alta, rodeada por águas e montanhas, sendo quase 

uma ilha ligada por um único acesso terrestre. 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedra Fundamental (anos 70) 
 
 

A construção da represa não teve a função de abastecer a cidade, mas sim, de 

manter o nível das águas do Rio Paraíba.  

A grande enchente ocorrida pouco antes do término da construção da represa trouxe 

tristeza, desolação e prejuízo à população local. Tendo sido considerada uma 
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calamidade pública, a qual demorou dois anos para a concretização do translado da 

cidade velha para a cidade nova.  

  
Construção da Nova Cidade (anos 70) 

 

A cidade foi translada para um novo local com sua pedra fundamental lançada em 

13 de agosto de 1973, pelo Prefeito Octacílio Fernandes da Silva, Padre Higino e 

toda comunidade escolar, local onde, atualmente, funciona o Centro Cultural.  

 
Local da Pedra Fundamental (2017) 
 
 

Os mesmos 55 funcionários da cidade velha continuaram trabalhando na cidade 

nova comandados pelo Prefeito Octacílio. 

A prefeitura auxiliou os agricultores que tiveram suas terras inundadas e não 

possuíam condições financeiras para retomar suas produções agrícolas no 

recomeço de suas novas atividades nas novas terras. 
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Em virtude do fenômeno da industrialização da "Calha do Vale" (Taubaté, 

Pindamonhangaba e Tremembé) e da inundação das áreas do município, houve a 

emigração de parte da população, que perdeu suas terras e suas atividades, para 

municípios vizinhos.  

Com o intuito de minimizar os prejuízos ocasionados pela inundação eliminando as 

terras férteis do município, parte dos produtores rurais que aqui permaneceram, 

investiram na plantação de eucaliptos em grande escala. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cidade Nova - Vista panorâmica (anos 80) 
 
 

Desde 1955 iniciou o programa de agricultura familiar por meio do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), favorecendo o crescimento, o 

desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes e a 

formação de hábitos alimentares saudáveis por meio da oferta de alimentação 

escolar e de ações voltadas para educação alimentar e nutricional. 

Por meio do programa, os produtores rurais, passaram a ter melhores condições 

para permanecer na Região produzindo alimentos de qualidade superior aos 

vendidos nos supermercados ou em grandes feiras, na sua maioria, orgânicos 

comercializados pelos produtores diretamente aos consumidores, sendo parte deles 

destinado à merenda escolar. Geraram renda, empregos e melhoria da qualidade de 

vida deles e de suas famílias. 
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1.2 A construção da barragem 
              
    Foto 1                                                                      Foto 2 

  
                       
Foto 3 

 
Fotos 1, 2 e 3 – Construção da barragem   

 
 

Natividade da Serra é banhada pela represa, construída no final da década de 1970 em 

uma parceria entre o governo federal e estadual. Essa bacia auxilia no controle da vazão 

do Paraíba do Sul – que abastece parte dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais – e no fornecimento de energia para a Região.  

O município foi o que sofreu maior impacto com a construção do Reservatório de 

Paraibuna. Teve cerca de 120 km2, ou seja, 14% de sua área alagada, impactando 

diretamente a economia, bem como, sua população e todos os aspectos 

relacionados à cultural local.  
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A construção da barragem dos rios Paraibuna-Paraitinga alagou terras produtivas, 

casas, igrejas, provocando perdas de bens materiais e imateriais.  

Memória 
“O conceito de memória enquanto fenômeno social é um processo histórico 
e tradicional que observa e analisa as características culturais de um 
determinado povo. ” (LIMA E SANTIAGO, 2011 apud MENDES). 

 

 

 
Caminhão da CESP (Companhia Energética de São Paulo) soltando peixes nas águas da nova 
represa. 
 

É fundamental conservar e divulgar memórias principalmente nos setores como a 

cultura e a educação, para que as novas gerações possam conhecer suas raízes.   

Em 2014, com a estiagem que acometeu todo o Estado de São Paulo, a represa que 

circunda a cidade estava operando com apenas 12% de sua capacidade. A escassez da 

água revelou ruinas até então, emergidas, mobilizando antigas memórias. Na verdade, 

reapareceram ruínas do que foi a cidade.  

 Tulipa da barragem de Paraibuna. 
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Nessa época, a TV Vanguarda fez uma reportagem e contou com as lembranças de uma 

moradora Dona Leninha que concedeu entrevista e disse: “Começou a aparecer o 

centrinho da cidade, onde era uma pracinha e tinha a Igreja. Mas não vai aparecer muita 

coisa, porque quase tudo foi destruído em um mutirão de limpeza (na época da 

construção da represa) ”, lembra a professora aposentada Maria Helena da Silva Ribeiro, 

de 61 anos. 

As lembranças são tão claras, que Maria Helena se recorda das torres da capela1 indo 

ao chão após uma implosão feita no mutirão. 

 

 
Escombros da antiga Igreja Matriz (Foto: Arquivo Pessoal/Maria Helena Ribeiro) 

 

Dois anos antes a inundação, uma tempestade alagou parte da cidade e destruiu 

inúmeras casas. Esse fato forçou muitos moradores a anteciparem suas mudanças 

para o alto da colina. Com isso, muitos pertences que estavam nessas construções 

foram deixados para trás. Nessa época a cidade tinha 11,2 mil habitantes. 

Também nessa reportagem, o eletricista João Ferreira ‘Kaquera’, de 60 anos, 

compartilhou recordações do antigo povoado. De acordo com ele, já é possível identificar 

onde ficava a antiga cadeia e parte do antigo cemitério. “Nasci e fui criado na cidade 

velha, era uma cidade muito bonita, não tem comparação com agora. Dá vontade da 

gente ver onde era”, diz. 

                                                           
1 A palavra em questão é referente a fala da entrevistada. 
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Ruinas da antiga cadeia pública, casas e cemitério. Foto: Claudio Vieira 

 

2 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE NATIVIDADE DA SERRA 

A 13 de Fevereiro de 1864 foi nomeada, por carta imperial, o Dr. Francisco Ignácio 

Marcondes Homem de Mello para presidente da Província de São Paulo, sendo um 

de seus expedientes a autorização para o funcionamento de uma escola na então 

Vila de Nossa senhora da Natividade. Ainda não estava instalada a Câmara 

Municipal, o que se deu no dia 02 de março daquele ano. 

Assim, a 04 de março de 1864, foi solicitada permissão para empregar o professor 

João Ribeiro Nogueira, secretário da Câmara Municipal. Não obstante a falta de 

recursos para o ensino público, ele se prontificou a trabalhar gratuitamente, até que 

fossem liberadas verbas, o que se deu em 04 de maio de 1864. 

Por quatro anos a escola funcionou na residência do próprio professor, até 19 de 

julho de 1868, quando a Câmara reunida declarou oficialmente o ensino público em 

Natividade, lendo-se um ofício da Inspetoria Geral de Instrução Pública, dirigido ao 

Presidente da mesma, enviando-lhe um exemplar do regulamento do Governo sobre 

a instrução primária. A primeira professora atuando no serviço público, nomeada pelo 

Presidente da Província para lecionar à classe feminina, foi a Sra. Perpétua Benigna 

de Salles, em 02 de setembro de 1864. 

A 08 de Abril de 1872, o Sr. Ladislau Antônio de Mendonça dirigiu um oficio à 

Câmara, propondo a criação e o estabelecimento de uma classe de ensino livre, aos 

domingos e dias santificados, realizadas a noite, para nelas se instruírem aqueles 

que quisessem, “matérias que coubessem na alçada do mesmo ensino”, obrigando-
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se o mesmo vereador a ajudar esse estabelecimento em tudo o que estivesse ao 

seu alcance. “Posto em discussão, deliberou-se adiar por ser essa matéria de alta 

importância, enquanto se preparava os melhores meios para deliberar”. Como se vê, 

o Sr. Ladislau convidava a qualquer pessoa que, mesmo com pouca instrução, se 

prontificasse a participar no ensino público, ainda que leigo. 

O Sr. Benedito Alves dos Santos (Dito Inácio) cedeu o local para a primeira escola, 

uma casa localizada na praça padre Higino e que funcionou até a construção do 

grupo escolar na antiga cidade.  

No dia 07 de setembro de 1922, durante as comemorações do primeiro Centenário 

da Independência do Brasil, foi inaugurado o prédio escolar localizado na Rua XV de 

novembro, no momento da inauguração os alunos, com seus respectivos 

professores à frente, dirigiram-se para o prédio denominado Escolas Reunidas de 

Natividade da Serra, que posteriormente recebeu o nome Grupo Escolar Figueira de 

Toledo, sendo indicado como seu primeiro diretor, o professor Milton Tolosa. 

  

 

 

Escola Reunidas – construída pelo Sr. Benedito Alves dos Santos, 1921. 
 
 

Em 1973 já na nova cidade improvisaram um barracão feito de madeira, que atendia 

somente o primário e a partir de 1974 iniciou-se a construção do ginásio que 

atenderia de quinta a oitava séries. Neste mesmo ano começaram a estudar a 

possibilidade de montar turmas para atender os alunos que iriam cursar o segundo 

grau. 
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   Foto 1                                                                       Foto 2      

  

 Fotos 1 e 2 Barracão onde funcionava a E.E.P.G. Figueira de Toledo (década de 70) 

 

No ano de 1977, foi elaborado o Plano de Integração do Menor e Família na 

Comunidade (PLIMEC2). Esse documento foi desenvolvido pela Secretaria da 

Promoção Social do Governo do Estado de São Paulo. 

Com o objetivo de integrar o menor e a família na comunidade foi desenvolvido por 

entidade social de direito privado, sem fins lucrativos, atuando na área de serviços 

assistenciais e promocionais, como “Sociedade Amigos de Natividade da Serra” na 

função administrativa do Centro Comunitário.  

Seu desenvolvimento se dava através de celebração de convênio entre a Secretaria 

da Promoção Social e a entidade contratada, com a garantia de cooperação técnico 

administrativo e financeira. 

Nos municípios paulistas, o PLIMEC foi implantado a partir de 1978. Em Natividade 

da Serra, em 1979. O trabalho social de atendimento ao menor iniciou-se 

primeiramente no antigo “Barracão”, passando depois para o Centro Comunitário. É 

um prédio administrado pela associação de moradores onde se realizava as festas 

da comunidade.  

O Plano era desenvolvido, com ações efetivas, através de quatro programas básicos:                

 

                                                           
2 As informações abaixo são fruto do relato concedido pela Assistente Social, da época, Sra. Maria 
Vilma dos Santos em outubro de 2016. 
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2.1 Programa de Atendimento ao Pré-Escolar – PROAPE. 

Este programa era destinado ao menor carenciado de 0 a 6 anos, o pré-escolar, com 

o objetivo de proporcionar atenção de caráter preventivo, procurando satisfazer as 

necessidades básicas de saúde, socialização, educação, recreação e segurança 

social.  

O atendimento ao menor se dava com a formação de grupos correspondentes a 

determinada faixa etária, podendo totalizar até cem crianças por unidade, de acordo 

com a demanda do município. 

Estes eram atendidos em regime de externato, por quatro horas diárias, com 

conteúdos relacionados à saúde: hábitos alimentares, práticas de higiene e medidas 

preventivas de doenças e acidentes, relacionando a educação, atividades voltadas 

ao desenvolvimento sensório motor e verbal; desenvolvimento da criatividade, 

iniciativa, solidariedade e responsabilidade; jogos educativos (educação lúdica).  

Referente a estrutura local, o Plano contava com: Coordenador (Assistente Social), 

Estagiários Universitários (Serviço Social e Educação Física) e Estagiários do curso 

de Magistério (monitores) e merendeiras. 

Os monitores vinculados administrativamente à Entidade Social eram selecionados 

por prova escrita e entrevista, elaboradas e aplicadas conjuntamente pela Unidade 

Educacional e Entidade Social, respectivamente pela Supervisora Pedagógica e 

Assistente Social. Os contratados eram remunerados pelo sistema “Bolsa Estágio”. 

O planejamento e avaliação das ações desenvolvidas eram realizados, dentro de 

uma concepção mais tradicionalista, semanalmente em reunião de equipe com: 

Coordenador, Supervisor Pedagógico, estagiários de Serviço Social e de Educação 

Física e monitores. Todas as atividades eram registradas e documentadas e, cada 

trimestre, encaminhada a coordenação Regional, responsável pela assessoria, 

supervisão e acompanhamento técnico – administrativo do desenvolvimento do 

plano pela entidade executora. E sucessivamente, à Coordenadoria Estadual.  

No período de 1979 a 1983, o plano esteve sob a coordenação da Assistente Social 

Sra. Maria Wilma dos Santos com uma equipe de cinco monitores a cada ano, 

podendo estes serem recontratados, de acordo com a continuidade do curso e 

desempenho das funções. Quando da formação do grupo específico do pré-escolar, 
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a primeira monitora designada para a orientação foi a Sra. Maria do Carmo dos 

Santos. 

Após 1983, todo o trabalho ficou a cargo da Sra. Nilza Maria de Freitas como diretora 

e da Sra. Fabiola de Souza Moutela como coordenadora não podendo precisar sobre 

a continuidade, duração, execução do referido plano, mais precisamente, sobre o 

PROAPE, e sua vinculação com a escola de Educação Infantil. 

 

2.2 Programa de Educação Complementar para o Menor – PRECOM 

Este programa era destinado ao menor carenciado de seis aos dezoito anos de 

idade, envolvidos em atividades lucrativas, sem a devida assistência educacional e 

social; em atividades moralmente perigosas ou na mendicância; em condições de 

permanente ociosidade; e com outras deficiências relacionadas com seu 

desenvolvimento global. 

 

2.3 Programa de Educação complementar para os pais – PRECOP 

Este programa era destinado aos pais e ou responsáveis pelos menores 

participantes do PROAPE e PRECOM, bem como a todos os pais que 

demonstravam interesse em participar. 

 

2.4 Programa de Atuação Indireta – PRAI  

Era um programa de integração de serviços das instituições, entidades sociais, 

grupos da comunidade, profissionais e lideranças articulando os recursos da 

comunidade em função do atendimento das necessidades da criança atendida pela 

família e prevenção de sua marginalização. 

 

2.5 O início da Educação Infantil. 

A pré-escola iniciou em 1981, com crianças de seis anos de idade. Na ocasião, não 

era um atendimento obrigatório. Funcionou até 1993 na E.E. Figueira de Toledo, 

passando a partir desse mesmo ano para Prefeitura Municipal. A escola usava o 

nome da Entidade Centro Comunitário. 

No ano de 1989 foi necessário contratar uma estagiária que atuava como professora 

com crianças de seis anos. A partir dessa data começou a funcionar duas salas de 
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Educação Infantil com as professoras Sra. Marilda Peixoto de Castro e a Sra. Alaíde 

Augusta Dionizio Izaias. 

 

Foto 1                                                                               foto 2 

        
Turma de Educação Infantil junto com a professora Marilda Peixoto de Castro (1991) 
 

Em 15 de Abril de 1997, foi inaugurada a escola municipal de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, “Tereza Garcia Minari”, no cargo de secretária de Educação 

assumiu Sra. Maria Helena Silva Ribeiro e supervisor o Sr. Antônio Alves de 

Campos. Nomeando a professora Marilda Peixoto de Castro para assumir a sala de  

Educação Infantil. 

 

Desfile de inauguração Escola Municipal “Tereza Garcia Minari” (1997). 
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Em 1998 houve o primeiro concurso para efetivar os professores que hoje atuam na 

rede municipal de ensino. No ano de 2007 teve um novo concurso destinado a 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, e, em 2010 para o Ensino Fundamental I e 

II. 

2.6 A criança  

Ser criança requer um cuidado especial tanto no nível de crescimento biológico 

quanto psicológico, a criança precisa de um ambiente que lhe proporcione cuidados 

básicos para crescer adequadamente, só isso não é o suficiente para o seu 

desenvolvimento, é necessário um ambiente afetivo, com adultos que proporcionem 

cuidado, afeto, limites e respeito.  

As crianças aprendem desde muito cedo. Enquanto bebês estão abertas a 

aprendizagens diversas. Aprendem principalmente com o meio em que vivem, 

seguindo exemplo das pessoas como modelos na construção de suas 

aprendizagens. Por esta razão a convivência com outros atores se torna tão 

importante, pois, experimentando e questionando elas desenvolvem a própria 

identidade. 

A criança deve vivenciar e desfrutar de experiências significativas para que ocorram 

novas aprendizagens, onde a criatividade, a fantasia e o sonho devem fazer parte 

do cotidiano. É necessário, por exemplo, proporcionar situações onde brincar, 

cantar, dançar, correr e pular façam parte da rotina.  

A criança 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 cultura3.  

As crianças têm muita curiosidade sobre a dinâmica e o funcionamento do mundo. 

Suas perguntas podem ser um bom caminho para desenvolver pesquisas, encontrar 

respostas e aprender, pois, é preciso aproveitar essa curiosidade para construir 

conhecimento. O modelo é importantíssimo, mas cada criança é um ser único, com 

suas próprias histórias. Deve-se levar em conta o ambiente em que ela vive, ou seja, 

a criança não deve ser classificada como um ser lógico e óbvio, ao contrário, toda 

criança quer mudar e influenciar o seu meio construindo algo novo.   

 

                                                           
3 Concepção de criança extraída do documento Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil 
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2.7. Quem é a criança de Natividade da Serra?  

Há anos atrás, as crianças viviam soltas, podiam experimentar e vivenciar a 

liberdade. Brincavam nas ruas ou na casa dos vizinhos. Quando não havia muitos 

brinquedos comprados, a maioria confeccionava os em casa com os recursos 

disponíveis, por isso o “faz de conta” e as brincadeiras que envolviam a imaginação 

estavam sempre presentes.  

Foto 1                                                                               foto 2 

        
Fotos 1 e 2 Bairro Alto décadas 70 e 90 respectivamente 

 

Atualmente percebemos que as crianças ficam mais em casa, devido as grandes 

mudanças que ocorreram em nossa sociedade. Mesmo assim, elas são 

participativas, desinibidas e ágeis, pois, hoje, a maioria tem acesso a tecnologias e 

algumas a livros, brinquedos e recursos audiovisuais.  

 

2.8 Educação Infantil nos dias atuais.  

Uma Educação Infantil transformadora deve contemplar primeiramente uma 

mudança na organização dos espaços, transformando-os em ambientes prazerosos. 

Atualmente a Educação Infantil atende em média 167 crianças, entre 4 e 5 anos em 

turmas denominadas 1ª e 2ª fase em todo município, distribuídos em: 

Quatro turmas denominadas 1ª fase na EMEI Prof.ª.  Therezinha Lemes Porto 
Pinto, 

Quatro turmas denominadas 2ª fase na EMEI Prof.ª. Therezinha Lemes Porto 
Pinto, 
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Uma turma denominada 1ª fase na EMEIF Prof.ª. Teresa Garcia Minari núcleo 
Pouso Alto; 

Uma turma denominada 2ª fase na EMEIF Prof.ª. Teresa Garcia Minari núcleo 
Pouso Alto; 

Uma turma multisseriada denominada 1ª e 2ª fase na EMEIF Prof.ª. Teresa 
Garcia Minari núcleo Bairro Alto; 

Uma turma multisseriada denominada 1ª e 2ª fase na EMEIF Bairro Vargem 
Grande; 

Uma turma denominada 2ª fase na EMEIF Bairro das Palmeiras; 

 

   

EMEIF Profª Therezinha Lemes P. Pinto, 
vista lateral direita 

 

 

 

EMEIF Profª Therezinha Lemes P. Pinto, 
vista lateral esquerda 

  

 

EMEIF Profª Therezinha Lemes P. Pinto, 
vista frontal sala fase II 

 

 

 

EMEIF Profª. Teresa G. Minari Pouso Alto-
fase I    
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EMEIF Profª. Teresa G. Minari Bairro Alto; 

  

 

  

EMEIF Profª. Teresa G. Minari B. Alto-vista 
lateral direita 

 

  

EMEIF Profª. Teresa G. Minari B. Alto-vista 
dentro da sala fase I e II multisseriada 

 

 

EMEIF Profª. Teresa G. Minari B. Alto-vista 
dentro da sala 1º e 2º ano multisseriada  
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EMEIF Bairro Vargem Grande vista do pátio 

 

 

 

 

 

 

EMEIF Bairro Vargem Grande vista dentro 
da sala fase I e II multisseriada 

 

   

Escola das Palmeiras: vista frontal     

 

 

 

                   

       

 

EMEF Bairro Palmeiras vista lateral 
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EMEF Bairro Palmeiras vista dentro da sala 
fase I e II multisseriada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalhar com os cantos é uma novidade para alguns professores, muitos 

desconhecem como fazer uso dessa estratégia em benefícios dos alunos. Por esse 

motivo possuem muitas dúvidas. 

 

ESPAÇO 

Os espaços na Educação Infantil devem ser considerados ponto de partida para o 

trabalho cotidiano, como base para que o adulto planeje seus usos transformando-

os em ambiente. Um ambiente planejado, pensando nos seguintes aspectos:  

✓ O que temos?  

✓ Para que/quem o temos?  

✓ O que gostaríamos de ter? 

✓ O que e para quem fazer? 

✓ Quem atuará no cenário que estamos propondo? 

Essas questões são essenciais para que os profissionais que atuam na Educação 

Infantil promovam:  

✓ Expansão criativa da criança; 

✓ Recriação das regras; 

✓ Compartilhar experiências; 

✓ Expansão da expressividade; 
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✓ Interação de grupos e subgrupos; 

✓ Ação e imaginação; 

✓ Desenvolvimento da autonomia. 

 

1.1 Espaço e ambiente  

Pensar o espaço é compreender as questões físico-materiais como os elementos 

de cor, texturas, piso, altura de janelas, altura das maçanetas das portas, os móveis, 

a louça do banheiro (torneira, cuba, vaso sanitário, porta toalhas, entre outros), a 

dimensão métrica das salas, corredores, refeitórios, banheiros, hall de entrada; a 

interligação entre estes espaços; o desenho arquitetônico e suas formas. 

O espaço precisa ser pensado como gerador de experiência que ajude o adulto a 

amadurecer as expectativas de protagonismo nas ações que as crianças expressam 

em seu interior, suavizando a ação desse adulto sobre ela. O contexto deve permitir 

a intermediação entre adultos e crianças. Assim trocas realizadas entre ambos 

permitem dar sustentação e qualificação às recíprocas expectativas.    

Pensar o ambiente é considerar as interações: criança/criança, criança/adulto, 

criança/espaço, criança/tempo de permanência na instituição escolar, 

criança/relação com os elementos do espaço. As questões que envolvem o espaço 

têm influência sobre o ambiente, e este por sua vez, incide sobre o espaço. O 

ambiente é mais que um cuidado em recepcionar e acolher, é um elemento 

importante que pode influenciar na qualidade das relações e experiências que 

ocorrem na escola. Ele deve oferecer segurança e estímulos oportunos à curiosidade 

e potencialidade das crianças. 

Por essa razão acreditamos ser fundamental o entendimento tanto das 

especificidades de cada conceito em sua dimensão teórico-prática, quanto das 

relações e implicações que se estabelecem entre eles. Essa diferenciação possibilita 

aprofundar compreensões que podem resultar na adequação e qualificação dos 

ambientes pedagógicos na Educação Infantil. 

 

1.2 Espaço e suas Funções 

Quais critérios considerar para intervir nos espaços escolares? 

O espaço pode ser analisado em relação à diferentes funções. O primeiro é a 

promoção do desenvolvimento da identidade da criança. Identidade é mais que a 
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inclusão de crachás com nome e foto de cada aluno, ela é traduzida através de várias 

marcas intencionalmente incluídas pelos adultos, como elementos que são levados 

pelas próprias crianças, seus brinquedos preferidos, objetos de apego ou imagens 

afetivamente importantes e as produções que são construídas no cotidiano, como 

objetos com o gosto de cada uma. 

A segunda função promove o desenvolvimento da autonomia e de competências, 

através da organização de um ambiente em que as crianças são incentivadas a 

tomar decisões, opinar, fazer escolhas e estabelecer parcerias com os colegas.  

Um ambiente com oportunidades de crescimento contempla a terceira função. Nele 

os movimentos corporais são estimulados e os sentidos aguçados. 

Outra função é garantida através de oportunidades de contato social, mas também 

de espaços para atender a privacidade. 

Por fim, uma função muito importante é a garantia da sensação de segurança e 

confiança. 

Planejar e transformar o ambiente são ações importantíssimas para o 

desenvolvimento de crianças autônomas e capazes de conviver com a diversidade 

dentro do espaço escolar. 

Transformar os espaços em ambientes ricos e estimuladores facilita o trabalho do 

educador quando atende às necessidades das crianças e promove seu 

desenvolvimento, num espaço de interação onde elas experimentam o mundo e 

internalizam diversos sentimentos e conhecimentos. Quem organiza o ambiente 

precisa ter intencionalidade clara, preparando os espaços para as crianças sentirem-

se capazes de agir e transformar o mundo à sua volta com autonomia, fazendo com 

que ela se sinta valorizada e reconhecida como parte desse ambiente.  

 

1.3 Espaços abertos 
 

É primordial organizarmos contextos significativos para as crianças também nos 

espaços externos, onde elas possam colocar-se em relação umas com as outras e 

sintam-se desafiadas a interagir com diferentes materiais, legitimando o princípio de 

que todos os espaços são potencialmente promotores da brincadeira e da interação. 

Esse dado contempla os eixos brincar e interagir, das DCNEIs, os quais deverão 

nortear as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil, concebendo 
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a criança como protagonista, capaz e competente, com muita energia e necessidade 

de exercitá-la. 

Os espaços podem e devem ser adaptados dentro das escolas de forma a viabilizar 

atividades fora das salas de aula, sendo que a área de lazer da escola pode ser 

qualquer espaço, interno ou externo. Quando for restrito, precisamos torná-los 

agradáveis e funcionais.  

Concordamos com a citação da Comunidade Educativa CEDAC no livro O que revela o 

ambiente escolar? p 26 que diz: 

“ É possível transformar um corredor ou mesmo uma sala pouco  utilizada em 
espaço de brincadeira e convivência a partir de ações simples, como: 
• Instalar mesas, cadeiras, prateleiras ou caixotes para que os materiais fiquem 
à disposição dos alunos; 
• Fazer carrinhos para que materiais esportivos, jogos, livros e brinquedos 
possam ser transportados entre diferentes espaços da escola; 
• Utilizar uma parte externa que esteja desativada depois de remover mato e 
lixo; 
• Aproveitar as sombras das árvores para colocar mesas ou cavaletes e 
pranchas para que os alunos possam jogar, pintar, realizar tarefas e conversar; 
• Isolar um local com alambrado ou plantas para proteger crianças e adultos de 
outras movimentações da escola; 
• Espalhar almofadões e colchonetes em áreas internas para tornar o ambiente 
acolhedor para os alunos jogarem, lerem, conversarem. 
• Pintar o chão do pátio com brincadeiras como amarelinha, caracol, dama, 
trilha etc., tornando o ambiente propício aos jogos de interação entre os alunos 
pequenos”. 

 

Entende-se, então, que o espaço externo deve ser utilizado como um prolongamento 

das salas de atividades.  Ou seja, tanto dentro da sala de referência quanto fora dela, 

existe a possibilidade de escolhas, como nas brincadeiras do faz de conta. Nas 

brincadeiras que exigem regras, precisam do direcionamento dos adultos, 

constituindo-se em momentos ricos e prazerosos de aprender. Sem dúvida, os 

espaços externos possibilitam às crianças aprendizagens tão significativas como as 

que se constroem nos ambientes das salas de atividades, contemplando os eixos 

estruturantes: o brincar e o interagir. 

As crianças beneficiam-se quando permanecem no espaço aberto e para que isto 

ocorra é preciso que os educadores estejam comprometidos com o projeto de uso 

do pátio, devendo incentivar a criação de atividades pelas crianças, dando-lhes 

suporte e deixando-as agir de modo independente. 

Atualmente nas unidades escolares os espaços externos são diversificados, onde há 

a interação entre as crianças, estimulando a autonomia, levando em consideração a 

segurança, mobilidade e limpeza. 
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Tanque de areia - Espaço destinado às brincadeiras com baldinhos, pás, 

peneirinhas etc, incentivando a criatividade e a imaginação de estar construindo algo, 

tais como, bolo de aniversário, castelos de areia, imaginando caminhos para 

carrinhos e muitas outras brincadeiras. Desta forma a criança trabalha o faz de conta, 

exercita o lado criativo e inventivo. 

Parque -  O brincar no parque é uma estratégia para que as crianças possam 

extravasar toda sua energia e por meio de brincadeiras livres e das situações que 

criam, individualmente ou em grupo que elas buscam compreender e explicar o 

mundo a sua volta, assim é comum ver e ouvi-las durante as brincadeiras 

espontâneas imitando movimento, ações e postura que vivenciam em casa, na rua 

e na escola. Os atos de correr, pular, subir, descer, escorregar e movimentar os 

brinquedos de um parquinho contribuem para um desenvolvimento saudável, 

trazendo ótimos resultados para saúde física e mental das crianças o parquinho não 

é apenas um lugar para brincar, é um espaço que contribui para o desenvolvimento 

de habilidades motoras e sociais que serão úteis ao longo da vida e contribuirão para 

o processo  de aprendizagem escolar , pois os brinquedos permitem que meninos e 

meninas explorem e experimentem na prática conceito como deslocamento, espaço 

força, tempo e movimento. Por outro lado, favorece a socialização com outras 

crianças e com os educadores. Dessa forma o parquinho escolar é um espaço 

educativo que vem a somar com proposta pedagógica. 

A disposição dos brinquedos no parque procura garantir a segurança das crianças, 

agilidade, movimentação e exploração de todos os recursos disponíveis. 

Todo espaço educativo precisa de regras. Tudo é de todos, princípio democrático de 

convivência. Brincar é cuidar: Despertar o sentido de ordem e de responsabilidade 

com aquilo que é de todos.  

Pátio - Na área externa são realizadas brincadeiras livres e dirigidas, amarelinhas, 

caracol desenhado no chão, pular corda, brincadeiras de roda, brincadeira do faz de 

conta, pista de carrinhos, queimada, futebol, vôlei, andar de bicicleta, contar 

histórias, Jogos (quebra cabeça, encaixe), pintura com guache em papel pardo no 

chão e na parede, massinha e argila. 

Horta - Espaço importantíssimo para a participação coletiva das crianças para 

construir momentos prazerosos e de grande interação e autonomia. 

O contato com a natureza em uma escola infantil é fundamental, por isso os 

benefícios de uma horta são muitos. Mas, o principal é a paciência que pode ser 
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desenvolvida durante as atividades neste ambiente. Para as hortaliças crescerem é 

necessário tempo e cuidado desde o plantio até o momento da colheita. Dessa forma 

os alunos conseguem entender também a importância de cuidar da natureza. Os 

alimentos colhidos na horta podem ser utilizados na alimentação dos alunos na 

própria escola, incentivando o consumo das hortaliças, despertando o hábito de uma 

alimentação saudável.  

  

Pátio Coberto, Varanda ou Quadra da Comunidade- O salão revela um espaço 

importante para as aprendizagens e pode ser utilizado na realização das atividades, 

movimento com brincadeiras tais como: cabo de guerra, queimada, brincadeiras de 

roda, jogos de competição, atividades de circuito onde se trabalha a 

psicomotricidade. Além de ser um bom lugar para brincadeiras em dias de chuva, 

pode abrigar as festas e reuniões de pais, proporcionar atividades de pinturas e 

desenhos com papel pardos nas paredes para desenvolver a criatividade através de 

desenhos, pinturas com guache, oficinas de massinhas e argilas, cantinhos do faz 

de conta ex: cabanas com retalhos de panos, pistas de carrinhos, pedaços de 

madeiras de vários tamanhos para que usem a imaginação, também  para 

apresentações de teatro, coreografias de músicas e dança. 

 

1.4 Espaço inovador 
 

É fundamental que os professores de Natividade da Serra, que atuam na Educação 

Infantil, orientarem-se por meio das propostas aqui elencadas, pois a organização 

dos espaços e materiais se constitui uma estratégia fundamental para boas práticas 

com as crianças pequenas. 

Espaços personalizados que anunciem claramente que pertencem a alguém, devem 

garantir pontos de referências estáveis como:  

✓ Quadra para prática de esportes, somente a unidade escolar EMEIEF PROFª 

Teresa Garcia Minari núcleo Pouso Alto conta com esse espaço coletivo. 

✓ Refeitório, somente a unidade EMEI PROFª Therezinha Lemes Porto Pinto 

possui espaço próprio como refeitório. As demais unidades, EMEIEF PROFª 

Teresa Garcia Minari núcleo Pouso Alto e Bairro Alto, EMEIEF Vargem 

Grande e Palmeiras utilizam o pátio como refeitório. 

✓ Salão para recepcionar pais, alunos e visitantes todas as unidades escolares 

do município utilizam o pátio. 
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✓ Cantos que promovam a ação e imaginação da criança: matemática, leitura, 

faz de conta, beleza, profissões, materiais não estruturados e arte. 

✓ Parque (playground), parque sonoro ou brinquedos que permitam a interação 

coletiva bem como, a criação e recriação de regras, ou seja, espaços 

diferenciados e separados com adornos próprios e de dimensões mais 

acolhedoras.  

✓ Aquisição de materiais pedagógicos: brinquedos e jogos. 

✓ Inovação no layout das salas em todas as unidades na aquisição dos nichos 

para reorganização dos materiais pedagógicos e acessórios. 

✓ Biblioteca na EMEI PROFª Therezinha Lemes Porto Pinto, podendo ser 

estendida para as demais unidades escolares.  

A forma como organizamos os espaços nas escolas revela as concepções e valores 

sobre o que pensamos em relação às crianças, suas necessidades e possiblidades. 

Quando planejamos e organizamos um ambiente na escola, seja dentro ou fora da 

sala, precisamos questionar se há interação entre as crianças e como acontece? É 

preciso sempre levar em consideração situações que promovam a interação. 

 Portanto para organizar o espaço é preciso sempre refletir sobre como pensamos a 

criança e a sua educação. Para o desenvolvimento integral alguns princípios 

precisam ser observados nessa organização. Em primeiro lugar os espaços abertos, 

bem como sua decoração e os cartazes expostos, devem refletir as indagações, 

descobertas e percursos daqueles que utilizam e a criança tem que se sentir 

pertencente a esse espaço. 

Para tanto a arrumação precisa ser pensada de forma a possibilitar à criança ter uma 

visão geral da sala. Os materiais devem estar acessíveis à elas e as divisórias estar 

ao alcance de todos. Objetos precisam ser próximos à realidade das mesmas como: 

aparelhos de telefones, espelhos, escovas de cabelo, bonecas, carrinhos etc. 

Decorações nas paredes devem ser feitas pelas crianças, evitando as marcas dos 

adultos para que ela se identifique se aproprie do espaço/ambiente. 

Os espaços devem ser organizados de forma a desafiar a criança nos campos 

cognitivos, sociais e motor, deve estar povoado de objetos que retratem a cultura e 

o meio social em que a criança está inserida, atendendo sua faixa etária e ao mesmo 

tempo possibilitar novos conceitos e novas maneiras de ver e entender o mundo e 

outros meios sociais. 
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A brincadeira e o lazer são valorizados e reconhecidos para o desenvolvimento 

cognitivo e a interação social das crianças. Não importa se a escola é pequena ou 

grande: os momentos de lazer devem estar assegurados e precisam proporcionar 

oportunidades de relacionamento e de convívio entre os alunos. 

A criança precisa brincar porque é saudável, ensina e faz parte do ser nesta faixa 

etária. Nesse sentido, a escola precisa ter espaço para a criança brincar. Inclusive a 

rotina do(a) professor(a) deve contemplar esse tempo e espaço. 

Para que a criança se desenvolva e conquiste autonomia, os educadores da 

Educação Infantil vêm trabalhando com cantinho de leitura, rodas de conversa, 

leitura diária feita pelo professor, cantinho da matemática e cantinho do faz de conta. 

Além de atividade realizadas em área externa como, no pátio, no parque etc. 

  

1.5 Proposta de cantos 

A proposta de atividades de cantos diversificados contempla o desenvolvimento da 

autonomia ao oferecer atividades simultâneas. Esse momento precisa ser diário e 

pode acontecer da seguinte maneira: 5 (cinco) minutos para a apresentação da 

proposta, 40 (quarenta) minutos para o desenvolvimento da atividade e 5 (cinco) 

minutos para encerramento e organização do material, somando assim, 50 

(cinquenta) minutos de atividades. Os cantos devem ser convidativos e desafiadores. 

Entre as possibilidades de cantos podemos citar o faz de contas, jogos, fantasias, 

leitura, artes visuais etc. 

A principal finalidade dessa estratégia de organização dos cantos é o 

desenvolvimento da autonomia. A criança precisa todos os dias de momentos de 

interação nos cantos. 

O professor ter claro que o caminho é desvendar o segredo da brincadeira infantil. 

Por se tratar de um ser histórico e cultural a criança precisa ter contato com todo tipo 

de informação. O professor, como mediador, apenas irá planejar, constituir os cantos 

e propor desafios ao grupo. 

Ele deve planejar a quantidade de crianças nos cantos, de acordo com a quantidade 

de cantos disponíveis. Em média o professor pode deixar de cinco a seis crianças 

em cada ambiente. Os cantinhos com pouca procura devem ser revistos. E os que 

são movimentados devem ser incrementados quando for necessário. 
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 Foto 1                                                                            Foto 2 

         
Foto 1-2 EMEF “Therezinha Lemes Porto Pinto” - 2017      

 

 

         

  

 

EMEF Bairro das Palmeiras – 2017 

 

   

EMEIEF Teresa Garcia Minari - Pouso Alto 
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EMEF Prof Isabel Cristina R.M.Menecucci 

 

EMEIF Nucleo Bairro Alto 

 

Para os cantinhos muito frequentados o professor deve, em roda de conversa, propor 

as crianças que arrumem uma solução para participação das turmas nos cantos, ou 

seja, deixar claro que todos precisam ter oportunidades para frequentar os cantos, 

mas precisam se organizar de forma a não tumultuar a sala, enquanto um grupo 

participa em um canto o outro vai para outro e depois de um determinado tempo, faz-

se a troca de canto. Não é necessário que todos participem de todos os cantos todos 

os dias tendo em vista que terão o ano inteiro pela frente e muitas outras atividades 

são contempladas nos planos de ensino, projetos e rotinas diárias dos professores. 

É essencial fazer roda de conversa prévia e posterior a organização dos cantos para 

que o professor tenha a oportunidade de apresentar sua proposta de atividade para 

os alunos e esses possam esclarecer suas dúvidas e organizar suas ideias antes de 

partir para o canto escolhido. Nesse momento serão firmadas as regras que deverão 

ser seguidas durante esse momento. 

Os cantos são importantíssimos. Eles permitem que as crianças tomem decisões, 

compartilhem, façam escolhas, convivam em grupo de forma autônoma e aprendam 

a se organizar melhor, as brigas diminuem, fazem parcerias com os colegas. 

Cabe ao professor organizar os cantos como um convite e modelo de montagem e 

posteriormente as crianças serão convidadas a montar os cantos contribuindo na 

construção de sua autonomia. Ele também precisa acreditar na proposta de cantos 

e informar/mostrar para os pais a importância deles e os benefícios que esta 

construção traz para todos os envolvidos. 
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EMEF Bairro Palmeiras                                                              EMEIF Profª Therezinha Lemes P. Pinto 
 

             
EMEIF Profª Therezinha Lemes P. Pinto                            EMEF Bairro Palmeiras 
 

 

1.6 Decoração dos ambientes 

A Escola de Educação Infantil deve transmitir de imediato, a quem entra, a imagem 

de uma situação organizada, calorosa e acolhedora, em que rapidamente se 

detectam as marcas das experiências que as crianças e os adultos compartilham em 

seu interior. 

Para ampliar as possibilidades de aprendizagens das crianças deve-se evitar 

materiais estereotipados (imagens de personagens momentâneos), priorizando a 
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cultura local, a paisagem natural e as tradições da comunidade que refletem na vida 

escolar, pois é mais significativo aprender a partir da realidade vivenciada por elas. 

O ambiente do trabalho rural, de onde vem boa parte da população, deve ser 

valorizado, assim como também as regiões da reserva da Serra do Mar e a cultura 

regional (cavalgada, festas tradicionais etc.). 

Deve-se pensar na organização de forma a priorizar e valorizar o espaço, na 

disposição da mobília favorecendo a interação entre as crianças. Elas devem se 

sentir seguras e confiantes para desenvolver as habilidades necessárias, 

possibilitando a movimentação e a autonomia. Os objetos de uso devem estar ao 

alcance delas e a organização dos murais na escola ou na sala de aula deve ter o 

objetivo de promover e evidenciar o trabalho das mesmas. 

Segundo Beatriz Ferraz e Fernanda Flores no texto Espaço Atraente: Espelho de 

Valores “A organização do espaço evidencia diferentes preocupações e valores”. Na 

Educação Infantil deve-se priorizar o desenvolvimento da identidade e da autonomia, 

portanto o professor deve se preocupar com a organização do espaço durante a 

preparação da sua rotina, pois esta irá ajudar na aprendizagem dos alunos.  

Para nos apoiar nessa compreensão é preciso considerar: 

 

• Os espaços físicos das instituições sempre refletem os valores que elas 

adotam e são marcas sugestivas do projeto educativo em curso.  

• A organização do espaço físico, os materiais, brinquedos, instrumentos 

sonoros e o mobiliário não devem ser vistos como elementos passivos, mas 

como componentes ativos do processo educacional. Por esse motivo a 

educação precisa examinar com atenção a qualidade dos produtos culturais 

que oferece cotidianamente para as crianças.  

• O jeito como são decoradas as escolas revela sobre as concepções das 

pessoas envolvidas.  

• Quando temos nas paredes apenas um único modelo perpetuado em 

desenho sem qualidade, fica difícil para a criança iniciar seu processo de 

“alfabetização visual”, no qual teria que incorporar a possibilidade de crítica 

ao objeto.  
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• A instituição pode se transformar num espaço lúdico, onde todas as condições 

de segurança estão presentes, mas existe a liberdade para o jeito especial 

das crianças criarem. 

• O importante é permitir um movimento vivo e construído pelas próprias 

crianças, em vez de fixar determinados personagens ou imagens nas 

paredes. 

•  Faz-se necessário pensar num espaço que favoreça as experiências e 

manifestações infantis. 

• É preciso propiciar um ambiente claro, limpo e luminoso em que o colorido 

virá aos poucos, num movimento permanente, que mostra a alma da 

instituição e do trabalho desenvolvido por seus educadores, por meio das 

produções das crianças.  

Segundo Aldo Fortunati o contexto e o espaço educativo marcam profundamente os 

serviços e dão suporte e visibilidade à competência das crianças. O ambiente 

organizado de forma racional e criativa, aberto e fechado, amplo e pequeno, para 

atividade de pequeno e grande grupo, para o jogo simbólico, para as trocas sociais, 

para encontrar-se com a vida real, com a fantasia, com os conflitos e os desafios, 

mas, sobretudo, com uma liberdade que encontra limite na relação com o outro e 

que é capaz de sustentar o desenvolvimento de uma interação complexa. O 

ambiente é, portanto, promotor de experiências. Ao dar viabilidade ao trabalho das 

crianças o professor está documentando e valorizando. 

Ainda segundo Aldo Fortunati devemos pensar no espaço na educação infantil como: 

• Um espaço que parta de uma realidade acolhedora e íntima como o lar, onde 

a criança consiga identificar alguns pontos de referência.  

• O espaço de experiência que representa um sinal de uma atenção sobre as 

necessidades das crianças e ajuda a amadurecer as expectativas de 

protagonismo nas ações. 

• Um espaço que favoreça a intermediação entre adultos e crianças. 

• A organização e decoração do espaço que garanta a criança segurança, onde 

ela poderá construir sua identidade em situações coletivas. 

O investimento na qualificação do espaço deve garantir às crianças, aos educadores 

e aos pais experiências nos distintos papéis que cada um deles desempenha, por 

meio de um diálogo contínuo, aberto e renovador de um modo construtivo. 
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TEMPO 

“Em Educação Infantil qualquer atividade que não seja de alta qualidade representa uma 

oportunidade perdida de oferecer às crianças um bom começo para o resto de suas 

vidas.” FORMOSINHO, JULIA. 

 

A gestão do tempo em Educação Infantil requer flexibilidade e planejamento 

constantes. Segundo Bondioli, devemos utilizar a observação como um instrumento 

primordial para refletir e tratar de temas relacionados às práticas cotidianas. A autora 

propõe que seja realizada uma análise do contexto educativo em diferentes 

momentos da vida escolar. Porém, não se trata de uma reflexão com a função para 

julgamentos de boas práticas ou verificar se o que foi programado conseguiu efetivar-

se dentro do tempo disponível, mas atentar-se para a pedagogia “latente”, ou seja, 

um conjunto de práticas, regras e hábitos das rotinas que de alguma forma ocorrem 

de maneira inconsciente por parte dos agentes educativos e muitas vezes interferem 

de forma positiva na formação dos alunos, fazendo com que as crianças sejam 

convidadas a aprender.  

O tempo de uma criança na instituição educativa deve ser visto da perspectiva da 

criança, pois é um tempo de existência, de formação pessoal e social. Decidir sobre 

como usar o tempo é um desafio a que nós, adultos, dedicamos uma vida inteira. 

Somos responsáveis pelo modo como nós mesmos usamos o nosso tempo. Mas na 

instituição da Educação Infantil o tempo de existência é compartilhado. 

 

1.1 Rotina 

“A rotina estruturante é como uma âncora do dia a dia, capaz de estruturar o cotidiano 

por representar para a criança e para os professores uma fonte de segurança e previsão 

do que vai acontecer. Ela norteia, organiza e orienta o grupo no espaço escolar, 

diminuindo a ansiedade a respeito do que é imprevisível ou desconhecido e otimizando 

o tempo disponível do grupo. É um exercício disciplinar, a construção da rotina do grupo, 

que envolve prioridades, opções, adequações às necessidades e dosagem das 

atividades. A associação da palavra âncora ao conceito de rotina pretende representar 

a base sobre a qual o professor se alicerça para poder prosseguir com o trabalho 

pedagógico”. Maria Alice de Rezende Proença 
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Um dos aspectos fundamentais para a qualidade do trabalho pedagógico na 

educação infantil é a rotina das crianças e adultos, pois sabe-se da necessidade da 

sua existência na organização da instituição, entretanto, esta não pode ser ‘rotineira’, 

vazia, sem significado para as crianças de 3 a 5 anos.  

A rotina na instituição de Educação Infantil é fundamental para o desenvolvimento 

profissional dos educadores e o desenvolvimento integral (cognitivo, afetivo, motor, 

social) das crianças. Em sua definição, é preciso considerar o tempo dos atores 

envolvidos: tempo de aprender, de conviver, de falar, de escutar, de silenciar, de 

brincar e de ser.  

A rotina diária é o desenvolvimento prático do planejamento. É também a sequência 

de diferentes atividades que acontecem no dia a dia e é esta sequência que vai 

possibilitar que a criança se oriente na relação tempo-espaço e se desenvolva. Uma 

rotina adequada é um instrumento construtivo para a criança, pois permite que ela 

estruture sua independência e autonomia, além de estimular a sua socialização. 

Ao elaborar a rotina o professor se depara com o desafio de organizar o tempo. 

Pensar o cotidiano da Educação Infantil não é uma tarefa fácil, pois temos que nos 

organizar para buscar o que é prioridade para a idade, quanto tempo será destinado 

a cada atividade e como vai ser a organização dos grupos. Com isso a rotina deve 

ser organizada e clara tanto para o professor como para o aluno. Atentando para o 

fato de que a rotina deve prever pouca espera das crianças. Diversos tipos de 

atividades envolverão as mesmas: o horário da chegada, a alimentação, a higiene, 

os passeios, as brincadeiras – os jogos diversificados – como o faz-de-conta, os 

jogos imitativos e motores, as explorações de materiais gráficos e plásticos – os 

livros de histórias, as atividades coordenadas pelo professor polivalente e também 

por professores especialistas (Arte, Inglês e movimento). 

A rotina da Educação Infantil será estabelecida pela escola a partir das necessidades 

das crianças: 

• As necessidades biológicas – o descanso, a alimentação e a higiene, de acordo 

com a faixa etária; 

• As necessidades psicológicas – o rítmo e o tempo de aprendizado de cada criança 

nas diversas tarefas realizadas; 

• As necessidades sociais – a cultura e estilo de vida daquela comunidade ou 

daquela escola. 
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1.2 Princípios norteadores da rotina 

A rotina não é igual, mas precisa de princípios norteadores, fazendo com que 

professor e a criança sintam-se seguros e confiantes. Para o melhor 

desenvolvimento da aprendizagem da criança são necessários três princípios 

fundamentais: 

Regularidade - São aqueles que respondem às necessidades básicas de cuidados, 

aprendizagem e de prazer para as crianças, cujos conteúdos necessitam de uma 

constância. A escolha dos conteúdos que definem o tipo de atividades permanentes 

a serem realizadas com frequência regular, diária ou semanal em cada grupo de 

crianças depende das prioridades elencadas a partir da proposta curricular. 

O princípio da regularidade permite a criança desenvolver-se mais seguras e 

confiantes. A repetição das atividades na mesma ordem dá as crianças um sentido 

de continuidade e autonomia. 

Consideram-se atividades permanente as brincadeiras no espaço interno e externo, 

roda de história, roda de conversa, ateliês ou oficinas de desenho, pintura, 

modelagem e música, atividades diversificadas em ambientes organizados por 

temas ou materiais à escolha da criança e cuidados com o corpo.  Os cantinhos são, 

dentro da rotina da Educação Infantil, uma das atividades permanentes, ou seja, uma 

das situações propostas com regularidade cujo objetivo é constituir atitudes ou 

desenvolver hábitos.  

A rotina precisa ter flexibilidade, o planejamento tem de ser uma constância, para 

que não ocorram improvisos, contudo imprevistos podem acontecer, como por 

exemplo, contar uma história trazida pela criança e não a programada, comparar 

histórias considerando uma necessidade da criança de indicar outro livro, mudança 

no horário em virtude de outra atividade que se estendeu ou por outras situações.  

A Diversidade precisa ser garantida porque crianças dessa idade cansam 

rapidamente em atividades que requerem muita concentração. Podendo diversificar-

se em vários aspectos, na área de conhecimento ou linguagem, se será desenvolvida 

individual, coletivamente e em diferentes espaços para deixar claro as possibilidades 

de diferentes alternativas. As atividades precisam ser intercaladas entre momentos 

de concentração e ação. 
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1.3 Modalidades organizativas 

Ao longo da jornada diária, semanal e mensal, as atividades devem ser pensadas 

em diferentes modalidades: 

 

➢ Sequência didática; 
➢ Atividades Permanentes; 
➢ Projetos Didáticos; 
➢ Atividades Ocasionais. 
 

SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA 

São situações de aprendizagens que ocorrem numa 
sequência de realizações. O seu principal critério é a evolução 
do nível de dificuldade proporcionando uma progressão de 
desafios a serem enfrentados pelos alunos. 

Ocorrem de maneira parecida com os projetos, porém o 
produto final é apenas uma atividade de fechamento. 

Tempo de duração: Variável. 

Exemplos de situações: Sequências de leitura de diversos 
gêneros, exploração de objetos semelhantes, conceitos 
matemáticos, sequência gráfica de desenho. 

ATIVIDADES 

PERMANENTES 

São situações que ocorrem com regularidade, familiarizando 
as crianças com experiências de aprendizagem. 

 A marca essencial dessas situações é a constância e, por 
isso, possibilita contato intenso com diferentes situações e 
experiências. 

Tempo de duração: Diário, semanal, quinzenal ou mensal. 

Exemplos de situações: Roda da conversa, leitura, 
brincadeiras, atividades de artes visuais, apresentações para 
outras turmas (danças, músicas, teatro, declamação de 
poemas). 

PROJETOS 

DIDÁTICOS 

São situações didáticas que se articulam em função de uma 
situação problema e de um produto final. Os objetivos são mais 
abrangentes e tem uma finalidade compartilhada por todos os 
envolvidos. 

Tempo de duração: Depende da intenção podem ser 
organizados em dias ou meses 

Exemplos de situações: Confecção de cartazes, murais de 
fotografias com legenda, uma investigação a partir de uma 
pergunta disparadora, recital e apresentação teatral ou 
musical etc. 

ATIVIDADES 

OCASIONAIS 

São algumas oportunidades que nos permitem trabalhar com 
as crianças um conteúdo que se considera valioso, mesmo 
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não tendo equivalência com o que está planejado para o 
momento. 

 Tratam de conteúdos significativos que sistematizam 
conhecimentos estudados 

Tempo de duração: Variável, mas geralmente acontece numa 
atividade única. 

Exemplos de situações: Discussões sobre um tema debatido 
na mídia ou na comunidade, curiosidades e temas 
questionados pelas crianças, livros, poemas e notícias trazidas 
pelos alunos. 

 
 
 
 

1.4 Tempo de espera  
 

A rotina deve prever pouca espera das crianças. A espera pode ser evitada se 

organizarmos a nossa sala de aula de maneira que a criança tenha a possibilidade 

de realizar outras atividades, de forma mais autônoma, tendo livre acesso a espaços 

e materiais, enquanto o professor está atendendo uma única criança. 

Para que seja possível dar atenção aos cuidados pessoais e à aprendizagem, cabe 

aos gestores elaborar projetos institucionais para que o tempo seja usado a favor da 

garotada. 

Sabemos que existem situações em que esperar é uma condição social real, onde 

as crianças aprendem naturalmente, observando ou imitando o que acontece 

também fora da escola: esperar para ir ao banheiro que está ocupado, para usar um 

brinquedo na praça, para se servir no restaurante, para comprar um ingresso no 

cinema.... Porém existem outras situações, na escola, em que o adulto é que 

determina que todos têm que esperar para fazer algo, como por exemplo: 
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• Transporte (ao chegar e ao término do período); 

        

       Fotos EMEIF Profª Therezinha Lemes P. Pinto     

 

                         

 

• Para ser servido e após a merenda; 

 

          

Fotos EMEIF Profª Therezinha Lemes P. Pinto                             
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• Quando termina as atividades; 

          

Fotos EMEIF Profª Therezinha Lemes P. Pinto                             

 

 

• Beber água após uma brincadeira coletiva. 

 

        

    Fotos EMEIF Profª Therezinha Lemes P. Pinto                             

 

Em todas as situações a criança está esperando. Isso precisa ser pensado para que 

não se torne situação de indisciplina. Precisamos garantir cada vez menos o tempo 

de espera na escola. 
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1.4.1 Propostas para evitar o tempo de espera  

Organizar o tempo de espera para favorecer um melhor aproveitamento por parte 

das crianças é tarefa importante da equipe escolar. 

Sendo assim é necessário estabelecer algumas propostas de atividades para evitar 

esses momentos na rotina. 

A proposta de cantos de atividades diversificadas é uma das modalidades da 

organização do tempo; na entrada e saída das crianças, dentro da sala de aula e na 

hora do lanche. 

Em sala de aula, as crianças que terminam as atividades propostas pelo professor 

primeiro, podem ser oferecidas a elas opções de cantos, onde possam escolher 

desenhar, folhear livros, brincar de jogos de montar, quebra cabeça e cantos de faz 

de conta.   

No momento da chegada e saída, propor aos alunos cantos de jogos, artes, leitura, 

massinha, brincadeiras dirigidas (pular corda, brincadeiras de roda, amarelinha, 

queimada, bandeirinha, etc.). 

Na hora do lanche, sugerir às crianças livros de gêneros variados e brincadeiras de 

palmas, evitando assim fugas para a inquietação e conflitos entre os alunos. 

Ao final ou durante as atividades coletivas de movimento, proporcionar momentos 

de relaxamento, como, descanso sobre colchonetes, tatames e brincadeiras de 

palmas, liberando as crianças em pequenos grupos para se dirigirem ao bebedouro.   

 

1.5 Uso da fila  

 

As filas são utilizadas nas escolas para que os professores tenham o controle e 

mantenham a ordem, mas é algo que as crianças fazem por obrigação sem entender 

o sentido, apenas seguem as regras propostas pela escola e se ausentam de suas 

vontades. 

Considerando que o espaço favorece a aprendizagem das crianças, ao solicitar fila 

estamos desperdiçando um momento de exploração do ambiente, onde os 

indivíduos envolvidos podem compreender que as formas de ação devem ser 

continuamente criadas e conquistadas baseadas na reflexão, respeitando a 

diversidade em todos os seus aspectos. 

Há momentos em que esperar na fila revela o caráter organizativo de ordem e 

respeito ao direito daqueles que chegaram primeiro a um determinado lugar, como 

por exemplo, ao utilizar um dos brinquedos do parque ou para esperar sua vez de 
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pular corda, assim o mesmo acontece fora da escola, num parque de diversões, nos 

brinquedos da praça, no restaurante, supermercado, cinema... 

Mas como não andamos em fila na rua, podemos pensar em outras formas de 

organização e deslocamento na escola, onde o professor pode aproveitar o momento 

de saída e entrada da sala de aula para orientar as crianças a andar com cuidado e 

respeitando os colegas, como por exemplo: combinados para andar perto da 

professora, sem correr na frente e nem ficar para trás, andar de mãos dadas com 

um colega, retomando os combinados quando necessário assim eles vão criar 

autonomia na exploração do espaço. 
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