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                                                          Introdução 
 
 
             Como Prefeito do Município de Santo Antônio do Pinhal, entendo 
como grande contribuição os trabalhos da Fundação Lucia e Pellerson 
Penido. A parceria nas elaborações de infraestrutura e formação dos 
professores e gestores, bem como todo o trabalho de aproximação com 
diferentes espaços para a Educação Infantil. 
             Na elaboração das Diretrizes Municipais, percebo um movimento 
que certamente dará suporte aos novos trabalhos que virão a contribuir 
para a pequena infância, base de toda Educação Municipal. 
 
 
 

 
 Clodomiro Correia de Toledo Junior 

Prefeito Municipal 
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Introdução 
 
 

 
             Vivemos um momento de revisão da educação escolar, de seu papel 
e seu alcance. Juntamente com isso, vem o desafio da contribuição das 
Diretrizes da Rede Infantil do Município. Fica evidente que não há regras 
para organizar e descrever a atuação dos profissionais na elaboração deste 
documento, que precisa, ao mesmo tempo, ter clareza nos objetivos e de 
suas intervenções pedagógicas, mas também flexibilidade e sensibilidade 
nos estudos, atualizações e trocas de experiências. 
              No mundo em que vivemos, onde o acesso e o uso eficaz da 
informação são condição de plena inserção social, a tarefa do professor se 
sofistica, assim como as exigências em relação à sua formação. Sendo 
assim, temos em mãos, importantes informações construídas pela rede e 
para a rede. 
 
 
 
 

 
 Deise Cristina dos Santos da Silva 
Secretária Municipal da Educação 
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Introdução 

 
 
 
 

A intenção com essas Diretrizes Curriculares é estimular o 

envolvimento e reflexão de educadores sobre as práticas cotidianas e 

renovar as que forem necessárias para o ensino na Educação Infantil. 

Através de seminários, formações, leituras de textos, visitas em 

instituições que serviram como referência e outras parcerias que ajudaram 

nessa transformação, dando significado às necessidades de expressão, 

interação, solução de problemas e o gostar de estar naquele espaço, tão 

importante na Educação Infantil.  

A organização do documento apresenta conteúdos, procedimentos e 

orientações, sem a pretensão de ser um trabalho acabado. Esta proposta 

almeja ser referência para discussões entre os profissionais da área, de 

forma a contribuir para o planejamento, a concretização e a avaliação de 

práticas educativas que considerem as diferenças e o ritmo de cada criança, 

contribuindo favoravelmente para o desenvolvimento da identidade e da 

autonomia. 

 
 
 

Comissão Organizadora 
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A necessidade desse documento 
 

A necessidade da construção desse documento está centrada na 

contribuição para intervenções, cada vez mais adequadas a complexidades e a 

atualidade inerentes ao processo de aprendizagem e desenvolvimento no 

contexto da Educação Infantil do município. 

O processo de elaboração das Diretrizes Curriculares do município teve 

início em 2016, através de encontros semanais, nas formações específicas para 

equipe pedagógica, realizadas pela Escola de Educadores. Essas ações 

formativas fazem parte do projeto VIM - Valorizando uma Infância Melhor - de 

autoria da FLUPP - Fundação Lucia e Pelerson Penido, que firmou convênio 

com a Secretaria Municipal de Educação.  

Na escrita da primeira parte do documento contamos com a colaboração 

de toda equipe escolar da Educação Infantil. 

Em 2017 em sua segunda etapa, formou-se uma comissão composta por 

três professores de Educação Infantil, uma professora do 1°ano do Ensino 

Fundamental, uma Coordenadora Pedagógica e uma Supervisora de Ensino, 

que se reuniam quinzenalmente para dar continuidade à produção.  Nesses 

encontros aconteciam leituras e discussões de diversos documentos oficiais 

como: Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (2009), Plano de Gestão e a Proposta 

Pedagógica (2014-2018), que são as fontes teóricas que embasam essas 

Diretrizes. Após cada assunto, o documento foi compartilhado em consultas 

públicas, envolvendo todos os educadores para ler e opinar na melhoria dos 

textos. 

Esse documento tem como objetivo oferecer subsídios para uma 

discussão articulada entre saberes e competências do educador da primeira 

infância e apresentar possibilidades de ações transformadoras para a prática 

pedagógica. 

A Educação Infantil é o início que fundamenta todo processo educacional 

posterior. Ao entrar no berçário as crianças passam pela primeira separação em 

relação aos seus vínculos afetivos familiares para incorporarem uma nova 

situação de socialização. A escola deve acolher as vivências e conhecimentos 
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construídos pelas crianças no ambiente familiar e na comunidade, articulando-os 

com suas propostas pedagógicas, ampliando seu universo de experiências, 

saberes e habilidades, diversificando-os e consolidando novas aprendizagens. 

 

                                         Concepção de Criança 
 

 
As nossas crianças aprendem com o corpo todo nas vivências e 

interações com outras pessoas. É curiosa, crítica, faz perguntas e busca 

informações sempre que se interessa por algo. É criativa, modifica e interage 

nos ambientes, torna-se consciente do espaço e dos seus próprios limites. 

Na infância todos os olhares devem estar voltados para as descobertas 

de sentimentos e no desenvolvimento de habilidades, além do estímulo ao 

prazer pela convivência para o aprendizado. 

 

“[...] a criança interage ativamente com seu meio, 
construindo suas próprias categorias de pensamentos ao 
mesmo tempo que organiza o mundo (FERREIRO, Emília) 
 

 

Concepção de Aprendizagem 
 

Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta 

hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores e que constrói 

conhecimento sistematizando-os por meio das interações não acontece como 

um processo de desenvolvimento natural e espontâneo. Ao contrário, requer 

intencionalidade educativa por parte dos professores, ao planejar as práticas 

pedagógicas, ou seja, as crianças aprendem através das oportunidades de 

interação e brincadeira organizadas intencionalmente. 

A intencionalidade pressupõe o acompanhamento das experiências, das 

aprendizagens e do desenvolvimento das crianças. Fundamenta-se na 

observação sistemática, pelo educador, dos efeitos e resultados de suas ações, 

a fim de rever e enriquecer suas intervenções.  
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Segundo Zilma de Moraes Ramos de Oliveira (2010), a avaliação deve se 

basear na observação sistemática de cada criança em suas brincadeiras e 

interações do cotidiano. 

Nos últimos tempos, a visão assistencialista deu lugar ao enfoque 

educacional. De acordo com a LDB 9394/96, desde a primeira etapa da 

educação básica, as crianças devem participar de atividades que desenvolvam 

suas potencialidades em todos os aspectos: cognitivo, afetivo, psicomotor e 

social. 

A aprendizagem pode ser entendida como um processo constante de 

modificação dos modos de agir, sentir e pensar de cada pessoa. 

A criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas, 

emocionais, cognitivas e tem necessidade de interação com o meio para se 

desenvolver de forma a compreender e influenciar seu ambiente. A formação do 

cidadão hoje, precisa acompanhar as transformações sociais, políticas e 

econômicas para conviver com a complexidade do mundo globalizado. 

A criança é o sujeito de sua própria história, ela constrói conhecimentos 

nas suas interações e brincadeiras. Ela passou a ser vista como um ser criativo 

que tem participação ativa na construção de conhecimentos, que aprende por 

meio da experienciação, ou seja, das ações exercidas sobre os objetos.  Das 

ações exercidas sobre os objetos conforme os preceitos piagetianos baseia-se 

na teoria de que o sujeito é o construtor do seu próprio conhecimento, 

interagindo com o mundo dos objetos, das ideias e das pessoas. 

Cabe ao educador proporcionar atividades prazerosas favorecendo as 

interações, respeitando, acima de tudo, o desenvolvimento de cada criança, que 

acontecerá de forma gradativa. Deve, ainda, estar em constante busca de novos 

materiais e ideias para enriquecer o trabalho cotidiano nos diferentes ambientes. 

Essa concepção busca superar a dicotomia entre cuidado e educação, 

sustentando-se na compreensão de desenvolvimento integral. As 

particularidades desta etapa de desenvolvimento exigem que a Educação Infantil 

cumpra duas funções complementares e indissociáveis: cuidar e educar, 

somando aos cuidados e a educação iniciados no ambiente familiar. 
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Concepção de Educação Infantil 
 

 

A Educação Infantil, na maioria das vezes, é a primeira vivência das 

crianças em um espaço coletivo fora de casa, onde se relaciona e começa a 

perceber o meio em que está inserida de maneira mais ampla, sentindo-se parte 

de um todo. É onde experimenta o vínculo, afetos e aprendizagens com pessoas 

que não fazem parte do seu núcleo familiar. 

No Brasil, o surgimento das creches e pré-escolas se deu a partir do final 

século XIX. O atendimento em creches e pré-escolas como direito das crianças 

foi concretizado na Constituição Federal Brasileira de 1988, entrando em vigor 

pelo artigo 227. Houve um grande aumento da demanda de crianças. 

Surgiram alguns documentos norteadores da Educação Básica como: 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, o Plano Nacional de 

Educação (Lei 13.005/14) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

8.069/90). A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 até 5 anos e 11 

meses de idade. 

Pensando assim, a Educação Infantil do município de Santo Antônio do 

Pinhal é oferecida atualmente às crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. A proposta 

está pautada na abordagem sócio construtivista, que valoriza o potencial 

criativo, amplia as relações e interações e visa o desenvolvimento integral, por 

meio dos campos de experiências propostos pela BNCC. A aprendizagem 

acontece de forma lúdica, respeitando o ritmo e as possibilidades de cada aluno. 

Os aspectos afetivos são determinantes para a construção do conhecimento.  

 

Currículo na Educação Infantil 
 

O Currículo para a Educação Infantil deve ser estruturado e planejado 

para suprir as necessidades das crianças, favorecer a construção de 

habilidades, de raciocínio, a exploração de suas vivências, ideias, emoções e 

socializações, formando cidadãos curiosos e criativos.  
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Nos dias atuais, as experiências vividas na Educação Infantil devem ter 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, 

afetivo, intelectual, linguístico e social, valorizando o lúdico, as brincadeiras e as 

culturas infantis. Acrescenta-se a isso a importância de organizar o currículo de 

modo que ele estimule a criança a cooperar, debater, socializar e participar de 

tarefas, possibilitando a construção de valores, autonomia moral e capacidade 

de convivência coletiva.  

Uma proposta curricular na Educação Infantil precisa contar com a 

participação ativa intercultural dos envolvidos (educadores, crianças e famílias), 

pois cada um contribui com uma bagagem diferenciada, que é de grande valia 

para todos.  

 

“...considerar as crianças concretas no planejamento 
curricular das instituições de Educação Infantil significa 
também compreender seus grupos culturais, em particular 
suas famílias. Creches e Pré-escolas, ao possibilitar às 
crianças uma vivência social diversa da experiência no 
grupo familiar, desempenha importante papel na formação 
da personalidade da criança.”. (Oliveira, 2010, p.7)  
 

 

O currículo deve se adequar às necessidades da criança colocando-a 

como centro do planejamento.  

A Educação Infantil deve ser inclusiva. A Constituição Federal de 1988, 

em seu artigo 208 afirma que a inclusão é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 

anos, e é dever do Estado garantir “atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiências, preferencialmente na rede regular de ensino”. A 

educação inclusiva só se efetiva se os ambientes de aprendizagem forem 

sensíveis às questões individuais e grupais, e onde as diferentes crianças 

possam ser atendidas em suas necessidades específicas de aprendizagem, 

sejam elas transitórias ou não, por meio de ações adequadas a cada situação, 

devendo abranger toda a população. 

A partir de 04 de agosto de 2015, foram instituídas as orientações para 

organização e oferta do Atendimento Educacional Especializado na Educação 

Infantil: 
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“O acesso, permanência e participação das crianças 

com deficiência de 0 a 3 anos de idade na creche e dos 4 

aos 5 anos na pré-escola são imprescindíveis para a 

consolidação do sistema educacional inclusivo. ” (pág. XX) 

 

De acordo com os subsídios para a elaboração do currículo na Educação 

Infantil, o trabalho a ser organizado deve preocupar-se e atentar-se que cuidar e 

educar são aspectos integrados. Proporcionar ambientes ricos em experiências 

para exploração ativa e compartilhada. Possibilitar oportunidades para que as 

crianças se sintam seguras, acolhidas e sejam orientadas sobre como lidar com 

suas emoções, interesses e curiosidades pelo conhecimento, através das 

diferentes linguagens. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(2010), têm por objetivo estabelecer normas a serem observadas na 

organização da proposta pedagógica, reunindo princípios, fundamentos e 

procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica, do Conselho 

Nacional de Educação, para orientar as políticas públicas e a elaboração, 

planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de 

Educação Infantil. 

As propostas pedagógicas devem respeitar os seguintes princípios: 

● Princípios éticos -  valorização da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e as diferentes 

culturas, identidades e singularidades; 

● Princípios políticos – garantia dos direitos de cidadania, do exercício da 

criticidade e do respeito à ordem democrática; 

● Princípios estéticos - valorização da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. 

 

A formação continuada se faz necessária para ampliar e qualificar as 

práticas pedagógicas, garantindo melhor atuação e reflexão no cotidiano 

escolar. 
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Histórico da Educação Infantil no município de Santo Antônio do Pinhal 
 

A Educação Infantil no município de Santo Antônio do Pinhal teve início 

no ano de 1984, diante da necessidade de atender as crianças de 6 anos e a 

evolução dos tempos na área da Educação.  

 

 

           EMEI Benedito Faria da Silva - Antiga Sede 

 

Em 1984, chegou em Santo Antônio do Pinhal a especialista em 

educação, Senhora Ethel Homem Hunnicutt, designada contratada pela 

Prefeitura Municipal. Ela seria então, a orientadora da Pré-Escola juntamente à 

Prof.ª Reoídes Aparecida de Lima, que já EMEF João Baptista da Motta, a sala 

da Pré-Escola.  

Daí por diante, é clara a evolução; e a cada ano uma nova professora era 

contratada: Elaine Aparecida Alvarenga, Elidia Filomena da Silva, Silvia Helena 

de Oliveira, Esther Benedita Aparecida de Morais, e assim ia crescendo... Neste 

período, tinha como orientadora, a Professora Ana Regina Martins (1987), 

desenvolvendo “assim” seu trabalho até 1990. Neste mesmo ano, elegeu-se o 

Sr. Mário Luiz Vieira, que teve o propósito de oferecer à pré-escola o seu próprio 

prédio.   

Em 1992, desapropriou-se a casa do Sr. Luiz André, uma casa simples 

com terreno grande, de ótima localização. A casa foi transformada numa escola 

com salas de aulas, refeitório, parque, berçário, tornando-se um ambiente 

acolhedor sob o nome EMEI Benedito Faria da Silva. A nomenclatura foi uma 
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homenagem ao Sr. Vice-Prefeito, uma personalidade muito querida na cidade. 

Depois de concluídas as novas instalações, a escola foi inaugurada em 14 de 

março de 1992, tendo como patrono Benedito Faria da Silva, conforme a Lei 

Municipal nº63, de 19 de maio de 1992. 

Em 2008, a EMEI Benedito Faria da Silva muda-se para o prédio situado 

à Travessa 26 de janeiro,293, centro de Santo Antônio do Pinhal e passa a 

chamar-se EM Prefeito João Baptista da Motta, prédio este, adaptado para a 

Educação Infantil e reinaugurado em 21 de setembro de 2008.     

Para a inauguração, um grande evento foi realizado com a participação 

das autoridades da época, em que as professoras Rosana Bertuzzi Bufolin e 

Vânia Cristina Ferreira de Oliveira e seus alunos elaboraram uma grande 

apresentação para prestigiar o novo espaço.  

A brinquedoteca, já tão estimada no prédio anterior, permaneceu na nova 

escola, porém, em um espaço mais amplo e aconchegante. A sala contava com 

prateleiras, brinquedos e espelhos apropriados para a faixa etária. 

A Educação Infantil do município sempre esteve presente em eventos 

cívicos. Os desfiles em comemoração ao aniversário da cidade sempre 

renderem verdadeira alegorias, permeadas por um tema gerador dos trabalhos 

do ano letivo.  

 

 

 

Desfile Cívico - aniversário da cidade 

 



 

13 
 

A demanda de alunos a partir de 2008 foi cada vez maior, assim os 

espaços iam se renovando gradativo para um melhor atendimento. A escola se 

enriquecia cada vez mais aos olhos de novas propostas. 

 

 

 

Semana da Água – Clube Pinhalense, 2006 

 

- Professores Especialistas; 

- Formação de Professores; 

- Participação do Projeto Montanh’arte na Escola; 

- Assessoria Pedagógica; 

- Feiras Culturais; 

- Participação de Eventos Culturais da Cidade; 

- Eventos Festivos da Escola; 

- Passeios Culturais; 

 

  Atualmente, contamos com Assessoria Pedagógica da FLUPP (Fundação Lucia 

Pelerson  e Penido) para construirmos novas histórias. 
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Carnaval na Escola – EMEI Benedito Faria da Silva (antiga sede) 

 

 

Educação Infantil na Zona Rural de Santo Antônio do Pinhal 
 

Em 1986, foram criadas salas de aula de pré-escola (faixa etária de 6 

anos) nos Bairro do Rio Preto e Bairro José da Rosa. 

       Em 1989, foi criada uma sala do Bairro do Sertãozinho. Infelizmente, 

permaneceu em funcionamento apenas três meses. Diante disso, uma 

professora titular da sala foi remanejada para a secretaria da sede da Escola 

Estadual Prefeito João Baptista da Motta e outra para a sala no Bairro do 

Renó. 

       Em 1993, a nova gestão do município achou por bem fechar as escolas 

de Educação Infantil rurais, pois houve a oportunidade de as crianças virem 

para escola sede, permanecendo aberta somente a escola E.M.E.I. José da 

Rosa, por ser o maior bairro do município. 

       Em 1990, a mesma gestão abriu uma sala de Educação Infantil no Bairro 

da Boa Vista, que permaneceu em funcionamento por 2 anos. A escola do 

Bairro José da Rosa permanece até hoje.  

       Em 2005, uma nova gestão com uma visão inovadora, resolveu dar mais 

qualidade à Educação Infantil e passou a valorizar também outras faixas 

etárias, já prevendo o atendimento conforme as metas do Plano Nacional de 

Educação. Assim, inaugurou outras salas no Bairro José da Rosa, Bairro do 
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Renó, Bairro Santa Cruz, Bairro do Sertãozinho e Bairro do Lajeado, 

ampliando e atendendo uma demanda maior nas idades 4, 5 e 6 anos de 

idade. 

       Atualmente, temos um atendimento de qualidade, com profissionais e 

transporte escolar na zona rural, abrangendo as crianças moradoras de todos 

os bairros entre 3, 4 e 5 anos de idade, tendo como sede a E.M. Prefeito João 

Baptista da Motta.  

       Houve também a renomeação de todas as escolas rurais, que outrora não 

havia. Assim, todas as escolas passaram a ser Escolas Municipais registradas 

e batizadas com nomes de pessoas célebres, que contribuíram de alguma 

forma para o município. Abaixo, estão os bairros, nomes das escolas rurais e 

números de crianças atendidas no ano de 2016: 

● Bairro do Sertãozinho – EM Antônio Porfírio dos Santos – 27 alunos 

● Bairro do Lajeado – EM Antônio José Ramos – 17 alunos 

● Bairro do Renó – EM Benedito Pinheiro de Freitas – 23 alunos 

● Bairro do José da Rosa – EM Benedito Faria da Silva – 45 alunos  

 

      A Educação Infantil do Bairro do Renó, foi levada para o prédio do EM 

José da Fonseca Braga, no Bairro do Rio Preto, prédio este com uma 

estrutura melhor para o atendimento e de fácil acesso a comunidade escolar. 

Também hoje, é oferecido a Educação Infantil no Bairro do Sertãozinho, 

atendendo ao pedido da comunidade local.     

     As Escolas contam com o apoio dos vários setores da Administração 

Municipal, que fornecem o suporte necessário para o desenvolvimento das 

atividades educacionais. 

 

Histórico dos Documentos Norteadores do município de Santo Antônio do 
Pinhal 

 

A Educação Infantil teve início em Santo Antônio do Pinhal no ano de 

1984, tendo no MEC o número de registro 6.840, atendendo apenas uma sala 

de aula. A cada ano, crescia o número de atendimentos e a necessidade de 
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aprimorar educação com qualidade tornou-se preocupação daqueles que 

estavam à frente do poder público. Até então, os recursos pedagógicos 

oferecidos eram poucos, e havia necessidade da criatividade do profissional 

para que a crianças desenvolvessem o gosto pela escola, e a satisfação da 

comunidade escolar, que demonstraram a vontade política em se fazer crescer a 

Educação Infantil com mais qualidade. Foi assim até 1992, sendo norteadas por 

livros didáticos adquiridos pelos próprios profissionais e orientações 

pedagógicas por parte de coordenadores que direcionaram o trabalho. 

Inicialmente com a Professora Ethel Homem Hunnicutt (1984), seguida pela 

Psicóloga Ana Regina Martins (1987), com Helena Pereira da Silva na função de 

Coordenadora e Fátima Andrade como Diretora (1992-1996), Sandra Regina 

Ruiz que por quatro meses ocupou a função de Coordenadora (1995), Silvana 

da Silva e Souza, Diretora (1997-2000), Regina Furlan, juntamente com a 

Professora Coordenadora Clara Helenice Lourenço da Costa permanecendo até 

(2000-2005). Em seguida assume a direção a Professora Edna do Carmo Morais 

Silva (2005-2016) (atualmente ocupa o cargo de Supervisor de Ensino, junto à 

Secretaria Municipal) no período de 2006 até 2009, assume a coordenação a 

Professora Adriane Ap. Magalhães Fiorelli. Em seguida, a Professora Vânia 

Cristina Ferreira de Oliveira e Deise Cristina dos Santos da Silva. Assumem a 

Coordenação dividindo períodos. Em 2010 a Professora Vânia sai da 

Coordenação, volta para o seu cargo e Deise assume a Coordenação em 

período integral. No ano seguinte, 2011, a Professora Deise assume a direção 

devido a urgência da Professora Edna afastar-se da Educação Infantil 

assumindo a direção da EM Benedito da Costa Manso (Ensino Fundamental). 

A partir deste período, já com a Secretaria de Educação, a nova gestão se 

preocupou com o estudo da Proposta Curricular para a Pré-Escola norteada 

pelos Referenciais Curriculares Nacionais e pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, lei nº9.394/96, que estabelece a Educação Infantil como 

sendo a Primeira Etapa da Educação Básica, assim como metas de qualidade 

para que as crianças tenham um desenvolvimento integral e sejam cidadãos 

críticos.  

Em 2006, a Proposta Pedagógica já se fez mais elaborada na prática 

educativa, já que os educadores procuram planejar atividades em que o aluno 

constrói seu conhecimento a partir da interação entre o indivíduo e o meio, 
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centrada na socialização, valorizando seu potencial criativo, ampliando suas 

relações, visando o desenvolvimento através das áreas de linguagem, raciocínio, 

corpo e movimento, natureza e sociedade, música e arte. A aprendizagem é 

construída de forma lúdica, respeitando o ritmo e as possibilidades de cada 

aluno. Os aspectos afetivos são determinantes para a construção do 

conhecimento. A capacidade de aprender é desenvolvida e construída nas 

ações do sujeito por meio do contato ativo com o conhecimento, que é facilitado 

pelo educador, pelas outras crianças, pelo espaço. Com o olhar mais 

direcionado na organização da Educação Infantil, elaborou-se também o Plano 

de Gestão junto com a Proposta Pedagógica, fruto de um estudo da Direção, 

Coordenação e Professores da Rede Municipal da Educação Infantil realizado 

nos horários de HTPC (horário de trabalho pedagógico coletivo), contemplando 

as concepções de gestão democrática e suas práticas. Tinham então, uma visão 

de gestão compartilhada, em que a participação plena de seus membros tornou-

se fundamental, descentralizando atividades na execução de tarefas e nas 

tomadas de decisão. Uma gestão democrática, participativa, requer esforço de 

seus componentes, pois segundo Lucke (1998), o êxito de uma organização 

depende da ação construtiva de seus componentes, pelo trabalho associado. 

A construção da prática pedagógica surgiu a partir da reflexão nas práxis 

educativas, buscando embasamento teórico e um planejamento da ação, 

considerando as especificidades da instituição. 

A proposta curricular apresentada se reveste de grande importância como 

norteadora da ação pedagógica voltada para o desenvolvimento físico, motor, 

cognitivo, emocional, linguístico e social da criança de 04 meses a 05 anos de 

idade. 

A concepção teórica que alicerça esta proposta se baseia no 

construtivismo e na psicologia sócio histórica, representada por Piaget, 

Vigostsky e Wallon, com uma visão interacionista de desenvolvimento que 

considera a influência recíproca entre o indivíduo e o meio. 

Diante do contexto da atualidade, a educação infantil ganha novos 

contornos e a necessidade de aprimorar e aprofundar nossos documentos 

norteadores.  
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O Espaço na Educação Infantil 
 

O espaço escolar deve proporcionar sensações agradáveis e 

significativas, onde as crianças se sintam acolhidas e tenham condições de 

reconhecer este lugar pertencente a elas. Lugar este que deve garantir uma 

diversidade de escolhas, visando ganho de autonomia, habilidades motoras e 

interativas. 

Em nossa cidade, há mais de uma década temos pensado nas questões 

ligadas ao espaço físico. No ano de 2008, mudamos de prédio com a 

preocupação de atender melhor às crianças e a crescente demanda. Com isso, 

tivemos acesso a ambientes mais propícios à aprendizagem, favorecendo a 

mobilidade de todos. Nossas crianças iniciaram uma nova rotina e, aos poucos, 

percebemos um crescimento satisfatório em todos os quesitos de liberdade e 

autonomia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EM. Prefeito João Baptista da Motta 

Profªs. Verônica e Flavia – Infantil I A e B - 2016 

 

A partir de então, foi necessário que toda equipe se mobilizasse na 

transformação dos ambientes, tornando-os facilitadores de aprendizagens. 

Os espaços estão se transformando considerando as necessidades das 

crianças dos dias atuais. Conforme nossa concepção: 
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As nossas crianças aprendem com o corpo todo, nas 

vivências e interações com outras pessoas. É curiosa, crítica, faz 

perguntas e busca informações sempre que se interessa por 

algo. É criativa, modifica e interage nos ambientes, torna-se 

consciente do espaço e dos seus próprios limites. (pág. 12) 

 

 

Tais transformações foram iniciadas com organização de cantinhos fixos 

ou móveis, onde a própria criança escolhe com o que deseja brincar, podendo 

circular livremente pelas outras opções, dando passos significativos para o seu 

desenvolvimento. 

Para atender a essa necessidade, a primeira ação foi retirar o mobiliário 

excedente, adequando-os a faixa etária e melhorando a estética. Com isso, as 

crianças passaram a se sentir mais acolhidas e importantes num ambiente 

preparado especialmente para elas. 

Segundo os idealizadores da abordagem de Reggio Emilia, (cidade do 

Norte da Itália), onde as escolas de Educação Infantil tornaram-se referência 

mundial em qualidade de ensino, tendo como princípio fundamental a 

valorização das crianças como construtoras de conhecimento, os espaços 

quando ocupados com consciência fazem com que as escolas contribuam para 

a criação e manutenção da sensação de bem-estar e segurança. Ou seja, 

quando esse espaço é visto como educativo, ele de fato favorece a organização 

e a promoção de relações agradáveis entre as pessoas, criando um ambiente 

prazeroso que promove escolhas e possibilita aprendizagem social, afetiva e 

cognitiva. Oferecendo, assim, oportunidades para as crianças se desenvolverem 

em todos os seus potenciais. 

          Um dos aspectos mais importantes do atendimento às crianças pequenas 

é a qualidade dos espaços destinados a elas. A princípio eles se apresentam 

com mesas, cadeiras, lousa e etc. ou seja, o mobiliário existente na sala. À 

medida que a curiosidade vai aumentando nas crianças e o despertar para as 

experiências, os educadores vão oferecendo novas possibilidades de uso de 

todo o material disponível. As crianças também são transformadoras dos 

espaços, modificando-os por meio de suas interações, diálogos e brincadeiras. 
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Por exemplo, quando encontram pneus arrumados pelo adulto, conversam e 

mudam a disposição desse material e o enredo da brincadeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM. Prefeito João Baptista da Motta 

Profªs Flavia e Verônica, infantil A e B/2017 

 

   

Funções dos Espaços 
 

 A importância da organização do ambiente, não apenas entendido como 

espaço físico, mas também humano, deverá oferecer as condições de 

desenvolvimento para as crianças. 

“A organização dos espaços e dos materiais se constituem 

em um instrumento fundamental para a prática educativa 

com crianças pequenas. Isso implica que, para cada 

trabalho realizado com as crianças, deve-se planejar a 

forma mais adequada de organizar o mobiliário dentro da 

sala, assim como introduzir materiais específicos par a 

montagem de ambientes novos, ligados aos projetos em 

curso. (Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil, 1998, p.58) 

 



 

21 
 

 Ao planejar, o educador deve considerar a vivência anterior das crianças, 

suas necessidades e anseios, assim como as cinco funções indicadas por David 

& Weinstein (1987 apud por Carvalho e Rubiano, 1995, p.112): 

 

“Um ambiente deve ser planejado, tanto em termos de 

espaço como de objetos disponíveis, para atender ambas 

as necessidades, de contato social e privacidade” 

 

Em nossa cidade trocamos experiências. Em uma das turmas, em 2017, 

as crianças participaram do projeto Contação de Histórias. Nessa experiência 

elas visitaram a casa umas das outras, inspiradas no conto tradicional da 

Chapeuzinho Vermelho. O menino ou menina que acolheu o grupo em casa foi o 

personagem central, ou seja, o anfitrião (ã) junto com sua avó. A função 

“oportunidades de crescimento” é contemplada à medida que conhecem as 

diferentes realidades, respeitam as diferenças e interagem com as avós, nas 

diversas moradias que visitam. 

 

Identidade pessoal 

  

 As crianças que frequentam ambientes coletivos precisam ter certeza de 

que, embora convivam com muitas outras crianças o tempo todo, são únicas. É 

importante desenvolver uma rotina diária com os alunos, a fim de criar uma 

atividade permanente. Em relação aos objetos de uso pessoal e coletivo, o 

professor orienta para o cuidado e o uso dos diversos tipos de materiais, visando 

ganho de autonomia dos alunos tanto para suas brincadeiras como para as 

escolhas dos espaços. Um exemplo disso é combinar o lugar onde colocar os 

sapatos no momento da brincadeira, guardar os brinquedos em seus respectivos 

lugares, de acordo com o combinado. 

 O espaço que a criança ocupa neste ambiente coletivo, também 

percebido como sendo dela, são significativos e trazem a sensação de 

conhecido e usual, portanto gera segurança e confiança, o que é importante 

para a construção da identidade. 
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Promover competências 

 

Faz parte do processo de construção de identidade sentir-se capaz e 

competente, o que incide diretamente na autoestima. 

 Promover a competência pensando no ambiente significa planejar 

situações e intervenções espaciais que possam ajudar a criança a resolver 

problemas por si mesma, estimulando a conquista da independência rumo a 

autonomia.  

 

 

 
EMEI Benedito Faria da Silva – Profª Fábia 
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                     EMEI Benedito Faria da Silva – Profª. Ana Andréia e 

                                               Profª. Franciane, Inf.III/ 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             EMEI  Benedito Faria da Silva 

                     Profª. Ana Andréia e Profª. Franciane,Inf.III/ 2016 

 

Promover oportunidade de conhecimento 

 

As crianças da educação infantil precisam de ambientes ricos, que 

favoreçam o uso dos cinco sentidos e em diferentes planos. 

 Além disso o ambiente precisa favorecer o movimento, que nesta faixa 

etária é o próprio pensamento em ação. Esses tipos de intervenções fazem com 

que as crianças desenvolvam diferentes capacidades. 
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                                                           EMEI Benedito Faria da Silva  

                                    Profª Ana Andréia e Profª. Franciane, Inf.III/201 

 

 

 
EM Benedito da Costa Manso – Profª Ana Andreia,Inf.III/ 2016 
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EM Antônio José Ramos – Profª. Daniela, Multisseriada/2016 

Sensação de segurança e confiança 

 
 

 O ambiente precisa sugerir desafios motores possíveis de serem vencidos 

pelas crianças, mas organizados com conforto e segurança. 

 

 

.  

EM Benedito Faria da Silva, Profªs. Fabia e Franciane, Inf.III/2016  
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EM Benedito Faria da Silva, Prof. Fabia e Graziele, 2016 

 

 

Cantos de atividades diversificadas 
 

Uma das formas de organizar o tempo e o espaço é através dos cantos 

diversificados, que são oferecidos num momento da rotina, em que as crianças 

podem escolher com quem, por quanto tempo e o que vão fazer, a partir de um 

leque de opções oferecidas e organizadas pelo educador em vários espaços. 

Elas podem escolher, por exemplo, entre explorar o canto da leitura, fazer 

comidinha no canto da cozinha ou brincar no canto da beleza. Nessas propostas 

as crianças aprendem a se organizarem melhor e a conviver em grupo. 

No início das propostas dos cantos é necessário que o professor faça 

combinados, inclua os assuntos em rodas de conversa, orientando o grupo 

como participar e organizar os cantos. Esse é um fator importante para que aos 

poucos todos possam construir autonomia, conhecer os diversos tipos de 

materiais utilizados de modo que, durante as atividades, os mesmos possam 

transitar de forma saudável pela sala de aula, proporcionado por esta 

modalidade. Assim, o aluno aprende a tomar decisões e se responsabilizar por 

suas atitudes. O educador ficará responsável pela interação e o aprendizado 

que as crianças podem adquirir no dia a dia. 
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Em geral, tudo funciona bem sem a necessidade de um direcionamento 

maior do adulto. O professor não deixa de garantir seu papel de orientador do 

grupo, na medida em que escolhe a forma de constituir o espaço e propor 

desafios. A arrumação da sala em cantos de atividades diversificadas 

proporciona também um importante aprendizado para as crianças: o da 

transformação do próprio ambiente e da descoberta de que muitos mundos 

cabem numa única sala de aula. Aprender a gerir o espaço, saber cuidar dos 

materiais de uso coletivo é um desafio para todos. Deve-se olhar para que 

direção vai a brincadeira das crianças e o interesse nas atividades, convidando-

as participar, sabendo incluí-las cada vez mais na organização do ambiente, o 

que compreende, é claro, montar e desmontar os cantos. Todos ajudam nesta 

tarefa. 

Os cantos devem ser ambientes ricos em conhecimento e estimulantes, 

pois, através deles os alunos se comunicam entre si, aceitam a existência dos 

outros, estabelecem relações sociais, desenvolvem-se integralmente.  

O tempo de permanência nos cantos está interligado ao horário da escola 

e sua rotina. Afinal, as crianças precisam experimentar diferentes propostas: 

momentos mais coletivos, individuais, em pequenos grupos, em duplas. Assim, 

deve ser um tempo que permita o envolvimento e dedicação em algumas 

atividades, na medida certa do interesse do aluno. Ter propostas constantes que 

vão sendo incrementadas ao longo dos dias ajuda as crianças a desenvolverem 

seus conhecimentos, tanto a respeito das atividades lúdicas, quanto aos 

conhecimentos que proporcionam interações entre ambos. 

Com a sequência de fotos a seguir podemos acompanhar alguns 

exemplos de cantos em nossa escola, foram vários no decorrer do ano que 

demonstram a participação, organização, produção, criação dos alunos e a 

transformação do ambiente. 

 

Sugestão de canto  

 

1. Cantinho da leitura 

Para a construção do espaço de leitura deve-se levar em conta um ambiente 

favorável, aconchegante e com boa iluminação. A disposição dos livros deve ser 
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de acordo com o espaço construído e podem ser organizados em prateleiras, 

bolsões, caixas ou cestas à altura das crianças. Observar para que os livros 

estejam de acordo com a faixa etária e que sejam do interesse das crianças. 

Junto aos livros podem ser confeccionados fantoches, cenário de sucatas, 

almofadas, tapetes, cortina, aventais de contação de histórias e outros materiais 

que possam enriquecer a proposta.  

 

 

 

EM Antônio José Ramos – Prof. Daniela, 2016 

 

2. Faz de conta (Exemplos: casinha, pet shop, oficina de carros, salão de 

beleza, escritório, médico, supermercado, construção, etc.) 

Um dos cantos que faz sucesso entre as crianças é o canto da casinha, em que 

elas vivenciam ações cotidianas e fazem uso do jogo simbólico. Para construir 

esse canto são necessários materiais seguros, que podem ser confeccionados a 

partir de sucata e disponibilizar utensílios domésticos (panelas, colheres, potes, 

computadores, montar kit de higiene canina, kit de ferramentas, kit de beleza, 

etc.). 
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EM. Prefeito João Baptista da Motta – Profª Verônica, 2016 

 

 
EM Benedito Faria da Silva Profª. Ana Andréia e Profª Franciane, 2016 

 

3. Jogos de construção e jogos de mesa 

O cantinho de jogos de construção desafia as crianças e torna a brincadeira 

mais empolgante.  Podem ser disponibilizados diversos tipos de jogos, 

estruturados ou não. Por exemplo: blocos de madeira, jogos de encaixe, 

tampinhas, prendedor de roupas, dominó, quebra cabeça, entre outros.  A 
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organização do canto é de extrema importância para que o objetivo não se 

perca.  

 

 

 

 
                                              EM. Antônio José Ramos – Profª Daniela 

 

 

4. Artes 

Neste canto as crianças terão oportunidades de experimentar, criar, desenhar, 

representar, observar, etc. Poderão ser oferecidos: tinta guache, anilina 

dissolvida no álcool, massa de modelar, revistas para recorte, tesouras, cola, 

folhas brancas para desenho, lápis de cor, giz de cera, caneta hidrocor, argila e 

outros. 
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EM Prefeito João Baptista da Motta - Creche B – ProfªHelenita, 2016 

 

 

Brinquedoteca 
 

A brinquedoteca é um espaço para estimular a brincadeira e o acesso a 

grandes variedades a atividades lúdicas, onde a criança é convidada a 

experimentar, a explorar, a sentir e a descobrir. Ela tem como função 

desenvolver a imaginação e a criatividade, proporciona a espontaneidade, onde 

o direito de brincar torna-se significativo, envolvente e experimental.  Esse local 

incentiva todos os educadores que priorizam a infância, enriquecendo seus 

métodos em relação às suas práticas.  
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Nosso espaço está localizado no corredor principal do prédio, é amplo 

com brinquedos organizados de forma que a criança visualize e escolha com 

autonomia. Para os menores, ficam localizados na parte mais baixa da prateleira 

e para os maiores a uma altura que todos acessem sem intervenção de nenhum 

adulto. O educador orienta a turma para que observem onde fica o brinquedo 

escolhido e, ao término do tempo de permanência nesse espaço, ou no caso de 

troca por outro de maior interesse, cada um guarde no devido lugar, 

incentivando e mantendo a ordem no local.  

De acordo com o objetivo proposto pelo educador, ele convida as 

crianças para que façam a escolha e todos saem para o pátio. Há os momentos 
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para as atividades de movimento onde são utilizados velotrol, bolas de bobaste, 

corda, cones, raquetes, e prancha de equilíbrio e, para atividades de criação 

livre, os tecidos e as fantasias, que também podem ser levados para sala de 

aula ou outro local. 

Para contemplar todas as turmas, existe um cronograma de horário 

elaborado, pela coordenação juntamente com os educadores, de forma que 

cada turma usufrua uma vez por semana. 

Ressalta-se que o espaço lúdico não pode ser conduzido 

descuidadamente, ele deve ser apresentado com encantamento para que seja 

um ambiente interessante, tendo o educador como chave principal deste 

processo, um elemento essencial e fundamental pois deve analisar, investigar e 

acompanhar de perto o desenvolvimento dos alunos. 

 

O brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e 

realidade interagem a produção de novas possibilidades 

de interpretação, de expressão e de ação pelas crianças, 

assim como de novas formas de construir relações sociais 

com outros sujeitos, crianças e adultos. Vygotsky  (1987, 

p.35):  

 

 

O que devemos garantir ao ambientar os espaços para crianças 
pequenas? 

 
 
             Atualmente trabalhamos com duas turmas de berçário, organizadas com 

crianças de quatro a trinta e seis meses de idade, ou seja, são turmas de idades 

mistas. As atividades devem ser planejadas em diferentes agrupamentos 

(grande grupo, pequenos grupos e até individual), promovendo diferentes formas 

de interação. Os maiores aprendem com os menores e vice-versa.  

 

Acolhimento 
 

Diariamente, durante a chegada das crianças no berçário, é muito 

importante que elas se sintam acolhidas. Para isso a escolha de materiais e 

forma de organizá-los, assim como os mobiliários, deve transmitir a sensação de 
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aconchego. Receber o grupo num tapete com livros e brinquedos, permite que 

os adultos ofereçam colo para àquelas que chegam chorando ou precisando de 

algum atendimento específico, como a troca de fraldas. É solicitado também que 

a própria pessoa que a trouxe, realize a troca como uma forma de interação e 

parceria.  

 

Adaptação 
 

A escola deverá garantir que a adaptação aconteça de maneira a 

contemplar todas as faixas etárias, respeitando a individualidade de cada 

criança.  

 

Berçário 

 

 A adaptação do berçário acontecerá de maneira progressiva e com 

participação efetiva dos pais e/ ou responsáveis, respeitando os horários pré-

determinados. 

Salvos os casos que apresentarem alguma dificuldade durante o período 
de adaptação.   

 

Primeira semana  
1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 
1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 4 horas 
Com os pais 
/ 
responsável 

Com os 
pais/  
responsável  

1 hora com 
os pais/ 

responsável 

1 hora com 
os pais/ 
responsável  

1 hora com 
os pais/ 
responsável 

 

 

 

Segunda semana  
1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 
1 hora e 
meia 

2  horas e 
meia 

3 horas e 
meia 

4 horas 4 horas 

Sem a presença dos pais ou responsável. 
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Matrículas novas 

 

● A adaptação com os alunos novos (novas matrículas). Independente da 

turma.  

● A adaptação para os alunos em nova etapa acontecerá com a saída 

antecipada em uma hora. 

A adaptação escolar não acontece apenas quando uma criança vai ao 

berçário, à creche e a Pré Escola pela primeira vez, mas sempre que se depara 

com uma nova etapa de ensino ou um novo ambiente, como a mudança de 

escola ou de turma. É também esse o momento de transição em que a criança 

vai se habituando a nova rotina longe dos familiares que tem como referência. 

Dia após dia, ela vai criando vínculo com professores, colegas e atividades, 

sentindo-se cada vez mais seguras.  

Por isso é muito importante que sejam realizadas algumas ações: 

● Realizar uma reunião antecipada com os pais para que sejam passadas 

as devidas orientações sobre horários de adaptação, cronograma e ações 

para que esse período seja agradável para os alunos; 

● Permitir que os novos levem seus objetos de apegos para segurança 

emocional aos pequenos, pois remetem ao conforto do ambiente familiar. 

Por isso NÃO é indicado que o professor “desafie” as crianças a descartá-

los durante o período de adaptação. 

● O educador deverá delimitar momentos em que tais objetos sejam 

deixados de lado, para não atrapalhar movimentos e até a fala, por 

exemplo, durante as refeições e ou brincadeiras. 

 

A autonomia da criança e o tempo de espera 
 

Com relação às filas deverão acontecer da seguinte maneira: 

● No início do ano letivo as filas acontecerão de maneira a melhorar a 

organização do espaço, não tendo como finalidade “robotizar” e 

diferenciar os alunos. Uma vez já familiarizado, as organizações poderão 

ocorrer de diferentes maneiras. 

● Para atividades como saídas de alunos para lanche, passeios, excursões, 

continuaremos a realizar as filas apenas para organização. 
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● Para evitar que os alunos fiquem com tempos ociosos, os professores 

poderão utilizar os cantos.  

● Todos os funcionários e professores deverão promover atividades que 

proporcionem a autonomia dos alunos. 

● Os alunos não podem ser vistos apenas como seres passivos, mas sim 

ativos e participativos. 

● Estimular a identidade própria da criança e as diferentes maneiras de 

expressão.  

 

 

Cantos diversificados 
 

O convite para os cantos é feito para todos, mesmo para quem ainda não 

engatinha e acontece por meio da escolha de materiais que atendam às 

diferentes condições motoras e os interesses individuais. Uma forma 

interessante de propor essa estratégia é oferecendo materiais como: 

- Faz de conta: canto da cozinha com pia, fogão, louças e bonecas; 

- Construção: caixas empapeladas e plastificadas, de diferentes tamanhos e 

cores ou peças grandes de lego; 

- Sucata: materiais não estruturados; 

- Cabana; 

- Canto da leitura; Tapetes, almofadas, livros, textos diversificados. 

- Cesto de bolas. 

Nesses exemplos, alguns itens são fixos e outros escolhidos pelo 

educador. Geralmente são ofertadas de duas a três opções de escolha. 

 

Colchonetes 
 

Esse recurso é utilizado com dupla função, para o momento do sono e 

para as demais atividades, organizados como sofás. 
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Berçário A Prof.ª Daiane 

 

 

 

Tecidos e fantasias 
 

A turma se diverte escolhendo roupas para os momentos de faz de conta 

e dançando ao som de diferentes músicas. 
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Mesa de Rabiscação 
 

Semanalmente forra-se o móvel com papel pardo e materiais diversos:  

caneta hidrográfica, esferográfica, carvão, giz de cera ou lápis grafite para serem 

explorados pelos alunos livremente. É essencial que os educadores explorem as 

diferentes formas de utilização de um mesmo móvel. Por exemplo, a mesa pode 

ser transformada em: 

- Cabana; 

- Suporte para as frutas do lanche; 

- Cama de gato; 

- Fundo como base para contextos de faz de conta: pista de carrinhos, 

fazendinha, entre outros; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turma do Berçário “A” Prof.ª Daiane  

 

Território Educativo 
 

Partindo do pressuposto de que todos os espaços são vistos como 

agentes de aprendizados, podemos considerar que os espaços externos 

complementam os ambientes escolares. 

As interações entre crianças e o conhecimento podem acontecer também 

nos ambientes externos, pois propiciam desenvolvimento. Assim, esse território 

educativo que cerca a escola é um agente importante e pode ser aproveitado 
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por todos os educadores. Dessa forma, a escola se abre para a cidade, e a 

cidade se envolve com a escola. Podemos definir os espaços territórios como: 

 

- Públicos: Fontes, Praça do Artesão, Auditório, Cruzeiro, Praça da Igreja 

Matriz, Biblioteca Pública Municipal, Campo de Futebol, Parque Público e o 

Projeto Café com Prefeito (visita ao gabinete); 

 

- Comunitários: Estação Eugênio Lefévre, Pico Agudo, Bairros Intercâmbio 

entre as escolas e a Cachoeira do Lageado; 

 

- Privados: Jardim dos Pinhais. 

 

 
Turmas do Inf. III/ 2018 
Professoras: Daiane, Jaqueline e Liliane 
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Critérios para organizar a exposição das produções e fotografias 
 

 
Cada momento da criança na escola é importante, desde a sua chegada 

no primeiro dia até o término da etapa, no nosso caso, a Educação Infantil. O 

registro em forma de fotografias, filmes e as produções de artes acontecem 

durante o ano, quando são realizadas as atividades propostas com temas 

diversificados como: Estações do Ano, Festas Comemorativas, etc.  

Há o cuidado em obter dos pais permissão para exibição das imagens 

dos alunos quando estão realizando atividades. Isso é feito no início do ano por 

meio de um documento, sempre respeitando a liberdade dos mesmos em dar ou 

não permissão, (raramente acontece de não assinarem o documento). 

Mesmo durante o ano quando são trabalhados os eixos:  Autonomia e 

Identidade, são pedidas fotografias do aluno com sua família. São organizados 

painéis que já ficam em exposição decorando os corredores, proporcionando a 

apreciação das famílias, dos colegas e da equipe pedagógica. 

Durante o ano realiza-se a Mostra Cultural para interação, apreciação dos 

colegas e pais, bem como para motivar o aluno valorizando seu trabalho. O 

espaço é organizado de forma que suas atividades fiquem expostas e também 

são montados slides com fotos e filmes mostrando o dia a dia na escola.  

 

 

Mostra pedagógica 2017 
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Mostra pedagógica 2017 

 

Mostra pedagógica 2017 
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Tempo 
 

O tempo que a criança passa na escola deve ser prazeroso e construtivo, 

por isso deve ser planejado para promover amplas e significativas experiências, 

respeitando o tempo de cada um, levando em consideração suas vivências 

anteriores. 

As crianças de creche passam grande parte de seu dia na escola, por 

isso necessitam de um intervalo ou “tempo de descanso”. Para os que sentem 

necessidade, oferecemos a oportunidade de dormir ou mesmo só descansar, em 

colchonetes individuais, sempre na companhia de um profissional.  

Já nas salas de aula existe o tempo de atividades coletivas e individuais, 

esses podem acontecer de maneira distinta ou mesmo simultaneamente, como 

nos cantos diversificados. 

 

Tempos de celebrar 
 

         As festas são organizadas pela APM, com o objetivo não só de angariar 

fundos para a escola, mas também para proporcionar momentos de lazer, de 

vivência das famílias com a equipe escolar e as crianças.  

        As festas típicas da nossa região oportunizam momentos enriquecedores 

para a prática pedagógica, valorizando os costumes regionais, reunindo a 

comunidade e criando boas experiências de interação entre escola e família, 

além da conscientização da importância do envolvimento dos pais na vida 

escolar dos filhos.  

      As datas comemorativas têm como finalidade resgatar os costumes e 

tradições de nossa cidade possibilitando as nossas crianças serem mais 

valorizadas em momentos específicos com a família participando dos eventos, 

oficinas e datas históricas, em que o aprendizado acontece de forma muito 

espontânea. 

  

Festas 
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Realizamos em nossa escola algumas festas, que estão permanentes em nosso 

calendário como: 

● Noite da Quirera; 

● Festa da Primavera; 

● Festa de Encerramento   

 

Datas comemorativas 

 

● Dia da família na escola; 

● Páscoa; 

● Carnaval; 

● Dia do Meio Ambiente; 

● Dia da Cidade 

● Dia da Criança; 

● Natal.   

 

 

Tempo para ter amplas e significativas experiências 
 

 O currículo da Educação Infantil é regido por importantes documentos: os 

Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil (RCNEI) o Projeto 

Político Pedagógico (PPP), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (MEC), e Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

O currículo é um percurso a ser realizado, não é linear, mas construído 

por aqueles que participam dessa caminhada, valorizando suas concepções, 

conhecimentos, vivências e experiências que ainda irão construir diante das 

situações que serão encontradas. É transformação, não apenas no que se refere 

promover mudanças, mas também de buscar novas alternativas, novas soluções 

e novas conquistas. Consiste em transformar o impreciso em conhecido, tal fato 

envolve um ensino e um aprendizado. 

Para que as crianças tenham amplas e significativas experiências 

fazemos uso de instrumentos e modalidades organizativas que colaboram para a 

organização do cotidiano escolar e para o desenvolvimento das propostas. 
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A importância do planejar 
 

Em nosso município, partimos do princípio de que as crianças são o 

centro do planejamento curricular, sujeito histórico e de direitos e através das 

interações, relações e práticas cotidianas. Vivencia, constrói sua identidade 

pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, aprende, observa, experimenta, 

narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 

cultura. 

Nesse sentido, o planejamento é tarefa fundamental no trabalho docente 

sendo de suma importância que aconteça com regularidade, diversidade e 

flexibilidade. Com um cotidiano bem definido, o aluno sente-se mais seguro e 

desenvolve sua autonomia, o que colabora para o bom andamento das 

atividades propostas e leva à melhoria do ensino como um todo, organizando 

também todo o trabalho docente, garantindo assim um atendimento de 

qualidades aos nossos alunos. 

   

 

Planejamento Semanal 
 

Deverá ser realizado durante os horários de HTPCs semanalmente, em 

conjunto com professores da mesma faixa etária, e equipe pedagógica, para que 

todos trabalhem na mesma linha de pensamento, garantindo o alinhamento da 

rede educacional do município, tendo como suporte a grade curricular vigente do 

ano letivo. 

A interação entre os grupos de diferentes idades deverá ser garantida no 

planejamento semanal, devendo acontecer sempre na chegada à escola, no 

refeitório, nos passeios coletivos (piquenique, gincanas, semana da criança e 

mostra pedagógica). Para isso, utilizamos o semanário como instrumento que 

auxilia o professor a organizar o tempo didático, contendo as propostas que 

serão realizadas e estão vinculadas às modalidades organizativas. 
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Deverá ser pensado sempre articulando os campos de experiências 

existentes na BNCC que são eles: 

● O eu, o outro e nós; 

● Corpo, gestos e movimentos; 

● Traços, sons, cores e formas; 

● Oralidades e escrita; 

● Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

Todos os campos de experiências devem estar alinhados de acordo com 

o currículo existente e grade curricular vigente. 

 

Rotina 
 

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

sequência de diferentes atividades que acontecem na escola. 

        Ela possibilita que a criança se oriente na relação com o tempo e com o 

espaço e se desenvolva com maior autonomia. 

 

 

 

Princípios norteadores da rotina: flexibilidade, regularidade e diversidade 
 

Pensando que os pequenos passam cerca de quatro horas ou mais 

dentro da escola, os educadores devem planejar o tempo considerando muitos 

aspectos relativos às necessidades de cada criança, como: 

● Os profissionais da escola precisam organizar a sua intervenção para 

ajudar a criança a sentir-se à vontade e para favorecer o seu 

desenvolvimento e sua aprendizagem; 

● O tempo de aprender e o tempo de viver e crescer não estão separados 

e, em todo momento, a criança cresce e aprende graças à ação educativa 

das pessoas que a envolvem e às experiências que têm no seu contexto; 

● Na educação infantil é necessária uma certa regularidade na organização 

do tempo e da jornada, para que as crianças se sintam seguras e 

confiantes;  
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● O professor deve sempre estar atento aos imprevistos que podem 

acontecer, ele deve ser flexível e receptivo, para modificar os planos 

previstos em função do contexto e do estado emocional e físico das 

crianças; 

● O professor deve diversificar a sua rotina, dando alternativas as 

atividades programadas, favorecendo situações em que a criança 

desenvolva diferentes capacidades básicas. 

 

O olhar do professor para a flexibilidade, regularidade e diversidade torna 

o planejamento de sua rotina mais próximo das necessidades das crianças. 

Antes do início do ano letivo é feito um planejamento entre diretores, 

coordenadores e professores. Nele fica definido as modalidades organizativas 

que são classificados em: Atividades permanentes, sequências didáticas e 

projetos didático. 

O currículo da Educação Infantil é regido por importantes documentos: os 

Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil (RCNEI,1998.) , o 

Projeto Político Pedagógico (PPP), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (MEC,2010.), e Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 

MODELO DE QUADRO DE ROTINA 

ROTINA SEGUNDA –
FEIRA____/____ 

TERÇA-
FEIRA____/__
__ 

QUARTA – 
FEIRA____/___
_ 

QUINTA- 
FEIRA____/__
__ 

SEXTA-
FEIRA____/__
__ 

MÚSICAS 
ACOLHIDA 

     

LEITURA 
 

 
 

  
BRINQUEDOTE

CA 

  

ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO 
E IMAGINAÇÃO 

 
 

PARQUE 

  
 

PARQUE 

  

 TRAÇOS, SONS, 
CORES E 
FORMAS 

BRNQUEDOTE
CA 

 

O EU, O 
OUTRO E O 

NÓS 

TRAÇOS, 
SONS, CORES E 

FORMAS 

BRNQUEDO 
TECA 

 
 

TRAÇOS, 
SONS, CORES 

E FORMAS 
 

O EU, O 
OUTRO E O 

NÓS 

 
 

 

INTERVALO 
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ESPAÇOS, 
TEMPOS, 

QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇ
ÕES 

 

  
 

PARQUE 

  
 

PARQUE 

 

 
CORPO, 

GESTOS E 

MOVIMENTOS 

 
 

CIRCUITO 
 
 
 

 
 
BRINCADEIRA 

 
 

CIRCUITO 

 
 
BRINCADEIRA 

 
BRINQUED
O DE CASA 

16h – 16h10 ESCOVAÇÃO ESCOVAÇÃO 
 

ESCOVAÇÃO 
 

ESCOVAÇÃO 
 

ESCOVAÇÃO 
 

16h10 – 16h40 
 

CANTINHOS 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

16h40 – 17h SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA 

 

 

 

Modalidades organizativas 
 

            Em nosso município trabalhamos com modalidades organizativas, para 

articular o processo de ensino e aprendizagem, aos conteúdos pré-definidos. 

São elas: 

 

Atividade Permanente 

 

São situações didáticas propostas com regularidade (diariamente, 

semanalmente, quinzenalmente, etc.), cujo objetivo é constituir atitudes, 

desenvolver hábitos etc. Por exemplo: para promover o gosto de ler e escrever, 

desenvolver atitudes e procedimentos que leitores e escritores desenvolvem a 

partir da prática de leitura e escrita.   

Em nossas escolas a contação de história, os cantos de atividades 

(pinturas, desenhos, jogos, modelagem, faz-de-conta etc.), o momento de 

parque e as atividades na brinquedoteca são atividades permanentes. 
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Sequência Didática 

 

São situações didáticas articuladas, que possuem uma sequência de 

realização cujo principal critério é o nível de dificuldade – há uma progressão de 

desafios a serem enfrentados pelos alunos para que construam um determinado 

conhecimento.   

São atividades planejadas para ensinar um conteúdo sem ter um produto 

final. Pode durar dias ou semanas e várias sequências podem ser trabalhadas 

durante o ano, de acordo com o planejamento ou com as necessidades da 

turma.  

 

 

 

Projetos 

 

São situações didáticas que se articulam em função de um objetivo 

(situação-problema) e de um produto final. Contextualizam as atividades 

desenvolvidas e podem ser interdisciplinares.  

Os projetos costumam ser motivadores para o aluno, pois este se sente 

envolvido no processo de aprendizagem. Permite à criança escolher o tema ou 

envolver-se em sua escolha (o professor pode propor o tema, mas deve 

despertar o interesse do aluno para que se sinta envolvido no processo de 

aprendizagem). 

Suscitando a curiosidade do aluno faz com que ele leve adiante a busca, 

na qual há de escolher, selecionar, ordenar e interpretar a informação. Essa 

atividade pode ser realizada em grupo ou individualmente e seus resultados 

deverão ser compartilhados, para favorecer um conhecimento.  

Atividades Permanentes 

 

São situações ocasionais em que algum conteúdo significativo é 

trabalhado sem que tenha relação direta com o que está sendo desenvolvido 
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nas outras atividades e/ou projetos, ou situações de sistematização de algum 

conhecimento estudado em outras atividades ou projetos. 
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