PREFEITURA DE CAUCAIA
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

Naumi Gomes de Amorim
Prefeito Municipal de Caucaia
Lívia Correia de Arruda
Vice-Prefeita Municipal de Caucaia
Camila Bezerra Costa da Silva
Secretária de Educação
Regiane Oliveira Alexandre
Subsecretária Educacional
Daniel Costa Santos
Subsecretário Financeiro
Francisco Fabio Pereira Oliveira
Articulador do Currículo Municipal
José Gomes Veloso
Diretoria de Gestão Escolar
Maria Helena Rocha Ferreira Oliveira
Diretoria de Desenvolvimento Pedagógico
Maria Hermanicelia Coelho
Diretoria de Planejamento
Maria Aparecida Pacobahyba Raposo
Centro de Formação Municipal

EDUCAÇÃO INFANTIL
EQUIPE TÉCNICA
Campo de Experiência: O Eu, o Outro e o Nós.
Ednilda Mota Correia
Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação.

Francisca Marlônia Barbosa Bittencourt
Campo de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos.
Liliana Rodrigues da Silva
Campo de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas.
Maria Liztaylon da Silva
Raquel Almeida Ferreira Siqueira
Campo de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações.

Cristiane de Oliveira Cavalcante
Thiago Halley Santos de Lima

GRUPO DE TRABALHO DA PROPOSTA CURRICULAR
Campo de Experiência: O Eu, o Outro e o Nós.
Alexandrina Paulino dos Santos Gomes
Carla Nayane do Nascimento Sousa Matos
Maria da Conceição de Oliveira Aragão Vidal
Michelle Oliveira Andrade
Rejane Albuquerque Forte Lima
Wanessa Maryelle Rodrigues Melo
Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação.
Bárbara Maria Bezerra Soares
Evaneida Soares Carneiro
Liduina Cinthia Gomes Santigo
Maria Bernadete de Paula Moreira
Maria Eliane da Silva Santos
Reviane Vládia Barboza Cordeiro
Silvia Elaine da Rocha Silva Pontes

Campo de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos.
Alexsandra Ramalho da Silva
Eva Emanuela Paz Gonçalves
Francisca Edileusa Pinto Nunes
Ivanilda Gomes de Souza
Juliana Araújo de Carvalho Andrade
Maria Amélia Sousa de Silva
Maria de Almeida Maia
Samila Silva Pinto
Vanessa Ramos Vieira
Campo de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas.
Ana Maria Ferreira Gomes de Mesquita
Erika Maria Bastos Viana Rodrigues
Franciane Campos Medeiros
Janaína Morais Farias
Kelma Sousa Ferreira
Luisiana do Nascimento Silva
Sayonara Fernandes chagas
Vanessa Gois Sousa
Campo de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações.

Tatiânia Lima da Costa
Katia Maria Silva Xavier
Zoraida Pessoa de Albuquerque Oliveira
Juliana Alves dos Santos
Ana Caroline Oliveira Cavalcante
Francisca Flaviane da Costa Martins
Natália de Sousa de Oliveira

SUMÁRIO
1 - APRESENTAÇÕES
• PREFEITO MUNICIPAL DE CAUCAIA
• SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
• SUBSECRETARIA DA EDUCACIONAL
• PRESIDENTE DO CMEC
2 - INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 10
3 - MARCO LEGAL .......................................................................................................... 12
4 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA .......................................................................................... 13
5 - A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS E A EDUCAÇÃO
ESCOLAR QUILOMBOLA ......................................................................................... 22
6 - A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA EM CAUCAIA E O
DOCUMENTO REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL .............................. 36
7 - BASES E FUNDAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS
PARA A CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO EM CAUCAIA................ 43
8 – PROPOSTA CURRICULAR DE CAUCAIA: CAMINHOS E PERSPECTIVAS
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL .................................................................................... 56
9 – CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS .................................................................................. 59
9.1 – O EU, O OUTRO E O NÓS ...................................................................................... 59
9.2 – CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS ..................................................................... 76
9.3 – TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS .................................................................... 95
9.4 – ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO .......................................... 106
9.5 – ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES
E TRANSFORMAÇÕES ................................................................................................. 128
10 - AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM ..................... 153
11 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 157

APRESENTAÇÃO
Caro Professor (a)
A Educação é o maior bem que as famílias podem oferecer aos seus filhos, sendo também o
maior legado que um gestor público deve reservar aos cidadãos e às gerações futuras de sua
localidade.
De fato, a Constituição Federal destina à família e ao estado o dever compartilhado de educar.
A família educa de acordo com seus princípios, valores e crenças; o estado o faz,
principalmente, por meio da instituição escolar que tem a missão de preparar os indivíduos
para a convivência em sociedade, o mundo do trabalho e o exercício de cidadania.
Por essa razão, a educação está na base das mais importantes transformações sociais, visto
que por meio do conhecimento, é possível transformar as realidades existentes,
proporcionando o progresso da humanidade.
Neste sentido, há de se ter muito cuidado com os conhecimentos, conteúdos, atividades e
projetos a serem desenvolvidos na escola. E neste ponto, temos muito a agradecer aos
educadores de Caucaia, que estão sempre empenhados em ofertar a melhor educação para os
alunos deste município.
Por isso, é com muita honra que apresentamos esta Proposta Curricular Municipal, ciente de
que este documento é um importante marco na nossa história educacional. Os conhecimentos
aqui contidos são resultado de uma construção coletiva, participativa e democrática,
envolvendo todos os segmentos da educação municipal. Certamente essas novas diretrizes
curriculares, alinhadas à Base Nacional Comum Curricular proporcionarão a melhoria dos
nossos indicadores educacionais.
Sabemos que é uma longa caminhada, somos conhecedores dos grandes desafios que temos
diante de nós, mas com união, perseverança e trabalho em prol uma educação pública de
qualidade para todos, conseguiremos atingir nossos objetivos. Por fim, congratulo a todos os
profissionais envolvidos na elaboração deste nobre trabalho e reitero a confiança na
competência de todos que compõem a rede municipal de ensino de Caucaia.
Naumi Gomes de Amorim
Prefeito Municipal de Caucaia

Aos Educadores Municipais!
Estamos vivendo um novo tempo na educação de Caucaia.
Pela primeira vez em tantos anos de luta por uma educação de qualidade, temos a honra de
entregar à comunidade escolar deste município um importante documento contendo uma nova
Proposta Curricular Municipal.
O currículo é matéria central para a educação, está diretamente vinculado à identidade, à
forma de organização, ao funcionamento e à própria função social da escola. É ele que vai
nortear todos os passos da missão de educar, determina na forma e o conteúdo, orientam
metodologias,

definem

caminhos

para avaliação da aprendizagem,

formatam

os

conhecimentos ministrados, selecionam as estratégias pedagógicas e fundamentam todas as
práticas no espaço físico, político e social da escola. O currículo é como uma bússola que
conduz o trabalho em sala de aula e é por causa dele que se pode saber o que fazer, como
fazer, quando fazer e para que fazer educação.
No âmbito dos sistemas de ensino, o currículo expressa as intenções e concepções de aluno,
escola, conhecimento e sociedade que se almeja como ideal para o desenvolvimento integral
do ser humano e da coletividade.
Assim, temos a Base Nacional Comum Curricular, com diretrizes para todo o país, na parte
que é comum ao estado brasileiro como nação, e a partir dela, a estruturação dos currículos
regionais nos estados e municípios.
Nesta perspectiva a comunidade de Caucaia realizou um relevante processo de construção e
adequação do currículo local, elaborando com ampla participação dos segmentos educacionais
do município, a Proposta Curricular Municipal.
Ressaltamos que a presente proposta não encerra em um documento fechado, inalterável, mas
são ideias que deverão transitar pela realidade de cada escola, ao longo dos dias letivos,
planejamentos, formações e práticas docentes. Indubitavelmente serão necessárias constantes
análises para o aperfeiçoamento dessas diretrizes.
Portanto, este documento é um ponto de partida que precisa ser apropriado, analisado e
testado pelos docentes e gestores no chão da escola, só assim poderemos evoluir na

construção de um currículo que promova verdadeiramente a aprendizagem escolar nos
diversos níveis e modalidades de ensino.
Queremos nesta oportunidade enaltecer o relevante empenho dos profissionais da educação,
professores, formadores, gestores e técnicos da Secretaria, pelo quais manifesto profunda
gratidão pelo trabalho bem feito.
Destacamos ainda as parcerias institucionais do Conselho Municipal de Educação de Caucaia
- CMEC, da Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará por meio da Coordenadoria
Regional do Desenvolvimento da Educação - CREDE 01 Maracanaú que estiveram conosco
lado a lado pensando um currículo que corresponda à grandeza e importância do Sistema
Municipal de Educação de Caucaia.
A todos, o nosso mais sincero agradecimento!

Camila Bezerra Costa da Silva
Secretária da Educação

Amigo (a) Educador (a)

Inicialmente, é com imensa satisfação que parabenizamos todos os que fazem a educação do
Município de Caucaia, seja como técnico e formador da Secretaria de Educação, seja como
professores, gestores e servidores das nossas escolas. É o trabalho de todos que acolhe e educa
diariamente milhares de alunos deste município nas diversas etapas e modalidades da
Educação Básica.
Destacamos de maneira especial aqueles que atuam na escola como os responsáveis diretos
pelo desenvolvimento do currículo que aqui foi pensado, elaborado e consolidado de forma
participativa e democrática.
São as ações do cotidiano pedagógico que vão validar e fazer avançar a presente proposta
curricular, razão pela qual formulamos algumas considerações, ressaltando os principais
aspectos da prática pedagógica.
É indiscutível que o currículo é indissociável do planejamento escolar, na medida em que
orienta a organização dos conteúdos, a metodologia a ser desenvolvida na sala de aula,
estabelecendo a relação entre aluno, objeto do conhecimento e realidade.
Na mesma direção as concepções curriculares estão vinculadas diretamente aos processos de
avaliação da aprendizagem, atuando na fundamentação do que avaliar, como avaliar, quando
avaliar e de que forma.
Também os programas e projetos desenvolvidos pela escola precisam ser orientados por uma
proposta curricular que atenda as características e necessidades regionais, conservando a ideia
da Base Nacional Comum Curricular.
O acompanhamento pedagógico no interior da escola e no âmbito macro da Secretaria da
Educação poderá garantir que a Proposta Curricular seja aperfeiçoada e produza resultados
satisfatórios para a rede municipal de ensino.
As formações continuadas são ações imprescindíveis para fortalecer o currículo municipal,
considerando que, docentes, gestores e demais profissionais da educação precisam estar em
permanente aperfeiçoamento, principalmente, neste momento de edição de novas diretrizes
curriculares.

A proposta curricular pensada pela rede municipal tendo como base as diretrizes nacionais
será efetivada por meio do Projeto Politico Pedagógico, neste sentido, há que se reestruturar
também este instrumento de gestão que simboliza a vida da escola em todos os seus aspectos
complexidade.
Chegamos então aos planos de aulas, que são unidades do planejamento escolares mais
específicas e que por essa razão devem estar bem fundamentadas num currículo sólido, bem
elaborado e que expresse verdadeiramente as características e anseios da sociedade em que
está inserida a escola.
É nessa rede complexa de conhecimentos, práticas, concepções, posturas e ideias que
apresentamos a Proposta Curricular Municipal de Caucaia, desejando, trabalhando e sonhando
juntos com melhores tempos e grandes resultados na educação municipal.
A todos os educadores de Caucaia, sucesso nesta caminhada que se inicia.

Regiane Oliveira Alexandre
Subsecretária da Educacional

Amigos(as),
Educação é a base de tudo. O progresso de uma nação perpassa por ela, e que, apesar
de todos os percalços, entraves e desafios que surgem ao longo do processo, jamais
poderemos desacreditar em construir dias melhores, na perspectiva de concatenar uma
Educação sonhadora, transformadora e libertadora.
A Base Nacional Comum Curricular como se afirma muito bem em seus documentos
norteadores, trata-se de um documento normativo para as redes de ensino e suas instituições
públicas e privadas, sem do esta uma referência obrigatória para elaboração dos currículos
escolares e propostas pedagógicas para a Educação infantil e ensino fundamental. Ademais,
ressalta-se ainda, que este documento norteador está previsto desde 1988, tornando-se um
marco legal, a partir da promulgação da Constituição Cidadã.
Nesse contexto, a Secretaria Municipal Educação de Caucaia – SME, oportuniza às
escolas da rede municipal de ensino, a fazer uma Educação de qualidade, contornando os
desafios e trazendo oportunidade de novos construtos para uma Educação libertadora.
Nessa perspectiva, este documento, é o resultado de várias contribuições articuladas
por educadores da SME e demais representantes da comunidade educativa de nosso
município. Assim, nos é apresentada nesse documento norteador e esclarecedor, uma proposta
de estudo e orientação no que tange a educação como forma relevante, levando em
consideração as demandas que adentram as escolas públicas e privadas do município de
Caucaia.
Portanto, exploremos ao máximo esse documento norteador para que, em curto prazo
tenhamos melhores resultados na Educação do nosso Município e a uma realidade
educacional mais justa e igualitária.
Sucesso a todos em vossa caminhada!!!
Francisco Eilson Martins
Presidente do CMEC

2 - INTRODUÇÃO
Para a educação brasileira, o ano de 2017 entrou para história. Os sistemas de ensino
em especial os que abrangem as etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental passaram
a ter em seus marcos fundamentais um acordo onde assegura para todas as crianças de 0 a 14
anos, quais as temática comuns para cada ano de escolaridade.
Uma questão a ser considerada é a possibilidade de uma linguagem mais simples e
direta, com um maior aprofundamento dos objetivos pretendidos, selecionados do amplo rol
de possibilidades.
A estrutura geral da base contempla separadamente as áreas de conhecimento e,
dentro de cada uma delas, as disciplinas ou componentes curriculares, com orientações para
os vários níveis de ensino. Com isso a Base tem por objetivo estabelecer apenas 60% do que
vai ser trabalhado de forma comum, flexibilizando os demais 40%.

Em algumas

manifestações, essa parte complementar é indicado correspondendo às demandas de
características regionais ou culturais específicas. Em outras, como espaço de posições dos
projetos pedagógicos das escolas.
A homologação da Base Nacional Comum Curricular pelo Conselho Nacional de
Educação representou um avanço que ao longo do tempo se afirmará nos espaços escolares.
Entendemos que uma proposta curricular estabelece as diretrizes básicas e a linha de
ensino e de atuação na comunidade escolar. Ela formaliza um compromisso assumido por
todos em torno do mesmo projeto educacional.
A presente Proposta Curricular tem por objetivo nortear e fundamentar as práticas
pedagógicas dos professores da Educação Infantil e Fundamental da Rede Pública Municipal
de Ensino de Caucaia, afim de contribuir para construção de uma escola democrática, ou seja,
que garanta o acesso e a permanência dos alunos, a qualidade de ensino e, consequentemente,
a socialização dos conhecimentos científicos.
A Proposta Curricular do Município de Caucaia tem como referência as diretrizes
norteadoras contidas na Base Nacional Comum Curricular, bem como, os caminhos,
orientações e sugestões contidas no Documento Curricular Referencial do Ceará (DCRC) o
mesmo apresenta uma linha de trabalho onde busca assegurar as aprendizagens significativas
para todas as nossas crianças e adolescentes.
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O Documento Curricular Referencial do Ceará trata-se, portanto, de um documento
minucioso que tem a intenção de abrir inúmeras oportunidades ao docente para ser cada vez
mais dinâmico e bem sucedido no desempenho do seu papel. Também é importante lembrar
que sempre haverá espaços para a adequação que enriqueçam e tornem significativas as
experiências de alunos e professores. (DCRC,2019).
Constatámos que o mesmo Referencial nos permitirá levar para os espaços das
nossas variadas unidades escolares aspectos de relevância local.
Em geral é importante requer, já de partida, a sinalização de um amplo programa de
formação continuada de professores para atender a demanda atual. É imprescindível criar
mecanismos de incentivar e garantir a formação dos professores. Outra questão importante
que precisa ser considerada, é o papel do Currículo em nortear os diversos sistemas de
avaliação.
A partir de agora, o desafio passa a se fazer chegar, a cada uma das salas de aula, a
cada um dos professores esta proposta e seu espírito, garantindo as condições
necessárias para que as ideias contidas na Proposta venham a ser efetivamente implantadas e
se tornem instrumentos de transformação da educação local.
Esta proposta não tem a intenção de ser definitiva, deve ser avaliadas e reformuladas,
sempre que necessário, a partir de sua efetivação e utilização nas práticas pedagógicas.
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3 - MARCO LEGAL

Entendemos por Marco Legal, toda ou qualquer legislação que orienta um
determinado assunto, desde da Carta Magna, a Contribuição, Leis, Portarias estaduais e /ou
municipais.
A elaboração da Base Nacional Comum Curricular e a adequação dos currículos e
projetos pedagógicos escolares encontram amparo, em nível nacional, na Constituição
Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96) e nas normas exaradas
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).
A Constituição Federal de 1988 define em seu art. 210 que “Serão fixados conteúdos
mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e
respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.[...]”
Já a LDB/96 tem diversos artigos tratando de base nacional comum e dos currículos
da Educação Básica, destacando-se o art.26, o qual estipula que:
[...] Os currículos de educação infantil, do ensino fundamental e do ensino
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos
educandos.
No tocante a elaboração da proposta Curricular Municipal usamos como elementos
norteadores o Documento Referencial Curricular do Ceará, com seus Marcos Legais.
Apresentamos os princípios norteadores que compõem o DCRC, e que nos nortearão
para reflexão ao longo da jornada na elaboração da referida proposta.
São os Princípios norteadores:
✓ Ético, Político, Estéticos
✓ Equidade
✓ Educação Integral
✓ Foco no desenvolvimento de competências
✓ Interdisciplinaridade
✓ Protagonismo Infanto- juvenil
✓ Articulação escola/família/comunidade
12

4 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A educação na perspectiva inclusiva vem ao longo do percurso buscando equidade
educacional, partindo do respeito à individualidade da aprendizagem de cada um,
procurando trabalhar o potencial não somente de seus alunos público-alvo, mas dos
educandos como um todo.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948
(BRASIL/MPF/PFDC, 2003), trouxe a concepção contemporânea de Direitos Humanos, e
está fundamentada no reconhecimento da dignidade de todas as pessoas e na universalidade
e indivisibilidade desses direitos.
Dessa forma, entende-se que a identidade pessoal e social se faz necessária ao
desenvolvimento das pessoas. Sua construção se evidencia nas relações sociais cotidianas,
sendo fundamental a interação entre os indivíduos, baseada no respeito e na valorização das
suas singularidades.
A Base Nacional Comum Curricular tem como um de seus objetivos nortear as
Secretarias de Educação nos Estados e Municípios brasileiros quanto a organização do
currículo didático-pedagógico, planejamento anual, rotinas e eventos do cotidiano escolar de
forma a considerar a necessidade de superação das desigualdades educacionais em relação
ao acesso à escola, à permanência dos estudantes e ao seu aprendizado. Sabemos que essas
desigualdades estão explícitas nas questões de raça, sexo e condição socioeconômica dos
estudantes e suas famílias.
Dessa forma, apresentamos esse documento para compor a Proposta Curricular do
município de Caucaia, evidenciando as adequações pedagógicas para os alunos que
apresentam algum tipo de deficiência.
Temos como intuito contribuir com a equipe pedagógica da Secretaria Municipal de
Educação e com os docentes das unidades escolares, apresentando esse tópico sobre a
Educação Especial/Inclusiva onde abordaremos algumas informações, esclarecimentos e
conhecimentos acerca das Adequações Pedagógicas, pois vislumbramos alinhar as práticas
pedagógicas inclusivas em sala de aula com a proposta da Base Nacional Comum Curricular
– BNCC a fim de facilitar o processo de ensino- aprendizagem dos estudantes, resultando
assim em uma inclusão com igualdade e equidade, onde os alunos com deficiência não
estejam a margem do processo de aquisição de conhecimentos e participação nas atividades
e rotinas escolares.
13

1. REDE DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA
A implementação do atendimento para pessoas com deficiência no serviço público
municipal de Caucaia, teve início em 2001, em conformidade com a proposta de inclusão da
Política Educacional do Estado do Ceará, por meio de um levantamento de pessoas com
necessidades educacionais especiais, a partir de visitas a setenta e oito escolas municipais.
Na ocasião foi realizada uma sensibilização junto às autoridades do município para
a execução do projeto de implantação do Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado
– NAPE, que foi aprovado pela Câmara Municipal dos Vereadores e Secretaria Municipal de
Assistência Social. Posteriormente, o referido projeto foi encaminhado para Centro Regional
de Desenvolvimento da Educação - CREDE-01, objetivando o parecer positivo para que
fosse efetivada a implantação deste núcleo.
Em 2002, o NAPE foi implantado na Escola Flávio Portela Marcílio, sob a
orientação da Secretaria da Educação Básica do Ceará - SEDUC. Atualmente dispõe dos
seguintes serviços multidisciplinares: Pedagogia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional,
Psicologia, Serviço Social e Atendimento aos alunos com indicadores de altas
habilidades/superdotação.
Na mesma época através de concurso público foram ofertadas 30 (trinta) vagas para
professores da Educação Especial, estas foram distribuídas nas 06 (seis) regiões do município,
sendo: 02 na Sede, 08 na Jurema, 05 na Praia, 05 na BR-222, 05 na BR-020 e 05 no Garrote.
Os educadores assumiram seus cargos em Sala de Apoio Pedagógico EspecíficoSAPE, com a função de atender alunos com dificuldades de aprendizagem e os educandos
com deficiência física, sensorial, intelectual e autismo eram encaminhados para o NAPE,
trabalho esse coordenado pelo Núcleo de Educação Especial- NEE na Secretaria Municipal
de Educação- SME.
Em 2010, a Prefeitura de Caucaia, promove mais um concurso para a Educação
Especial, ampliando o número de professores para o Atendimento Educacional
Especializado e para atuar nas Salas de Recursos Multifuncionais, pois o município no
período de 2008 a 2013 foi contemplado com mobiliários, equipamentos e materiais
pedagógicos e de acessibilidade oriundos do Programa de Implantação de Salas de Recursos
Multifuncionais – MEC. (Manual de Orientação: Programa de Implantação de Sala de
Recursos. SEESP, 2010).
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Em 2016, mediante meta estabelecida no Plano Municipal de Educação foi
implantado na EEIEF. Sete de Setembro outro Núcleo de Atendimento Educacional
Especializado – NAEESC, que tem como objetivo prestar acompanhamento pedagógico
especializado ao público – alvo da educação especial por meio de uma equipe
multiprofissional. E ainda, nesse mesmo ano, foi iniciada a inclusão dos estudantes com
surdez em tempo integral com oferta do Atendimento Educacional Especializado – AEE nos
três momentos pedagógicos: AEE para o ensino da Língua Brasileira de Sinais, AEE para o
Letramento e para Apoio aos Conteúdos Escolares.
Conforme a atual Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva – PNEEPEI (MEC, 2008), desde 2009 a Secretaria Municipal de
Educação – SME promove acesso a serviços e recursos para atender às necessidades dos
alunos

com

deficiência,

Transtorno

Global

do

Desenvolvimento/TEA

e

Altas

Habilidades/Superdotação através das seguintes ações:
Atendimento Educacional Especializado – AEE: é um serviço da Educação
Especial/Inclusiva complementar ou suplementar a escolarização que busca assegurar
condições de acessibilidade pedagógica aos alunos com deficiência por meio de:
•

Cinquenta e quatro escolas com AEE;

•

Cinquenta e três professores (pedagogos) no AEE distribuídos em:

•

Quarenta e seis Salas de Recursos Multifuncionais – SRM / MEC = 46

•

Salas de Recursos Multifuncionais implementadas pela Secretaria Municipal

de Educação e unidade escolar = 08
•

01 Equipe Multidisciplinar com: 02 pedagogas, 01 professora para atender

alunos com altas habilidades/superdotação, 02 psicólogas, 01 fisioterapeuta, 02
fonoaudiólogas, 02 terapeutas ocupacionais e 02 assistentes sociais.
•

02 Núcleos de Atendimento Pedagógico/Educacional Especializado –

NAPE/NAEESC;
•

Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS;

•

Vinte e oito (28) escolas com alunos com surdez incluídos;

•

Profissionais de apoio à alimentação, higiene e locomoção;
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•

Convênio com o Centro de Atendimento Educacional Especializado Danilo

Sá Benevides Magalhães;
•

Convênio com o Projeto Cotolengo Dom Orione

2. BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA

(BNCC)

EM

UMA

Frente a esse contexto, no que tange ao processo educativo inclusivo, precisamos
considerar as realidades e contextos situacionais que fazem parte do processo educativo para
a efetivação da inclusão.
Portanto, ainda faz-se necessário um trabalho efetivo no que se refere as práticas
pedagógicas inclusivas e ao processo avaliativo dos estudantes com deficiência.
A Base Nacional Comum Curricular – BNCC nos apresenta um leque de mudanças
significativas na educação brasileira, definindo um conjunto harmonioso de aprendizagens
essenciais que deverão ser desenvolvidas pelos estudantes ao longo da Educação Básica em
todas as suas etapas e modalidades. Ela aponta competências e conteúdos mínimos a serem
desenvolvidos em todas as escolas para garantir os direitos de aprendizagem e
desenvolvimento global dos alunos.
Nesse liame a BNCC já nasce inclusiva, pois ela enfatiza que a “educação deve
afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade,
tornando-a mais humana, socialmente justa e, voltada para a preservação da natureza”
(BNCC, p.08, apud BRASIL, 2013).
Os princípios de justiça visam proporcionar equidade entre os indivíduos sociais,
equidade que em sua definição por excelência, não coloca todas as pessoas como iguais, mas
equipara a todos, respeitando as necessidades e singularidades de cada um.
Dessa forma a BNCC em suas 10 (dez) competências gerais para a Educação
Básica, expressa claramente diversas habilidades de caráter inclusivo e, por conseguinte,
equitativo, como o uso de diversas linguagens que levem ao entendimento amplo e mútuo
oral ou visual-motora como por exemplo a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e escrita,
apontando também como forma de linguagem diversos tipos de expressões como a corporal,
visual, sonora e digital.
A BNCC traz o uso pedagógico das tecnologias digitais como forma de
comunicação e produção de conhecimento para a solução de problemas,
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Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzindo conhecimentos,
resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (MEC 2019.
p. 09).
Nesse interim aqui apresentado, percebe-se claramente a necessidade da escola
abrir-se para as novas formas de comunicação e aprendizagem trazidas pelas tecnologias.
Assim, alunos com Paralisia Cerebral, por exemplo, que tem sua motricidade
comprometida, porém com as funções cognitivas preservadas, poderão lançar mão em sala
de aula de instrumentos digitais que possam auxiliá-los na aprendizagem, que inclusive, a
PNEEPEI (MEC, 2008) já recomenda como práticas pedagógicas.
Ao considerar que no currículo escolar deve-se desenvolver competências e
habilidades, a BNCC prioriza o indivíduo em sua singularidade, assim sendo, mostra como
necessária a valorização da diversidade, de saberes, de vivências culturais, apropriando-se de
conhecimentos e experiências de cada um.
Mediante esse contexto, observa-se que a BNCC destaca temas importantes da
Educação Especial/Inclusiva para a construção do currículo:
1. Educação Inclusiva - concepção de ensino contemporânea que objetiva garantir o
direito de todos à educação. Pressupõe o reconhecimento da diferença como valor e o
direito de cada um ser como é, contemplando, assim, a vasta gama de diferenças étnicas,
sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero inerentes aos seres humanos.
Implica transformação de cultura,práticas e políticas vigentes nos sistemas de ensino, de
modo a garantir acesso, participação e aprendizagem de todos, sem exceção.
2. - Público-alvo da educação especial - alunos com deficiência, transtorno do espectro
autista (TEA) e altas habilidades/superdotação.
3.

Salas de recursos multifuncionais (SRM) - espaços localizados em escolas

de educação básica onde se realiza o atendimento educacional especializado (AEE) para os
alunos público-alvo da educação especial. As SRM contam com equipamentos, recursos de
acessibilidade e materiais pedagógicos capazes de potencializar o processo de escolarização
desses alunos, eliminando barreiras para sua plena participação no ambiente escolar e
social.
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4.

Acessibilidade - segundo decreto nº 5.296/2004, é “condição para utilização,

com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos
urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de
comunicação e informação” por qualquer pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. A
acessibilidade prevê, portanto, a eliminação das barreiras que impedem ou dificultam a plena
participação das pessoas com e sem deficiência em todos os aspectos da vida
contemporânea, contemplando pelo menos seis contextos: acessibilidade arquitetônica,
comunicacional, metodológica, instrumental, programática e atitudinal.
5.

Atendimento Educacional Especializado (AEE) - serviço responsável pela

identificação, elaboração e organização de recursos pedagógicos e de acessibilidade para a
eliminação das barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas
necessidades específicas. Não se trata de “reforço”, já que a Política enfatiza que as
atividades desenvolvidas no AEE devem ser diferentes das realizadas na sala de aula. O
referido atendimento complementa e/ou suplementa o processo de escolarização dos alunos
público-alvo da educação especial, com vistas autonomia e independência na escola e fora
dela, não devendo ser substitutivo e, portanto, realizado no período inverso ao da sala de
aula frequentada pelo aluno, preferencialmente na mesma escola e em sala de recursos
multifuncionais.
6.

Desenho Universal - conceito a partir do qual produtos, espaços, meios de

comunicação, tecnologias e serviços devem ser concebidos visando o uso, de forma
autônoma, pelo maior número possível de pessoas. Esse conceito é decorrente da evolução
das iniciativas e da adoção de recursos de acessibilidade e da constatação de que a redução
ou eliminação das barreiras no ambiente não beneficiam somente as pessoas com
deficiência. Um projeto orientado pelo desenho universal considera a diversidade humana,
buscando garantir a acessibilidade para todos.
7.

Desenho Universal para a Aprendizagem - Está baseado no conceito do

Desenho Universal, propõe um conjunto de princípios que busca ampliar as possibilidades
quanto aos recursos, técnicas e estratégias utilizadas no contexto educacional de modo a
contemplar as características, necessidades e interesses de todos os alunos. Os princípios do
Desenho Universal para Aprendizagem podem auxiliar os educadores a desenvolver
práticas pedagógicas mais inclusivas, ampliando, assim, as oportunidades de aprendizagem
de seus alunos, com e sem deficiência.Educação Especial - De acordo com a Política de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), a educação especial
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integra a proposta pedagógica da escola regular, buscando eliminar as barreiras para a plena
participação de seu público-alvo, por meio do atendimento educacional especializado
(AEE).
8.

Educação Especial - De acordo com a Política de Educação Especial na

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), a educação especial integra a proposta
pedagógica da escola regular, buscando eliminar as barreiras para a plena participação de
seu público-alvo, por meio do atendimento educacional especializado (AEE).

3. ORIENTAÇÕES E ADEQUAÇÕES METODOLÓGICAS
De acordo com a Constituição Federal (Brasil,1988) em seu Art. 206, que afirma: “o
ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I- igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola [...]” bem como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDBEN, nº9394/96, no capítulo V, Art. 59, em que assegura as adaptações nos
“currículos, métodos, técnicas, recursos educativos, e organização específicos para atender
às suas necessidades [...] bem como da Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), as instituições de ensino necessitam
implementar em seu currículo novas ações que atendam à diversidade do seu alunado,
tornando assim a escola inclusiva.
Para que isso aconteça, faz-se necessário, adequações/estratégias metodológicas
para garantir o acesso e permanência do aluno na escola, assegurando um ensino de
qualidade para todos.
O uso do termo “estratégia de ensino” refere-se aos meios utilizados pelos docentes
na articulação do processo de ensino, de acordo com cada atividade e os resultados
esperados (Anastasiou e Alves, 2004).
Ao elaborar o plano de aula, o professor deve considerar: a complexidade, a
quantidade e a temporalidade das ações pedagógicas a serem utilizadas em sala de aula.
Por complexidade se entende que o currículo é o mesmo para todos os alunos, mas
no contexto coletivo é desenvolvido conforme as necessidades individuais, onde os alunos
encontram sentido no que está proposto, tendo consciência de sua própria capacidade de
aprender, através de atividades adequadas considerando os diferentes meios e modos de
aprendizagem e de ensino.
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De acordo com Vygotsky ( ) “o aprendizado adequadamente organizado resulta em
desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de
outra forma, seriam impossíveis de acontecer”.
Já com relação à temporalidade, o professor levará em conta o ritmo, a
concentração, a mobilidade e a execução de atividades de cada aluno, tendo em vista as
necessidades e possibilidades de cada um.
Da mesma forma um aluno com deficiência intelectual precisará de mais tempo para
realizar determinada atividade, enquanto um aluno sem deficiência, poderá realizar em
menos tempo. Como exemplo: 2) Solicitar aos alunos que resolvam situações – problemas
envolvendo uma operação matemática.
Os alunos que não apresentam deficiência intelectual poderão realizar a atividade
por meio da escrita e do cálculo mental. Já o aluno com deficiência intelectual precisará de
material concreto para compreender e realizar a situação problema ou somente a operação
matemática.
Dessa forma, é válido ressaltar a importância do professor conhecer o diagnóstico de
aprendizagem dos alunos, como também, organizar práticas pedagógicas que atendam a
essas necessidades, tais como: atividades individuais, em duplas, em diversos tipos de
agrupamentos e banco de atividades.
Salientamos que o banco de atividades pode ser utilizado nas seguintes situações:
para alunos que apresentam Transtorno e Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH,
para alunos com indicadores de Altas Habilidades/Superdotação e para os alunos concluem
as atividades previamente.
Portanto, as adequações pedagógicas são meios que atenderão às necessidades
educacionais de cada aluno, dando-lhes acesso ao conhecimento de uma forma funcional e
tornando assim a escola preparada para responder educacionalmente à todos que a
procurarem.
4. AVALIAÇÃO
No que se refere à adequação do processo avaliativo faz-se necessário os mesmos
procedimentos pedagógicos já realizados no cotidiano da sala de aula, como a utilização de
diferentes instrumentos e estratégias. Exemplos: avaliação oral, prova com fonte ampliada,
prova com poucas questões, escrita em Braille, auxílio ledor/transcritor, intérprete de libras,
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avaliação objetiva com duas possibilidades de escolha, uso de imagens para facilitar a
associação da ideia e da compreensão do aluno, enunciado objetivo sem uso de figuras de
linguagem.
Vale ressaltar que frente a esses procedimentos o professor terá melhores condições
de avaliar qualitativamente a heterogeneidade presente em sua sala de aula.
Jussara Hoffmann (2009) ressalta que a avaliação é a reflexão transformada em
ação, e não pode ser estática, e nem ter um caráter sensitivo e classificatório.”
O importante é que o professor esteja sempre atento ao seu aluno, faça uso da
criatividade e utilize a avaliação de forma diagnóstica, processual e formativa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os parâmetros e princípios norteadores para o desenvolvimento global dos
educandos, propostos pela BNCC são um ponto de partida para a elaboração de um projeto
pedagógico amplo e que contemple a diversidade e as especificidades de cada região
brasileira. Essa proposta visa garantir que todo educando tenha acesso a um conjunto de
conhecimentos e competências básicas que serão ressignificadas para o exercício pleno da
cidadania. A Base Nacional é um instrumento para a construção da equidade das
oportunidades educacionais que garanta o direito e acesso a aprendizagem. Portanto as
adequações pedagógicas são essenciais para que o objetivo da Base se concretize
assegurando o ensino de qualidade para todos.
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5 - A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS E EDUCAÇÃO ESCOLAR
QUILOMBOLA: BNCC no contexto de Caucaia
Adelson Silveira Rocha
Aline Viana dos Santos
Cláudia de Oliveira da Silva
Gilcilene Ferreira Furtado
Maria Creuza da Silva Carvalho
Maria das Graças de Oliveira
Maria Eliane da Silva Santos
Maria José da Silva Lima
Natália de Sousa de Oliveira

O município de Caucaia é privilegiado por suas riquezas geográficas, culturais,
territoriais e étnicas. Os territórios tradicionais acolhem uma diversidade de povos originários
e tradicionais, como os indígenas Tapeba e Anacé, as comunidades de Assentamento da
Reforma Agrária e as comunidades quilombolas certificadas como remanescentes de
quilombo pela Fundação Cultural Palmares - FCP.
Reconhecendo os quilombos como territórios patrimoniais que educam na resistência
histórica da população negra, a partir de uma ética própria de solidariedade que possibilitam
alternativas mais justas e ecologicamente mais equilibradas de desenvolvimento étnico
cultural e social, é que dialogamos com os sujeitos da educação, fundamentados/as pela
Resolução Nacional Nº 08/2012 e pela Resolução Municipal Nº 24/2018, ambas baseadas no
Parecer Nacional Nº 16/2012.
A luta consiste em uma adequada democratização do acesso aos conhecimentos
historicamente construídos pela humanidade, considerando neste universo os saberes
tradicionais e ancestrais dos(as) africanos(as), afrodescendentes e indígenas. Essas ações
elaboradas dialogicamente podem contribuir para a visibilidade, afirmação e fortalecimento
dos atores e seus territórios étnicos e, consequentemente, da cultura local, fortalecendo o
pertencimento afroquilombola para a construção do protagonismo permanente das
comunidades tradicionais.
Caucaia passa a ser o município do Ceará com maior número de comunidades
quilombolas reconhecidas nacionalmente. Portanto, é necessário que a educação oferecida
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nesses territórios seja de acordo com a necessidade da comunidade, respeitando as
especificidades estabelecidas legalmente.
São as seguintes comunidades com suas respectivas unidades escolares:
Nº

Comunidade

Região

Ano de

Escola que atende

Certificação

01

Serra do Juá

Região 222

FCP/2012

Anexo Maria Iracema

02

Porteiras

Região 222

FCP/2012

Anexo Vó Jovina

03

Boqueirão da Arara

Região 222

FCP/2012

Não possui escola

04

Serra da Conceição

Região 222

FCP/2017

EEIEF Rosa Braz

05

Deserto

Região 222

FCP/2017

EEIEF Nicolau Noronha

06

Caetanos em Capuan

Região 222

FCP/2012

Não possui escola

07

Serra da Rajada

Região 222

FCP/2017

EEIEF Yara Guerra

08

Cercadão dos Dicetas

Região Praia FCP/2012

Anexo Cercadão

09

Boqueirãozinho

Região 222

Anexo Vó Sinhá

FCP/2018

Apesar de muitos avanços terem acontecido a partir dos trabalhos da Supervisão de
Inclusão Étnico Racial e Territorial SIERT/SMECT1, a área da educação necessita de mais
políticas públicas, que apoie a efetivação da educação voltada à valorização da história e
cultura dos povos africanos, afro-brasileiros e indígenas, além da luta, resistência,
territorialidade e ancestralidade dos povos quilombolas.
Diante do exposto e de outras considerações é que a Secretaria Municipal de
Educação passa a ter a responsabilidade em atender as reivindicações legais no que diz
respeito às práticas pedagógicas, ensino e avaliação tanto para as escolas quilombolas, quanto
para as demais. A Constituição Federal de 1988, Art. 242, § 1° indica que o ensino da história
do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do
povo brasileiro. Porém, esperamos que o ensino citado na CF/1988 seja ministrado de forma
positiva e não apenas no sentido da força do trabalho escravizado, e sim, demonstrando as
potencialidades e os conhecimentos científicos, astrológicos, matemáticos e outros
conhecimentos e civilidades que ajudaram a construir a nação brasileira.

1

Supervisão de Inclusão Étnico Racial e Territorial da Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia.
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Com a promulgação da Lei 10.639/03, alterada pela Lei 11.645/08 a história e
cultura afro-brasileira, africana e indígena tornaram-se conteúdos obrigatórios em sala de aula
e na proposta pedagógica da Educação Básica das escolas públicas e particulares do país.
Com isso lutamos por uma educação que resgate essas contribuições e disseminem os
conhecimentos sobre as africanidades construindo relações raciais mais saudáveis e
respeitosas. Para isso acontecer é preciso que o racismo em suas diversas formas seja
identificado e em seguida combatido, pois as discriminações sofridas pelas comunidades e
remanescentes quilombolas devem ser abolido no ambiente escolar e social.
Os conceitos historicamente construídos de forma eurocêntrica estão sendo agora
refletidos, reconstruídos e embasados em uma cosmovisão afrorreferenciada para desta forma
tornar os(as) estudantes e lideranças quilombolas como protagonistas de suas próprias
histórias e saberes ancestrais. Compreender a multiplicidade da formação do povo brasileiro
reflete uma heterogeneidade cultural, étnica e racial, constituindo riqueza e marca nacional
que deve ser valorizada na escola como patrimônio cultural de raiz africana e afro-brasileira.
Por tanto, todos(as) os(as) caucaienses precisam saber quais os povos que compõem
seu município, quais expressões culturais manifestam, quais alimentos produzem e como
produzem, que tipo de religiosidade se pratica, que línguas são faladas pelos povos
originários, etc. Estes elementos devem ser vistos com amplo respeito, sem discriminação e
preconceito onde os sujeitos possam sentir cada vez mais orgulho de sua origem e de sua
ancestralidade.
Educação para as Relações Étnico Raciais: desafios e perspectivas para uma educação
antirracista
A Educação para as Relações Étnico Raciais é uma demanda da população negra
como ação afirmativa que reconheça e valorize a história e cultura afro-brasileira e indígena
afim de combater o racismo e todas as formas de discriminação. Oferecer uma educação
antirracista é divulgar e produzir conhecimentos que contribuem com melhores atitudes e
posturas respeitosas em relação aos aspectos da história e cultura negra. Quando se trata de
forma digna todos(as) os seres humanos, criam-se oportunidades de formação cidadã que
educam pessoas empoderadas e orgulhosas de suas origens e que tem sua identidade
valorizada e respeitada. Silva, 2004 afirma,
Reconhecer exige a valorização e respeito às pessoas negras, à sua
descendência africana, sua cultura e história. Significa buscar, compreender
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seus valores e lutas, ser sensível ao sofrimento causado por tantas formas de
desqualificação: apelidos depreciativos, brincadeiras, piadas de mau gosto
sugerindo incapacidade, ridicularizando seus traços físicos, a textura de seus
cabelos, fazendo pouco das religiões de raiz africana. Implica criar
condições para que os estudantes negros não sejam rejeitados em virtude da
cor da sua pele, menosprezados em virtude de seus antepassados terem sido
explorados como escravizados, não sejam desencorajados de prosseguir
estudos, de estudar questões que dizem respeito à comunidade negra.
(SILVA, 2004, p. 04)

Assim, as instituições de educação devem promover a desconstrução de atitudes
preconceituosas e racistas, obedecendo à Constituição Federal (1988) em seu Art.3º, IV, que
promove o bem de todos/as, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação. O Parecer Nº 03/2012 afirma,

As formas de discriminação de qualquer natureza não têm o seu
nascedouro na escola, porém o racismo, as desigualdades e
discriminações correntes na sociedade perpassam por ali. Para que as
instituições de ensino desempenhem a contento o papel de educar, é
necessário que se constituam em espaço democrático de produção e
divulgação de conhecimentos e de posturas que visam a uma
sociedade justa. A escola tem papel preponderante para eliminação
das discriminações e para emancipação dos grupos discriminados, ao
proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, a registros
culturais diferenciados, à conquista de racionalidade que rege as
relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados, indispensáveis
para consolidação e concerto das nações como espaços democráticos e
igualitários. (CNE Parecer 03/2004, p.06)
As escolas não podem improvisar atividades que supõe atender as expectativas das
africanidades. É importante estudar, participar de encontros científicos e refletir sobre a
descolonização de mentalidades construídas sob o etnocentrismo europeu para reconstruir
processos pedagógicos fundamentados em metodologias que abordem positivamente os
aspectos das africanidades e os valores civilizatórios.
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Para que as escolas desenvolvam ações afirmativas sobre as questões raciais exige-se
uma pedagogia capaz de oferecer os conhecimentos básicos tão importantes á vida de
qualquer cidadão (ã) proporcionando relações sadias entre pessoas de diferente pertencimento
étnico para a redução das discriminações. Esse tipo de atitude não se restringe apenas as
pessoas negras, mas a todos(as) os(as) brasileiros(as), pois não se trata de retirar os conteúdos
historicamente trabalhados nas escolas, mas sim ampliar essa relação e propor uma outra
visão que consiga enxergar as especificidades dos povos tradicionais. Assim, nossos
estudantes terão acesso aos conteúdos internacionais, nacionais e locais e terão sua identidade
fortalecida para alcançar seus objetivos. Parecer 03/2004,
Precisa, o Brasil, país multiétnico e pluricultural, de organizações
escolares em que todos se vejam incluídos, em que lhes seja garantido
o direito de aprender e de ampliar conhecimentos, sem ser obrigados a
negar a si mesmos, ao grupo étnico/racial a que pertencem e a adotar
costumes, ideias e comportamentos que lhes são adversos. E estes,
certamente, serão indicadores da qualidade da educação que estará
sendo oferecida pelos estabelecimentos de ensino de diferentes níveis.
(Parecer 03/2004, p. 09)
Quando o sistema de ensino reconhecer essas especificidades históricas como elemento
fundamental de ensino e aprendizagem, os projetos existentes dialogarão com as africandiades
e alcançarão os objetivos desejados.

Educação Escolar Quilombola: um direito sendo efetivado
Comunidades quilombolas: conceitos e termos legais
A palavra kilombo é originária da língua banto umbundo, falada pelo povo
ovimbundo, referindo-se a um tipo de instituição sociopolítica militar conhecida na África
Central. (Munanga 2004). Porém, compreendemos que os quilombos não são apenas uma
instituição militar da África Central, mas, uma experiência coletiva de africanos(as) e seus
descendentes, como forma de rejeitar à escravidão, com a participação de outros segmentos da
população inclusive alguns povos indígenas.
Os quilombos são uma experiência da diáspora africana, ainda pouco conhecida no
contexto da educação escolar, porém eles não se perderam no passado e continuam vivos,
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através da presença das várias comunidades quilombolas no território brasileiro. O direito a
uma educação escolar que respeite e reconheça sua história, memória e ancestralidade é
fundamental para o empoderamento dos(as) estudantes negros(as) e quilombolas.
De acordo com o Decreto Nº 4.887/2003, os quilombos são entendidos como: grupos
étnico-raciais segundo critérios de auto atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de
relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a
resistência à opressão histórica sofrida” (art. 2º do Decreto nº 4.887/2003).
As reflexões dos(as) pensadores(as) ressaltam os aspectos relevantes da identidade
das comunidades quilombolas identificadas através de marcadores definidos pelas vivências,
trajetórias históricas comuns, pertencimento afroquilombola, tradição cultural de valorização
das raízes afro, ancestralidade, territorialidade, além da consciência política construída nas
lutas sociais.
Do ponto de vista legal, vale destacar também as convenções internacionais a
exemplo da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que apresenta
os quilombos como povos tradicionais2 e ressaltam a importância da consulta prévia
informada à comunidade. A Convenção 169 (OIT) reconhece como critério fundamental os
elementos de auto identificação e reforça a atuação dos movimentos sociais orientados
principalmente por fatores étnicos e pelo advento de novas identidades coletivas (Almeida
2007).
Diante das especificidades das comunidades tradicionais o município de Caucaia
deverá proporcionar suas políticas e programas educacionais às ações das escolas quilombolas
de forma específica para o atendimento das demandas.
É importante lembrar que quando falamos de comunidades quilombolas, também nos
referimos aos quilombos urbanos. As populações negras e quilombolas têm vivências
específicas nos modos de manusear a terra revelando métodos que torna o território um
espaço capaz de produzir uma economia assentada na solidariedade, reciprocidade e gerando
uma sustentável que não fere as identidades locais, dentre elas, a étnico racial.

2

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de
organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e
transmitidos pela tradição. Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, Art. 3º.
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Educação Escolar Quilombola: abrindo novos horizontes
A Educação Escolar Quilombola não pode ser pensada somente levando em conta os
aspectos normativos, burocráticos e institucionais que acompanham a configuração das
políticas educacionais. A sua implementação deverá ser sempre acompanhada de consulta
prévia e informada realizada pelo poder público junto às comunidades quilombolas e suas
organizações. (Decreto 16/2012, p. 12).
Essa modalidade de ensino deverá ser fundamentada e alimentada da memória
coletiva, marcos civilizatórios, práticas culturais, acervos e repertórios orais, festejos, usos,
tradições e demais elementos que compõem o patrimônio cultural das comunidades
quilombolas. A educação ofertada aos povos quilombolas faz parte da educação nacional e,
nesse sentido, deve ser garantida como um direito. (Decreto 16/2012, p. 27).
As Diretrizes da Educação do Campo Nº 01/2002 abrangem outros grupos sociais
como os povos indígenas e quilombolas, pois o campo é composto de múltiplos sujeitos.
Porém, é necessário explanar que apesar dos pontos comuns das lutas por educação, existem
especificidades históricas, culturais, étnico-raciais, bem como o tipo de educação que garanta
a equidade e reconheça o direito étnico.

Pedagogia, Currículo e outros olhares sobre a Educação Escolar Quilombola
As temáticas afro-brasileiras, indígenas e quilombolas deverão ser ministradas de
forma geral em toda a Educação Básica para que todos(as) os(as) caucaienses compreendam
quais as etnias estão presentes no município, como vivem estes povos, quais valores
preservam, que manifestações culturais e religiosas cultuam e a partir desses saberes cada
um(a) poderá compreender-se como cidadão caucaiense e ter orgulho de sua história e de sua
gente.
Já o ensino na modalidade quilombola deverá ser ministrado especificamente para as
populações quilombolas, pois é uma política que se destaca pelo ensino pautado na memória
coletiva, línguas reminiscentes, marcos civilizatórios, práticas culturais, acervos e repertórios
orais, festejos, usos, tradições e demais elementos que compõem o patrimônio cultural das
comunidades quilombolas. Inclusive envolve questões ligadas à soberania alimentar, ao
desenvolvimento sustentável e ao etno desenvolvimento, as quais deverão ser consideradas na
formação inicial e continuada dos(as) profissionais da educação.
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A pedagogia praticada nesse contexto deve ser conivente com esses aspectos
enquanto elementos fundamentais da formação cidadã, crítica e consciente. A Pretagogia3 é
um referencial teórico metodológico que aborda o fortalecimento da própria identidade
através dos marcadores das africanidades. A Pretagogia disponibiliza práticas a partir dos
saberes ancestrais das comunidades possibilitando um diálogo com os saberes científicos.
A Pedagogia de Quilombo também é uma referência para as escolas quilombolas,
pois busca valorizar os saberes tecnológicos, ancestrais, culturais e filosóficos das
comunidades. São métodos de aproximação da escola e comunidade no sentido de buscar
parceria entre elas e desenvolver um trabalho qualificado, empoderado, cultivando respeito e
valorização das especificidades e das lutas e resistências são considerados fatores relevantes.
O currículo das escolas quilombolas não podem mais ser apenas técnico, pois não é
uma simples transmissão desinteressada do conhecimento social, ou seja, transmite visões
sociais particulares e produz identidades individuais e coletivas. DCNEB (2013)
(...) o percurso formativo dos estudantes deve ser aberto e
contextualizado, incluindo não só os componentes curriculares
centrais obrigatórios, previstos na legislação e nas normas
educacionais, mas também, conforme cada projeto escolar, outros
componentes flexíveis e variáveis que possibilitem percursos
formativos que atendam aos inúmeros interesses, necessidades e
características dos educandos (DCNEB 2013 p. 22).
De acordo com as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica, a Educação Escolar Quilombola deverá seguir os eixos orientadores gerais
da educação brasileira e também se referenciar nos valores das comunidades quilombolas. Ou
seja, os conteúdos, objetivos e orientações da BNCC deverão ser aplicadas, porém com as
especificidades necessárias. Um dos desafios é dialogar e inserir no currículo os
conhecimentos tradicionais em comunicação com o global, o nacional, o regional e o local, a
cultura, as tradições, a oralidade, a memória, a ancestralidade, o mundo do trabalho, o
etnodesenvolvimento, a estética, as lutas pela terra e pelo território, além de considerar as
questões da liberdade religiosa, atuando de forma a superar preconceitos em relação às
Referencial Teórico Metodológico criado pela professora Doutora Sandra Haydée Petit e Geranilde Costa.
UFC.
3
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práticas religiosas e culturais das comunidades quilombolas, quer sejam religiões de matriz
africana, ou não.
A avaliação é um dos mais importantes elementos que compõem o processo de
ensino e aprendizagem. É uma estratégia didática que deve ter seus fundamentos e
procedimentos definidos no Projeto Político Pedagógico, ser articulada à proposta curricular,
às metodologias, ao modelo de planejamento e gestão, à formação inicial e continuada dos
docentes e demais profissionais da educação, bem como ao regimento escolar.

Educação infantil: potencializando os valores civilizatórios afroquilombolas
As instituições de ensino que ofertam Educação Infantil para crianças quilombolas
deverão proporcionar a participação das famílias e dos anciãos(ã), especialistas tradicionais
nos saberes ancestrais de cada comunidade e considerar as práticas de educar e de cuidar de
cada comunidade quilombola como parte fundamental da organização curricular de acordo
com seus espaços e tempos socioculturais.
Dessa forma a escola proporciona as crianças o direito ao convívio familiar e
comunitário de modo a fortalecer os vínculos de pertencimento e conhecimento dos aspectos
socioculturais quilombolas significativos para a comunidade. Para Duarte (2011),
A criança se constrói como sujeito por meio das múltiplas interações sociais e das
relações que estabelece com o mundo, onde influencia e é influenciada por ele, ao
mesmo tempo em que constrói significados a partir dele. (Duarte, 2011, pág. 40)

Os(as) profissionais da Educação Infantil deverão participar de formação continuada
específica sobre a infância de forma geral e a infância quilombola para que identifiquem e
valorizem os costumes, brincadeiras, práticas de cuidado, músicas, tradições, brincadeiras,
jogos, cultura alimentar, vivências comunitárias, onde as crianças sejam reconhecidas como
sujeitos históricos. Duarte 2011,

O grande desafio das práticas desenvolvidas nas instituições de educação infantil é
reconhecer a criança enquanto sujeito histórico, sujeito que se apropria e produz
cultura. (Duarte, 2011, pág. 41)

Com a implementação do currículo proposto pela BNCC estabelece procedimentos
no processo de ensino e aprendizagem que todos(as) os(as) estudantes precisam desenvolver
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de acordo com suas singularidades para adquirir oportunidade de ingressar e permanecer na
escola. A BNCC vem oportunizar atividades de empoderamento da cultura, levando em
consideração os Direitos de Aprendizagens, bem como os Campos de Experiências e seus
respectivos objetivos.
O Eu, o outro e o nós é um Campo de Experiência que possibilita conhecer sobre a
ancestralidade, reconhecendo sua memória individual e coletiva que proporciona as
brincadeiras tradicionais e atuais, danças, causos e lendas, mitos de criação e outros elementos
que fazem parte do contexto local.
No campo Corpo, Gesto e Movimento, as crianças quilombolas despertarão as
habilidades corporais através de vivências direcionadas a valorização da estética
afrodescendente e da sacralidade do corpo.
O campo Traços, Sons, Cores e Formas oportuniza as crianças quilombolas a
expressar diversas artes através de elementos encontrados no próprio quilombo, bem como
outros materiais. Despertar os sentidos por meio dos sons da natureza, da relação de respeito
com o meio ambiente e os animais, os instrumentos musicais criados a partir das histórias e
memórias ancestrais.
O campo Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação, potencializa a criatividade e os
conhecimentos de oralidade através de rodas de conversas com os(as) especialistas
tradicionais das comunidades como as rezadeiras, mezinheiras, artesãos e artistas autodidatas.
Assim, as crianças serão estimuladas a expressar seus conceitos, desejos, sonhos e função
social.
O campo Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações, as crianças
terão suas vivências valorizadas e poderão reconhecer o quilombo como espaço de saberes: a
casa de farinha, os lugares geomíticos, a casa de sementes crioulas, o ateliê de artesanato, a
cozinha industrial, a horta de verduras, o horto de plantas medicinais, o aviário, etc.

Ensino fundamental: anos iniciais e anos finais
O projeto de vida dos jovens negros só será viável dentro de uma política
educacional que reconheça a formação étnica deste país e valorize os
padrões culturais das etnias. (Raquel de Oliveira 2006)
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As crianças e jovens quilombolas terão oportunidade de conhecer e valorizar sua
história e cultura de forma positiva enquanto sujeitos de direito e protagonista histórico. Os
valores civilizatórios como marco fundante dos conteúdos programáticos são fatores
essenciais.
Além do trabalho de pesquisas sobre as relações da Brasil e África para compreender
as heranças deixadas pelos(as) ancestrais africanos(as) também há uma série de temáticas
estruturantes a saber.
A ancestralidade é uma filosofia construída pelos(as) africanos(as) na diáspora e na
África. Ela é parte da cosmovisão africana, ressignificada a partir das experiências do passado
e a atualizada no presente (OLIVEIRA, 2012, p. 40).
A oralidade expressa à memória social que é compartilhada e revela formas de
expressão e comunicação específicas de determinada comunidade quilombola. O ato de contar
ou narrar “causos” é parte da tradição histórica e cultural nessas comunidades. Essa tradição
tem origem na África, onde os velhos sábios (griots) transmitiam seus conhecimentos através
de rodas de conversas.
A cultura reforça a importância do uso de metodologias educacionais que valorizem
as contribuições africanas e afro-brasileiras, inserindo as dimensões da coletividade, da
corporalidade, da ludicidade, da musicalidade, da religiosidade e da ancestralidade como
forma de produzir e fortalecer a identidade cultural e étnico racial dos quilombos.
A territorialidade, juntamente com a ideia de pertencimento de grupo, torna-se a
expressão da identidade, tornando-se uma expressão da luta que representa uma forma
específica de ordenação territorial em conformidade com os aspectos históricos e culturais
vividos pela comunidade. O território quilombola remete ao lugar de pertencimento, a uma
ancestralidade negra que passa por várias reelaborações de suas matrizes culturais, mas que
mantém sentimento de pertença ao grupo.
Os saberes tradicionais e as tecnologias autossustentáveis dos territórios
quilombolas são lugares repletos de saberes em torno das formas de lidar e cuidar da natureza.
O domínio, o uso e a gestão da terra e seus recursos foram apreendidos na coletividade e se
fazem por meio de conhecimentos ancestrais e aprendizados práticos exercidos no cotidiano e
transmitidos pela oralidade.
As aprendizagens essenciais definidas na BNCC visam assegurar aos estudantes o
desenvolvimento de competências gerais que expressem, no campo pedagógico, os
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direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Competência é a mobilização de
conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e sócio
emocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana,
do pleno exercício da cidadania, do mundo do trabalho e do bem viver. (SIQUEIRA,
2019 p. 42)

Assim, a Educação precisa ser planejada com foco na equidade, o que pressupõe
reconhecer que as necessidades dos estudantes são diversas. Planejar focando a equidade
exige o compromisso de reverter a situação de exclusão histórica que marginaliza e as
populações de comunidades quilombolas. (SIQUEIRA, 2019, p. 43)
Conjunto de práticas educacionais que valorizam as especificidades étnicas e culturais
•

Garantir o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, educação das relações étnicoraciais, em conteúdo dos componentes curriculares ou projetos transdisciplinares;

•

Introduzir, na formação continuada dos(as) profissionais da educação, o estudo das relações
étnico-raciais e do ensino e da aprendizagem da história e cultura afro-brasileira e indígena;

•

Apoiar os(as) professores(as) na elaboração de planos, conteúdo, projetos e atividades sobre a
história e cultura afro-brasileira e indígena;

•

Divulgar as experiências pedagógicas e acadêmicas sobre a educação das relações étnicoraciais realizadas nas escolas públicas municipais de Caucaia;

•

Fomentar cursos de capacitação para a valorização dos direitos humanos e a proteção da
diversidade étnico-racial;

•

Ampliar na medida de suas possibilidades, a produção de materiais de divulgação da temática
cultural, étnico-racial;

•

Incentivar atividades em que pessoas (estudantes, professores/as, servidores/as e gestores/as)
de diferentes culturas interajam e interpretem-se reciprocamente, ao garantir a expressão e o
respeito a valores;

•

Estimular apresentações artísticas nas Instituições de Ensino, observando o respeito à
diversidade étnica e cultural da comunidade quilombola;

•

Memorar datas significativas, como o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da
Discriminação Racial (21.03), o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo (13.05), o Dia
Nacional da Consciência Negra (20.11) entre outras;
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•

Ampliar a participação da comunidade através da Comissão do PPP e nas atividades culturais
promovendo a igualdade étnico-racial, dentro ou fora da Instituição;

•

Motivar as práticas de proteção ao patrimônio cultural material e imaterial local, regional e
nacional, reconhecendo a herança africana;

•

Desenvolver planejamento e ações sobre o combate ao racismo e à discriminação e a
valorização e respeito à história e cultura afro-brasileira e indígena.

•

Assegurar que a alimentação e a infraestrutura escolar quilombola respeitem a cultura
alimentar do grupo, observando o cuidado com o meio ambiente e a geografia local.
Marcos Legais: direito e reconhecimento
•

Decreto Nº 4.887, de 2003 - Regulamenta a aplicação do artigo 68 das ADT/CF/88, e
os procedimentos para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e
titulação das terras quilombolas.

•

Convenção Nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos
Indígenas e Tribais, reconhece o direito à auto identificação étnica de acordo com a
consciência identitária e cultural dos povos tradicionais.

•

Lei Nº 10.639/2003 (BRASIL, 2003) e Lei Nº 11.645/2008 – Estabelece a
obrigatoriedade do ensino da História, cultura afro-brasileira e indígena.

•

Portaria CNE/CEB Nº 5/2010, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação,
que institui na modalidade de ensino da Educação Básica a modalidade de ensino
Escolar Quilombola.

•

Artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988 - Assegura às comunidades
quilombolas e aos territórios o direito a serem reconhecidos como patrimônio cultural
da nação brasileira.

•

Decreto Nº 6.040/2007 - As comunidades quilombolas também são consideradas
povos e comunidades tradicionais. Este decreto define o que são comunidades
tradicionais e o que é território tradicional assim como estabelece as políticas de
desenvolvimento sustentável para esses povos e comunidades tradicionais.

•

Lei Nº 9.394, de 20/12/1996/Lei de Diretrizes Básicas da Educação (LDB) Vinculação da educação escolar à cidadania e qualificação para o mundo do trabalho.

•

Plano Nacional de Educação (2014-2024), com o objetivo de ampliar o acesso à
educação infantil até o Ensino Superior, com atenção à educação inclusiva, melhoria
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da escolaridade, formação para professores, gestão e ampliação dos investimentos na
educação.
•

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília, MEC, 2005.

•

Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana. Brasília, MEC, 2009.

•

Lei Nº 12.288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial), em seus artigos
9º e 10, reconhece o direito das populações negras de participar de atividades
educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condições,
de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade
brasileira.

•

Resolução Nº 8, de 20 de novembro de 2012, que define as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, e também evidenciam a necessidade
de que os Sistemas de Ensino, e as Instituições de Ensino Superior, pensem e
articulem processos formativos que contemplem: a memória coletiva; as línguas
reminiscentes; os marcos civilizatórios; as práticas culturais, junto com a valorização
das formas de produção e os acervos e repertórios orais.

•

Resolução Nº 24, de 25 de maio de 2018, do Conselho Municipal de Educação
(CMEC), que normatiza a Educação Escolar Quilombola de Caucaia.

•

Lei Nº 16.025, de 30.05.16 (D.O. 01.06.16) Dispõe sobre o Plano Estadual de
Educação do Ceará (2016/2024)
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6 - A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA EM CAUCAIA E O DOCUMENTO
REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL
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Katiane Teixeira Matos
Margarida Teixeira Gome
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Thiago Halley Santos de Lima

A Educação Indígena é compreendida como o repasse das tradições, costumes,
vivências ancestrais e o conhecimento territorial feito de forma oral e prática que envolve o
conjunto de saberes e fazeres presentes na cultura do Povo. A responsabilidade desse repasse
fica a cargo da família, dos Troncos Velhos da comunidade, sendo uma “empreitada social”
(BONIN, 2008), onde todos os mais velhos são responsáveis pela instrução dos mais novos.
Nesse sentido, toda a comunidade assume a função de educadores e professores, ao mesmo
tempo em que todos também são educandos e alunos.
Por não haver a institucionalização de um espaço, todo território da aldeia é
considerado uma escola repleta de ambientes de aprendizagens que são utilizados conforme a
necessidade temporal e a atividade que está sendo desenvolvida. Dessa forma, a mãe terra, a
mata, a lagoa, a plantação, a casa de farinha, a tapera, e não só os espaços geográficos e
físicos como também os momentos e processos subjetivos, se revestem do local onde ocorre a
troca de experiências e saberes. Assim, o ritual, os ritos, as festas, os canto, o Toré, a caça, a
pesca, a dança, a fogueira, a ‘luarada”, o artesanato, a espiritualidade e as vivências
espirituais, a pintura corporal etc., tornam-se momentos de ensinamento e aprendizado.
A Educação Escolar Indígena compreende o processo de institucionalização de um
espaço onde ocorre a transmissão de conhecimentos e saberes, sendo que num primeiro
momento foi usada como local de oferta de uma “educação para os indígenas”4, voltada
apenas para os processos de catequização, dominação e integração dos Povos Indígenas, sem
a preocupação com os interesses e aspirações destes Povos referentes aos processos de
formação, pois considerava-se apenas os interesses dos colonizadores que ofertavam a

4

Para mais detalhes sobre ver NASCIMENTO (2006)
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educação, sendo os indígenas objetos desse modelo de ensino, culminando num processo
cruel de aculturação.
O rompimento com essa lógica é marcado pelo acentuado protagonismo dos Povos
Indígenas, que se apropriaram da escola, entendendo sua função social para a fortalecimento
da luta, principalmente pela demarcação da terra e resistência da identidade indígena, sendo
pontuado uma “educação dos indígenas” em processos autônomos que valorizam os saberes e
a cultura, dando um sentido funcional à escola e que esteja voltado aos interesses dos próprios
indígenas, assim, entende-se que os indígenas perceberam a importância da escola, porém
uma escola a serviço do seu próprio povo, utilizando-a como instrumento do fortalecimento
das lutas, uma “arma” a ser usada para intervenção/transformação da realidade que os
cerca.(LUCIANO, 2013).
No município de Caucaia, as primeiras experiências de Educação Escolar Indígena
foram motivadas pelo desejo de demarcação territorial, fortalecimento da Identidade Tapeba,
e do enfrentamento ao preconceito sofrido pelos alunos indígenas nas escolas convencionais
localizadas fora das aldeias. Outro fator motivador foi o interesse na diminuição dos altos
índices de analfabetismo entre os indígenas, que, pelo preconceito sofrido, eram excluídos,
marginalizados dos processos educativos e impedidos de continuar a sua vida escolar. Assim,
essas motivações apontam os interesses por uma educação que não se limite apenas à questão
da identidade e valorização cultural, mas que também incorpore os saberes produzidos e
acumulados pela humanidade, numa perspectiva intercultural, ocorrendo o diálogo e
integração entre os saberes e conhecimentos indígenas e não indígenas.
Esse movimento vai tomando forma e se unindo por meio de articulações com
outros circuitos mais amplos (AIRES, 2008), chegando a níveis estadual e federal, onde a
valorização da cultura e vivência das tradições tornam-se instrumentos de solidificação da
identidade.
Esse processo é marcado pelo forte embate entre os povos indígenas e o poder
público, uma vez que o reconhecimento, o processo de regulamentação e a contratação de
professores indígenas são definidos como pauta do movimento indígena, que se articula para
garantir a responsabilidade do poder público pelo funcionamento e manutenção dessas
escolas.
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A atuação de lideranças como os professores, em sua maioria de forma voluntária, é
determinante para que esse processo possua a devida visibilidade e a escola indígena passe a
ser concebida de direito, uma vez que, de fato, já estava em pleno funcionamento.
Dessa forma, o estado sente-se impelido a normatizar, regulamentar e propor
dispositivos que orientem e deem um arcabouço legal para o funcionamento das escolas
indígenas. Nesse processo houve um acentuado embate e disputas entre os povos indígenas e
o poder público, sendo necessária a ampla participação dos professores, Caciques, Pajés e
outras lideranças indígenas para que a proposta de escola indígena fosse colocada nestes
dispositivos.
Como resposta a essa firme atuação, o diálogo foi travado e os primeiros marcos
legais que pontuaram a Educação Escolar Indígena surgiram baseados nos princípios da
coletividade, especificidade, diferença, pluralidade, diversidade cultural, afirmações
identitárias,

interculturalidade,

territorialidade,

bilinguismo,

alteridade

indígena,

reciprocidade, espiritualidade, cosmologia etc., sendo desenvolvidos a partir de suas culturas e
realidades locais.
De forma pioneira, a própria Constituição Federal de 1988, em seu Art. 210, traz a
primeira menção de uma educação que “respeite os valores culturais” e “assegura as
comunidades Indígenas a utilização da língua materna e os processos próprios de
aprendizagem”, abrindo espaço para que outras leis, resoluções e pareceres fixassem normas
ressaltando os princípios da educação escolar Indígena.
No Ceará, a Resolução 382/2003 do Conselho de Educação do Ceará – CEC5 reforça
esses princípios e fixa diretrizes para o funcionamento das escolas indígenas estaduais.
Em Caucaia temos a resolução Nº 12/2015 do Conselho Municipal de Educação de
Caucaia – CMEC, responsável por definir e orientar as diretrizes da Educação Escolar
Indígena no município. Essa resolução é resultado dos diálogos entre a Secretaria Municipal
de Educação, Câmara de Vereadores e comunidade indígena, que através da Associação dos
Professores Indígenas Tapeba – APROINT mobilizou e articulou professores e lideranças
indígenas para discussão e formatação da minuta que resultou no texto final dessa resolução.
Em nossa Rede Municipal possuímos quatro escolas indígenas e três anexos,
ofertando Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, atendendo
5

Após mudança de nomenclatura passou a ser denominado Conselho Estadual de Educação – CEE.
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assim um público total de 1.594 (mil quinhentos e noventa e quatro) alunos, com 133 (cento e
trinta e três) professores e gestores6.

Escola

Povo

Comunidade

Abá-Tapeba EDEIEF

Tapeba

Jandaiguaba

NEDI Vó Batista de Matos / Anexo

Tapeba

Jandaiguaba

Conrado Teixeira EDEIEF

Tapeba

Lagoa dos Tapeba II

NEDI Kurumim / Anexo

Tapeba

Trilho

Maria Silva do Nascimento EDEIEF

Tapeba

Lameirão

Tapeba Angaturama Lindalva Teixeira Tapeba
EDEIEF
Cacique Antonio Ferreira Da Silva / Anacé
Anexo

Jandaiguaba
Tabuleiro Grande

Apesar das dificuldades estruturais das escolas indígenas em Caucaia, é notório
o êxito das práticas pedagógicas voltadas para os saberes indígenas e a valorização da cultura,
sendo esse trabalho inserido diariamente na rotina escolar.
Na educação infantil, por exemplo, a introdução de cantos indígenas e a prática do
ritual do Toré surgem como elementos voltados à musicalidade e a dança, sendo a acolhida o
tempo pedagógico destinado a essas práticas. Também podemos elencar as pinturas corporais,
os grafismos indígenas, o artesanato e a arte plumagem7 como expressões culturais que se
inserem no componente curricular de Artes no ensino fundamental. Esses mesmos elementos
contêm traços e formas geométricas que permitem aos professores os utilizarem como
exemplos para o Componente Curricular de Matemática. Ainda exemplificando, temos a
história do povo que se insere no Componente Curricular de História e as lendas, as histórias
vividas e a mitologia que são usadas nos processos de letramento do Componente Curricular
de Língua Portuguesa.
Poderíamos citar diversos outros exemplos que nos auxiliariam a compreender
a dimensão do que é o ensino “diferenciado” que acontece nas escolas indígenas. Contudo, as
exemplificações citadas são suficientes para o entendimento da importância do papel do
6

Informações atualizadas em 25/11/2019 por meio de sistema de matrículas e informações no setor de Recursos
Humanos da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia – SMECT.
7
Artesanatos e artefatos fabricados a partir de penas e elementos da fauna e flora local.
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professor indígena, com perfil pesquisador, conhecedor da sua cultura e articulador dos
saberes indígenas aos conhecimentos convencionais. Sendo oportuno destacar a liberdade e
autonomia do professor e da escola para construírem suas propostas curriculares e
pedagógicas com base em suas realidades e aspirações socioculturais (LIMA, 2017).
Outro aspecto a ser destacado são as atividades que ocorrem por meio da pedagogia
de projetos8, sendo necessário um direcionamento dentro da rotina escolar para tais
atividades, uma vez que presentes no calendário letivo rompem com a lógica de organização
do tempo escolar, pois ocorrem em tempo/espaços fora da escola e possuem um
dimensionamento curricular envolvendo toda a comunidade.
Entendendo a importância do Documento Curricular de Caucaia, salientamos a
necessidade dos Povos Indígenas sentirem-se representados nele. Dada a diversidade e a
riqueza cultural do município, devemos considerar as realidades indígenas em três pontos:
1. O fato dos Povos Indígenas também serem munícipes e com definitiva
participação na história do município, deve ser incluído como conteúdo obrigatório nos
Componentes Curriculares das escolas municipais o estudo desses povos, destacando o direito
da aprendizagem de cada criança e estudante de Caucaia o conhecimento da história e
realidade indígena local. Assim, as escolas indígenas e não indígenas devem pontuar em seus
Projetos Políticos Pedagógicos o conteúdo a ser ministrado, reparando, dessa maneira, o
desconhecimento histórico sobre os Povos Indígenas de Caucaia e que todo trabalho
desenvolvido se torne um documento efetivo do combate ao racismo estrutural e latente,
provocado, principalmente, pelo preconceito e falta de conhecimento sobre os Povos Tapeba e
Anacé. Para tal ato, deve ser utilizado como referencial não apenas este documento, mas
também a criação de estratégias que promovam a aplicação efetiva da Lei 11.645, de 10 de
março de 2008, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, incluindo no
currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura AfroBrasileira e Indígena”.
2. Dada a peculiaridade das escolas e a legislação vigente sobre a Educação Escolar
Indígena, construída através de luta e resistência, que seja garantida a autonomia e liberdade

8

Feira Cultural, Jogos Indígenas, Festa da Carnaúba, Festa do Milho, Festa da Mandioca, Rituais de Passagem e
Momentos de Encantaria, Rodas de Conversa, Festa do Encantado da Mata, Semana do índio, Dia do Índio
Tapeba, Dia do Índio Anacé, Marcha Tapeba, Dia Internacional dos Povos Indígenas, Dia das Cobras, Dia da
Dança de São Gonçalo, Festa da Colheita, Festa da Partilha e Gincanas Culturais.
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das escolas elaborarem suas propostas curriculares em consonância com os princípios e
aspirações das comunidades, cumprindo efetivamente a função social da Escola Indígena.
3. Que a relação entre os saberes indígenas e os conhecimentos convencionais seja
oportunizada, e a escola indígena sinta-se incluída no currículo municipal. Como a própria
Base Nacional Comum Curricular – BNCC preconiza, que esses saberes façam parte daquilo
que é comum, não sendo considerados como algo estranho, tratados de forma separada, mas
que estejam inseridos na Proposta Curricular Municipal.
Outro fator, expresso no próprio texto da Base Nacional Comum Curricular – BNCC,
que convém destacarmos, é o conhecimento a respeito de toda legislação que ampara a
autonomia das escolas indígenas, conforme explicitado no próprio texto:
“(...) no caso da Educação Escolar Indígena, por exemplo, isso significa
assegurar competências específicas com base nos princípios da coletividade,
reciprocidade, integralidade, espiritualidade e alteridade indígena, a serem
desenvolvidas a partir de suas culturas tradicionais reconhecidas nos currículos dos
sistemas de ensino e propostas pedagógicas das instituições escolares. Significa
também, em uma perspectiva intercultural, considerar seus projetos educativos, suas
cosmologias, suas lógicas, seus valores e princípios pedagógicos próprios (em
consonância com a Constituição Federal, com as Diretrizes Internacionais da OIT –
Convenção 169 e com documentos da ONU e UNESCO sobre os direitos indígenas) e
suas referências específicas, tais como: construir currículos interculturais,
diferenciados e bilíngues, seus sistemas próprios de ensino e aprendizagem, tanto dos
conteúdos universais quanto dos conhecimentos indígenas, bem como o ensino da
língua indígena como primeira língua9.” (BRASIL, 2017)
9

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT. Convenção nº 169. Genebra, 7 de junho de
1989. Disponível em: < http://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_236247/lang--pt/index.htm>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Parecer nº 14, de 14 de setembro de
1999. Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena. Diário Oficial da União,
Brasília, 19 de outubro de 1999. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1999/pceb014_99.pdf>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Resolução nº 3, de 10 de novembro de
1999. Fixa Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas indígenas e dá outras providências. Diário
Oficial da União, Brasília, 17 de novembro de 1999. Seção 1, p. 19. Republicada em 14 de dezembro de 1999,
Seção 1, p. 58, por ter saído com incorreção do original. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb03_99.pdf>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Parecer nº 13, de 10 de maio de 2012.
Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena. Diário Oficial da União, Brasília, 15
de junho de 2012, Seção 1, p. 18. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10806-pceb013-12pdf&Itemid=30192>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Resolução nº 5, de 22 de junho de 2012.
Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica. Diário Oficial
da União, Brasília, 25 de junho de 2012, Seção 1, p. 7.
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Diante de todo exposto, concluímos que a proposta desse documento é mais uma
oportunidade da Educação Escolar Indígena continuar a defender as bandeiras de lutas de seus
povos, cumprindo sua função em ser uma “escola dos indígenas”, consequência da construção
social coletiva e empenho em formar indígenas cada vez mais comprometidos em transformar
as suas realidades.

Disponívelem:<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11074rceb005-12-pdf&category_slug=junho-2012-pdf&Itemid=30192>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. Parecer nº 6, de 2 de abril de 2014.
Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas. Diário Oficial da União,
Brasília, de 31 de dezembro de 2014, Seção 1, p. 85. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15619pcp00614&category_slug=maio-2014-pdf&Itemid=30192>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. Resolução nº 1, de 7 de janeiro de 2015. Institui
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas em cursos de Educação Superior e
de Ensino Médio e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, de 08 de janeiro de 2015, Seção 1,
p. 11-12. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16870-res-cne-cp-00107012015&category_slug=janeiro-2015-pdf&Itemid=30192>.
CEARÁ. Conselho Educação do Ceará. Resolução Nº 382,2003. Dispõe sobre a criação e o funcionamento da
escola indígena no Sistema de Ensino do Ceará e dá outras providências. Disponível em:
<https://www.cee.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/49/2011/08/RES-0382-2003.pdf>.
CEARÁ. Conselho de Educação do Ceará. Resolução Nº 447, de 23 de setembro de 2013. Altera dispositivos da
resolução CEC nº 382/2003, que dispõe sobre a criação e o funcionamento de escola indígena no Sistema de
Ensino do Ceará e dá outras providências. Página 16 da Caderno 1 do Diário Oficial do Estado do Ceará
(DOECE) de 23 de Setembro de 2013. Disponível em: <https://www.cee.ce.gov.br/wpcontent/uploads/sites/49/2013/09/resoluo-n-447.2013.pdf>.
CAUCAIA. Conselho Municipal de Educação de Caucaia. Resolução Nº 12, de 02 de julho de 2015. Dispõe
sobre criação e organização da Educação Indígena e dá outras providências. Disponível em:
<https://drive.google.com/file/d/12ojtp44OIS9hoRpiS96nYbWenXQOYSl7/view>
Acessos em: 26 de nov. 2019.
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7 - BASES E FUNDAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS PARA A
CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO EM CAUCAIA.

Antônio Gilson Rodrigues Alves
Erlene da Silva Ferreira
Francisco Ernande Arcanjo Silva
Francisco José de Souza Martins
José Wallison Silva dos Santos
Maria Ocilia de Barros
Marina de Moraes Mourão
Olávia Faria de Oliveira
Paulo Willian Almeida de Sousa
Rosalho da Costa Silva
Samya Cavalcante de Araújo

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) indica a “base diferencial” que
determina que os entes federados (Estados e Municípios) devem construir conteúdos próprios
como história, geografia da região ou tradições diferenciadas dos Estados e Municípios. Esta é
a nossa contribuição desde a trajetória e o acumulo prático e teórico da Educação do Campo
em nossa cidade.
O Município de Caucaia está localizado na Região Metropolitana de Fortaleza,
possui a maior parte do seu território no meio rural. É formado por ambientes geográficos
distintos: serra, praia e sertão. Cada um com suas características e peculiaridades em
diversos aspectos, inclusive étnico-raciais com povos indígenas e remanescentes
quilombolas. A cidade possui cerca de 10% da população no campo em 2017 – Nesta Região
encontrar-se 07 projetos de assentamentos federais ((Boqueirão/ Capim Grosso, Angicos,
Lagoa da Serra, Santa Barbara, Lenin Paz, Belo Monte e Mulungu/Tigre). O Município, conta,
ainda, com 22 comunidades indígenas das etnias Tapebas e Anacés e 09 comunidades
quilombolas (IPECE, 2015).
Os assentamentos de reforma agrária existentes no Município estão concentrados no
espaço do sertão. É nesse território onde se constroem as experiências de escola do Campo
vinculadas às lutas sociais e movimentos organizados.
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LISTA DE ESCOLAS DO CAMPO DE CAUCAIA
N

NOME

REGIÃO

EEIEF
0 João Carlos da M. e Silva
1
EEIEF
0 Francisco Alves de Paiva
2
EEIEF
0 Maria Guimarães Prata

222
222
222

3
EEIEF
0 Pedro Moreira de Oliveira
4
EEIEF
0 Manoel Pereira Marques

222
222

5
EEIEF
0 N. Srª da Conceição

222

6
EEIEF
0 Belo Monte

222

7

CATEGORIA
Campo/Assentamento
Campo/Assentamento
Campo/Assentamento
Campo/Assentamento
Campo/Assentamento
Campo/Assentamento
Campo/Assentamento

Através das lutas históricas pela terra e por políticas públicas para as populações do
campo, a construção da proposta de Educação do Campo se fortalece. Com a Constituição de
1988, que institui a educação básica como direito subjetivo e a Lei de Diretrizes Básicas da
Educação Nacional (LDB 9394/96) que incorpora a ideia de adequação das políticas
educacionais à realidade do campo, possibilita a realização de diversas articulações das
experiências produzidas pelas organizações sociais do campo.
Durante o Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária
(ENERA), em 1997, organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
e outras organizações camponesas, foi levantada uma discussão ampla sobre a educação no
meio rural brasileiro. Também, na I Conferência Nacional por uma Educação Básica do
Campo, em 1998, foi construído o conceito de Educação do Campo. No mesmo ano foi criado
o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). Por fim, os debates que
vinham ocorrendo foram reafirmados na II Conferência Nacional Por Uma Educação do
Campo, em 2004.
Como resultados dessa organização e lutas dos trabalhadores, em 2012 foram
desenvolvidas pelo Governo Federal políticas como Licenciatura em Educação do Campo
(PROCAMPO), Programa Saberes da Terra (PROJOVEM CAMPO), o Programa Nacional de
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Educação do Campo (PRONACAMPO). Além disto, constitui-se um conjunto de leis que
regulamentam as políticas da Educação do Campo em todo território brasileiro e seus
respectivos sistemas de ensino, com destaque para Resolução nº 04/2010: Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica, estabelecendo a Educação do Campo como
modalidade.
O Município de Caucaia possui a Lei nº 2.647/2015 que dispõe sobre a implantação
do Plano Municipal de Educação de Caucaia (PME: 2015-2024) e a Resolução CMEC nº
17/2018 que estabelece diretrizes, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas
municipais para a Educação do Campo em Caucaia.
A BNCC deve promover igualdade na diversidade que é característica do Brasil e de
nossa cidade, contextualizando os conteúdos, buscando formas de organização interdisciplinar
do currículo, buscando metodologias e estratégias didático- pedagógicas construídas com as
comunidades e os povos do campo. Muitas comunidades camponesas possuem experiências
exitosas de desenvolvimento curricular, sendo assim, buscaremos nessas práticas nosso
referencial de construção em Caucaia.
Este texto esta dividido em duas partes: na primeira secção trabalhamos as bases para
a construção da proposta discorrendo sobre o conceito de campo, educação do campo, escola
do campo, currículo e seus sujeitos. Na segunda secção sistematizamos os fundamentos
pedagógicos sobre o inventário da realidade, tempos pedagógicos, campo experimental da
agroecologia, pedagogia da alternância, pedagogia do movimento e as matrizes pedagógicas.

1. AS

BASES

DA

CONSTRUÇÃO:

CAMPO,

EDUCAÇÃO,

ESCOLA,

CURRÍCULO E SUJEITOS.
1.1.

Campo, desenvolvimento e Agroecologia.

Campo é o território de vida dos camponeses (agricultore(a)s familiares,
extrativistas, pescadore(a)s artesanais, assentado(a)s, acampado(a)s, assalariado(a)s rurais,
indígenas, quilombolas e populações vinculadas a vida neste espaço (Resolução 17/Conselho
Municipal de educação de Caucaia(CMEC). Em relação ao trabalho desenvolvido no
território camponês é majoritariamente familiar, associado, cooperativo e comunitário. Ele é
principalmente para a reprodução da família e da comunidade (FERNANDES, 2012).
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Para desenvolver o campo é necessário produzir novos saberes e recuperar saberes
ancestrais das comunidades tradicionais. Desta forma, a agroecologia deve ser utilizada para
fazer uma análise das questões ambientais, políticas e culturais em que a comunidade se
insere. “Agroecologia aponta principalmente para a produção de uma agricultura limpa de
veneno, objetivando a promoção humana, social, econômica e política, por meio da educação
do campo, objetivando mudanças nas relações com a terra” (LIMA, 2019. p. 13).
Compreender a agroecologia é apropriar-se de um conjunto de conhecimento
sistematizados baseados em técnicas e saberes camponeses que incorporam princípios
ecológicos, práticas educativas de proteção ao meio ambiente, preservação da saúde, garantia
de soberania alimentar e combate ao êxodo rural. Deve ser construída principalmente pela
consciência política e organizacional fazendo uma aliança entre o campo e a cidade. Dessa
forma, pode também fazer a integração entre diversas áreas de conhecimento proporcionada
pela práxis educativa, que contribui com a escola no processo de formação humana.
(RIBEIRO, 2017).

1.2.

Educação do Campo

Diante das contradições do campo brasileiro e da padronização do ensino as
populações camponesas vêm construindo uma proposta de Educação do Campo ao longo dos
anos com suas organizações sociais, que seja uma educação pública e de qualidade, pensada
para e pelos próprios sujeitos do campo, considerando seus diversos contextos, suas
experiências e suas necessidades, com o objetivo de criar as condições favoráveis ao
desenvolvimento de seus territórios, de sua coletividade e de suas culturas.
A Educação do Campo surge como uma concepção e prática político - pedagógica
capaz de fortalecer as interações dos seres humanos com a natureza e consigo mesmos. Esta
proposta tem como princípio básico a defesa do direito ao ensino da população do campo,
através de políticas públicas que garantem o acesso a todos, valorizando o campo e o vínculo
com a sua realidade, através da ciência, do trabalho, da cultura, da organização coletiva e das
lutas sociais. Esta educação deve garantir que a formação humana do camponês seja
vinculada a uma concepção de campo e de sociedade que fortaleça o seu território e o seu
modo de vida.
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1.3. Escola do Campo
A concepção de escola do campo se desenvolve junto ao movimento por educação do
campo a partir das experiências de formação humana desenvolvidas no contexto da luta dos
movimentos sociais camponeses por terra e educação. Esta concepção surge das contradições
da luta social e das práticas de educação dos trabalhadores do campo e no próprio campo.
Assim, a escola do campo deve estar vinculada a um projeto de desenvolvimento do campo e
de sociedade que valoriza os seus sujeitos, garantindo o acesso ao conhecimento e a
escolarização, vinculando os processos de ensino-aprendizagem e as estratégias pedagógicas
às reais necessidades dos educando, tornando-os, portanto, sujeitos críticos e conscientes do
seu papel na construção da sociedade.
1.4. Currículo da Escola do Campo
Para construir a escola do campo, devemos repensar que tipo de ser humano e que
modelo de sociedade queremos, considerando valores sociais e culturais, interesses e
aspirações pessoais e coletivos na organização do território camponês. Por isto, precisamos
organizar uma proposta pedagógica contextualizada e dinâmica a partir de uma “seleção
curricular”

e de experiências e valores socioculturais, nas quais as novas gerações

camponesas possam participar, ajudando na formação de sujeitos conscientes, solidários,
responsáveis e democráticos, capazes de fortalecer o campo como lugar de vida, produção e
conhecimento. Para isso é fundamental reconstruir nossas propostas pedagógicas e repensar as
práticas educativas, articulando o currículo com o contexto, os objetivos e as finalidades das
escolas e dos sujeitos.
São objetivos desse currículo pensado: atender à diversidade de sujeitos e territórios
em seus diversos aspectos, valorizando a identidade camponesa; possibilitar o envolvimento e
a participação ativa da comunidade na escola; valorizar o saber popular, interagindo com os
conhecimentos científicos na busca de soluções para resolver os problemas que afetam o
desenvolvimento do lugar e de sua população; considerar a integralidade do conhecimento e a
interação das diversas possibilidades de abordagem pedagógicas; e, garantir o protagonismo
dos educando e suas famílias na dinâmica da vida escolar.
1.5.

Os sujeitos do campo

A luta pela terra e por outras condições camponesas são inseparáveis ao se pensar na
formação e na identidade do sujeito do campo que precisa ser compreendida em suas
necessidades reais: condição de existência do trabalho, relação e posse da terra, na
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constituição e manutenção de um território próprio, como espaço de cultura e aprendizagem,
com uma dinâmica diferente do espaço urbano. Neste meio os sujeitos estão intrinsicamente
ligados às questões da terra e do trabalho
A infância da criança no campo é marcada pelo brincar, ocupa espaços
compartilhados e construir sua referência e identidade na relação com as atividades do seu
grupo social.
(...) Vive um processo contínuo de aprendizagens, seja no ambiente escolar, seja na
lavoura, no cuidado com os animais ou brincando. Todos os espaços transformam-se em
aprendizagens, aprendem a ler e escrever, a varrer a casa e tratar dos animais, a plantar e a
colher, se divertem pescando, correndo, subindo em árvores, entre outras atividades. Adquirem
responsabilidades, valores e comportamentos, estando em constante desenvolvimento (...)
(COSTA e PERIPOLLI, 2012, p.161)

Sobre a juventude do campo, ela apresenta algumas características que a diferencia
da juventude urbana. Aquela habita em comunidades menores, possibilitando uma maior
relação de pertencimento ao local e tendo um maior acompanhamento mais conservador por
parte dos pais. A responsabilidade e maturidade acontecem mais cedo, pois desde criança os
jovens participam de atividades domesticas e trabalhos na lavoura junto à família. Por outro
lado, a família por apresentar aspectos patriarcais dificulta a autonomia econômica e social da
juventude.
Há uma constante migração para o meio urbano, pois, este se apresenta como ideal
para estes jovens. No entanto eles se deparam com preconceito de visão que pessoas da
cidade têm sobre o campo. Nisto nasce à incerteza entre ficar e sair do campo. Quando
acontece de sair para cidade na busca formação e trabalho, sofre a falta da segurança familiar
e comunitária que possuem em seus locais de origem.
Em relação aos educadores do campo, por sua vez, devem em primeiro lugar , amar e
ter compromisso com o espaço em que estão inseridos; em segundo lugar precisam sentir-se
como parte e conhecer a historia e as lutas dos povos do campo. Em terceiro lugar, ter
disponibilidade para participar das atividades coletivas e está engajado na realização das
atividades comunitárias. Por último, além dos professores existem os educadores ligados à
educação popular. São os “troncos velhos da comunidade”, lideranças, parteiras, rezadeiras,
vaqueiros, pescadores, mestres da cultura local, técnicos agrícolas, agentes de saúde e
ativistas das organizações sociais, etc.
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2. FUNDAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS DO
CAMPO DE CAUCAIA.

2.1.

Inventário da realidade

O vínculo do currículo à vida, subordinando o conhecimento escolar à realidade,
buscando romper a histórica ruptura entre escola e vida, conta com o recurso da construção do
inventário da realidade10, pesquisa diagnóstica coletiva que mapeia as grandes questões da
realidade na qual está inserida a escola, organizando-as em eixos, a partir das matrizes do
trabalho, da cultura, da memoria, das lutas sociais e da organização coletiva.
Para avançar numa educação contextualizada, crítica e transformadora, a escola deve
apreender o máximo de aspectos e elementos da realidade do território, buscando
compreender a totalidade dos fenômenos para subsidiar os diversos conhecimentos e
habilidades a serem desenvolvidas, tendo como base as necessidades, vivências e saberes da
sua população. Assim, se faz necessário a elaboração coletiva de um inventário da realidade
que será organizado através da descrição e análise dos elementos históricos e dos aspectos da
conjuntura atual, a serem considerados no processo educativo e expressos na proposta
pedagógica da escola.
2.2.

Disciplinas complementares ou eixos integradores.

No sentido de aproximar a escola da comunidade e da experiência de vida dos
sujeitos, as Escolas do Campo terão duas novas disciplinas ou eixos integradores:
▪

Agroecologia, trabalho e técnicas produtivas: A Agroecologia pode ser

concebida como ciência que emerge da busca por superar o conhecimento
fragmentado, compartimentalizado, cartesiano, em favor de uma abordagem integrada;
seu conhecimento se constitui mediante a interação entre as disciplinas para
compreender o funcionamento dos ciclos minerais, as transformações de energia, os
processos biológicos e as relações socioeconômicas como um todo. O trabalho como
princípio educativo deverá ser uma estratégia pedagógica que articula o conhecimento
escolar com o trabalho produtivo socialmente útil.

10

CALDART, Roseli Salete (Org.) Caminho para transformação da escola: reflexões desde práticas da
licenciatura em educação do campo. São Paulo: Expressão Popular, 2010.
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▪

Valores culturais e práticas comunitárias: Por fim, a integração da

escola com outras dimensões da vida camponesa, para além da produção, e
ultrapassando o aspecto investigativo poderá ser potencializada com um componente
curricular centrado no desenvolvimento de práticas sociais de intervenção coletiva na
realidade, promovendo a mobilização social e comunitária, a organização coletiva, a
participação social e política, a mística e a animação da cultura camponesa.
2.3.

Tempo pedagógicos

De acordo com o artigo 29 da LDB lei N° 9394//96 e as dez competências da BNCC
a educação básica tem como objetivo principal promover o desenvolvimento integral,
proporcionando aos educandos o bem estar físico, afetivo, social e intelectual, por meio de
atividades práticas, de pesquisa.
Organizar as vivências dos educandos é antes de tudo o resultado da leitura que
fazermos de suas necessidades. Este conhecimento é importante para que a estruturação
espaço-temporal tenha significado, também é importante considerar o contexto sócio cultural
com o sujeito e o meio. A fim de possibilitar as crianças um ambiente onde possa interagir,
brincar, se expressar, participar, explorar, conhecer-se e ampliar o vocabulário, a linguagem
escrita e oral, desenvolver a coordenação motora fina e ampla.
A organização dos tempos pedagógicos deve oferecer as crianças, adolescentes,
jovens e adultos momentos que possam desenvolver as diferentes atividades:
▪

Tempo formação e mística: Este é o momento para conferência das

turmas, acolhida, mística, interação dos educandos, espaço de informes, cantarem os
hinos e hasteamento das bandeiras.
▪

Tempo aula: Tempo diário destinado aos estudos dos componentes

curriculares previstos no PPP, conforme cronograma das aulas e incluindo momentos
a ser destinados a outras atividades educativas.
▪

Tempo estudo individual: Tempo destinado à leitura individual e ao

registro das vivências, reflexões e aprendizados construídos na escola, bem como ao
estudo em grupo, a ser definido conforme a demanda da escola.
▪

Tempo trabalho: Visa o aprendizado através do trabalho, da

compreensão da organização e desenvolvimento do processo produtivo. É o tempo
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previsto para colocar em funcionamento do Campo Experimental da Agroecologia
(CEA)
▪

Tempo oficina e atividades culturais: Tempo destinado a atividades

culturais, vivências e lazer, que produzindo o saber a partir do fazer, promovam a
construção de habilidades necessárias ao trabalho educativo, principalmente as de
caráter artístico-culturais.
▪

Tempo pesquisa e seminário: Tempo destinado a atividade que permite

o aprofundamento e o debate de temáticas especificas de interesse para a formação dos
(as) educando(as) vinculados aos desafios da realidade local.
▪

Tempo organicidade: Tempo destinado à organização da comunidade

escolar, aos diversos processos organizativos e às demais tarefas delegadas através das
instâncias (núcleos, equipes, coordenação e assembleia).
▪

Tempo esporte e lazer: Tempo destinado a atividades esportivas e

recreativas.

2.4.

Campo Experimental da Agroecologia

O Campo Experimental da Agroecologia (CEA) é um espaço destinado ao
desenvolvimento das ações relacionadas ao currículo diversificado e pesquisa de transição
agroecológica no semiárido. É uma extensão pedagógica no qual a pesquisa se concilia com
princípios educativos, estratégias de construção de novas alternativas, organização coletiva,
cooperação para o trabalho e sustentabilidade.
Para trabalhar esta estratégia no baseamos nos itens 4.3 e 4.7 da Lei N° 2.647 de 3 de
julho de 2015, que dispõe sobre a implantação do Plano Municipal de Educação de Caucaia
(2015 – 2024), na parte referente a Educação do Campo. O CEA deve desenvolver
experiências desde a educação infantil até os anos finais do ensino fundamental, sendo uma
alternativa sustentável e possível dentro das unidades escolares localizadas no campo. Para
assegurar essa atividade será necessário que a Prefeitura Municipal de Caucaia disponibilize
assistência técnica e docente para a escola/ comunidade/assentamento, os técnicos devem
orientar e auxiliar na execução dos trabalhos. É importante o envolvimento das comunidades
escolar e local, para decidirem e elaborarem o projeto do CEA.
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Para as práticas do CEA deverá ser reservada uma área da escola/comunidade para o
desenvolvimento de atividades como: construção de mandalas, manejo e conservação do solo,
manejo e utilização de ervas medicinais, conhecimento e usos de adubos orgânicos, dentre
outras atividades que possam ser desenvolvidas, para que estes funcionem como laboratórios
no processo de ensino aprendizagem. Essa didática deve iniciar com pequenos cultivos e troca
dos saberes entre educando, educadores e comunidade e como desenvolvimento da
experiência poderá a construir agrossistemas na escola/comunidade.
2.5.

Pedagogia da Alternância

A pedagogia de alternância é um método que busca a interação entre o estudante que
vive no campo e a realidade que ele vivencia em seu cotidiano, de forma a promover
constante troca de conhecimentos entre seu ambiente de vida e o ambiente escolar. É
importante saber que o tempo escola se desenvolve no âmbito da unidade escolar, por meio de
atividades de natureza pedagógica e o tempo comunidade se desenvolve em espaço externo ao
ambiente escolar, abrangendo atividades de pesquisa, estudos orientados, leituras e outras
atividades as quais deverão ser acompanhadas e avaliadas pelo professor.
É de fundamental importância inserir a pedagogia de alternância, que já é realidade
em algumas escolas no estado do Ceará, nas escolas do campo no município de Caucaia,
respeitando a realidade de cada escola, tendo em vista que cada uma enfrenta problemas
específicos para cumprir a carga horária exigida por Lei, como as épocas de chuva, falta de
transporte, difícil acesso e outros. Para desenvolver todo esse processo é necessário ter
consciência que a vida no campo também ensina, e assim poder realizar trabalhos de pesquisa
sobre os aspectos: históricos, socioeconômicos, políticos, geográficos e culturais da
comunidade em que vive. As orientações para desenvolver essas atividades deverão ser
elaboradas no planejamento coletivo das escolas do campo no início de cada ano letivo, e
deverão está adequadas a realidade dos educandos que irão realizá-las no decorrer dos dias em
que não haja possibilidade de estarem na unidade escolar. E assim, fazerem da sua própria
comunidade uma extensão da escola, um objeto de estudo para o conhecimento, valorização e
respeito da sua própria história.
2.6.

Pedagogia do Movimento e as matrizes pedagógicas

A Pedagógica do Movimento deve ser compreendida como a capacidade dos
Movimentos Sociais educarem seus membros em suas práticas e reflexões cotidianas. Os
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Movimentos sociais proporcionam momentos pedagógicos em contextos variados, onde seus
os sujeitos são precursores e construtores de sua formação humana.
Assim, os Movimentos Sociais são agentes construtores de matrizes pedagógicas que
formam de si para si seus sujeitos, que ensinam e aprendem em suas lutas por transformações
sociais. Capaz de compreender e forjar conhecimentos entre seus membros de acordo com a
realidade de suas comunidades.
Nessa perspectiva podemos compreender essa pedagogia em algumas matrizes que
norteiam esse pensamento:
1.

Matriz pedagógica do trabalho: trazer a perspectiva da práxis nas

relações humanas, na sua visão mais ampla de formação através do trabalho como
formador e construtor do sujeito na sociedade no contexto escola, realidade e prática
de vida.
2.

Matriz pedagógica da luta social: Para uma pedagogia formadora de

sujeitos construtores do futuro, é necessário, assegurar mecanismos que permitam a
articulação da escola com os movimentos sociais do campo; garantir que a experiência
de luta dos educandos e de suas famílias seja incluída como conteúdo de a postura
humana e os valores aprendidos na luta: o inconformismo, a sensibilidade, a
indignação diante das injustiças, à contestação social, a criatividade diante das
situações difíceis, e a esperança.
3.

Matriz pedagógica da organização coletiva: promover uma

pedagogia da organização coletiva, solidária e cooperativa; desenvolvendo práticas
que fortaleçam os valores do trabalho comunitário e voluntario.
4.

Matriz pedagógica da cultura e da memória: Uma educação

promotora da vida no campo fundamenta-se, portanto, no modo de vida produzido e
cultivado pelos camponeses, homens e mulheres; no movimento; no jeito de ser e
viver do camponês; no jeito de produzir e reproduzir a vida; na mística; no símbolo;
no gesto; na religiosidade; na arte... Tem como uma de suas dimensões fortes a
pedagogia do gesto, que é também pedagogia do símbolo, pedagogia do exemplo. O
ser humano se educa manuseando as ferramentas que a humanidade produziu ao longo
dos anos. É a cultura material que simboliza a vida. O ser humano também se educa
com as relações, com o diálogo que é mais do que simples troca de palavras. A escola
do campo tem que ser um ambiente centrado na cultura camponesa, animador da vida
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do lugar, enraizada na memória popular e cuja vida e sua dimensão assumem lugar
central. Uma escola que aprende com a vida; uma escola animadora da vida.

2.7.

Tabelas síntese da proposta curricular
a)

Diagnóstico

Educação infantil.

Eixos
integradores
Inventário da Valores
realidade e
culturais e
planejamento Práticas
pedagógico
comunitárias

Âmbito
de
experiências
Formação
Pessoal
e
Social

Campos
de Relação escola experiências
comunidade
O Eu, O Outro e Nós. Campo
experimental da
Corpo,
Gesto
e agroecologia
Movimentos.
Projetos:
Traços, Sons, Cores e Arte
Cultura
Formas.
Rádio
Agroecologia, Conhecimento Escuta,
Fala Escolar Jornal
trabalho e
de si e do
Pensamento
e Escolar
Horta Orgânica
técnicas
mundo
Imaginação.
Horto Medicinal
produtivas.
Espaços,
Tempos, Jardim Florido
Quantidades,
Relações
Transformações.
b)

e

Fundamental I

Diagnóstico

Eixos integradores Componentes
Curriculares
Inventário da Valores culturais e Língua Portuguesa
realidade e
Práticas
Arte/Literatura
planejamento comunitárias
Língua Inglesa
pedagógico
Educação Física

Agroecologia,
trabalho e técnicas
produtivas.

História
Geografia
Ensino Religioso
Ciências
Matemática
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Relação escola comunidade
Campo
experimental
da
agroecologia
Projetos:
Arte
Cultura
Rádio
Escolar
Jornal
Escolar
Horta Orgânica
Horto Medicinal
Jardim Florido

c)
Diagnóstico

Fundamental II com acréscimo de duas novas disciplinas.

Eixos integradores Componentes Curriculares

Inventário da Valores culturais e
realidade e
Práticas
planejamento comunitárias
pedagógico

Agroecologia,
trabalho e técnicas
produtivas.

Língua Portuguesa
Arte/Literatura
Língua Inglesa
Educação Física
História
Geografia
Ensino Religioso
Valores culturais e Práticas
comunitárias
Ciências
Matemática
Agroecologia, trabalho e
técnicas produtivas.

Relação escola comunidade
Campo
experimental da
agroecologia
Projetos:
Arte
Cultura
Rádio
Escolar
Jornal
Escolar
Horta Orgânica
Horto Medicinal
Jardim Florido

3. Conclusão.
A Educação do Campo em Caucaia só pode ser construía sobre o chão da realidade
em que as escolas estão inseridas. Uma educação comprometida com o projeto de campo dos
agricultores – a agroecologia. Uma educação que respeite a identidade dos povos do campo e
consciente de que toda atividade pedagógica deve está voltada para o campo e seus sujeitos.
Um novo projeto de campo exige um novo projeto de educação que contemple novas
disciplinas ou eixo integradores, que trabalhe as diversas dimensões do ser humano através
dos tempos educativos, que esteja vinculada a pedagogia da alternância, pedagogia do
movimento e suas matrizes pedagógicas, que desenvolva o campo experimental da
agroecologia. Assim estaremos contemplando as competências gerais da BNCC, pra citar
algumas, pensamento critico e criativo, senso estético e repertório cultural, autonomia,
empatia e cooperação e autogestão.
Há 500 anos (desde a revolução industrial e do processo de urbanização no ocidente)
propagandeiam a ideia de que o campo vai acabar e que este é um espaço de atraso. Há 500
anos o campo e seus povos resistem e teimam em viver e buscar seus direitos. Hoje se
humanidade desejar mais saúde, um ambiente sustentável e alimentos de qualidades e
saudáveis e deve compreender que o futuro está no campo e no projeto de seus povos – a
agroecologia.
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8 - PROPOSTA CURRICULAR DE CAUCAIA:
CAMINHOS E PERSPECTIVAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL.
Raquel Almeida Ferreira Siqueira
O município de Caucaia, pautado na concepção da multiplicidade de infâncias, bem
como considerando as crianças como sujeitos de direitos inalienáveis, tais como: à vida, ao
respeito, à dignidade, à educação, dentre outros e, sob a égide da Constituição Federal
(CF/1998); Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA 8069/90); Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB 9394/96); Base Nacional Comum Curricular (BNCC/ 2017);
Resoluções 14 e 27 do Conselho Municipal de Educação de Caucaia (CEMEC/ 2017) e pelo
Documento Curricular Referencial do Ceará (DCRC/2019) enseja a apresentação do
documento de orientação curricular para Educação Infantil.
A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, novos aspectos
paradigmáticos acerca da Educação Infantil emergiram. Dentre eles, o Estado instituiu a
Educação Infantil como início e fundamento educacional em relação aos anos de
escolarização subsequentes, efetivando direitos à primeira infância mediante garantia de
“[...] atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos de idade” (BRASIL,
1988, Art. 208 – IV). Em consonância, a LDB em seu art. 29 aponta que “a educação
infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral
da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade.” (Redação dada pela Lei nº 12.796,
de 2013).
Nessa perspectiva, ratificamos que as práticas pedagógicas desenvolvidas nas
instituições municipais que ofertam Educação Infantil em Caucaia vislumbram o
desenvolvimento multidimensional das crianças, compreendendo-as como sujeitos
históricos de direitos, atores sociais e produtoras de cultura. Essa afirmativa fundamentada
nos princípios éticos, políticos e estéticos foi suscitada nas Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Infantil (DCNEI 2009), quando o documento advoga que:
As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a criança, centro
do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações
e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca,
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói
sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.

A Educação Infantil objetiva proporcionar às crianças experiências significativas que
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articulem as vivências cotidianas das mesmas com os saberes socialmente construídos,
considerando cada sujeito como protagonista de seu processo de desenvolvimento integral.
Assim, a Base Nacional Comum Curricular garante a todas as crianças seis direitos de
aprendizagem e desenvolvimento, quais sejam: conviver, brincar, participar, explorar,
expressar e conhecer-se, que devem ser de responsabilidade de todos os envolvidos. Além
disso, cada contexto de aprendizagem deve considerar a indissociabilidade entre o cuidar e o
educar, articulando-se aos cinco campos de experiências: O eu, o outro e o nós; Corpo,
gestos e movimentos; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Traços, sons, cores e formas
e Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações no intuito de valorizar a
potencialidade de cada criança. Os eixos estruturantes preconizados para esta etapa
educacional são as interações e a brincadeira, com destaque ao que a BNCC apresenta:
A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo
muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao
observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível
identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução
de conflitos e a regulação das emoções. P.33

Corroborando com tal afirmativa, Malaguzi (1993) nos aduz que “as crianças
aprendem interagindo com seu ambiente e transformando ativamente seus relacionamentos
com o mundo dos adultos, das coisas, dos eventos, e de maneiras originais, com seus pares.”
Diante dessa compreensão de que a criança é potente, ativa, competente e rica, termos
cunhados pelo autor supramencionado, não pensa a tecitura desse documento curricular com
a centralidade de orientar a transmissão de saberes a outrem. Acreditamos que as crianças
são providas de conhecimentos prévios, que devem ser legitimados na ação educativa.
Nessa perspectiva, os contextos educacionais devem ser organizados com fluidez
não admitindo a visão rígida de outrora, nem a condição de utilizar os padrões curriculares
preestabelecidos e/ou descontextualizados da realidade dos educandos e de cada instituição
escolar. Contudo, o que almejamos é que haja participação ativa de toda comunidade
escolar na elaboração de seus percursos curriculares.
As referidas concepções de criança reprodutora e infância unívoca, em que os
educadores mantinham uma voz privilegiada de autoridade e valorizavam as crianças
apenas em seu porvir, do vir a ser e nos remete a práticas pedagógicas obsoletas. O que
apresentaremos nesse documento de orientação curricular é o contrário de tais ideais.
A elaboração da Proposta Curricular de Caucaia ocorreu de forma participativa, de
57

olhares atentos, debates, estudos e escutas sensíveis de professores, coordenadores e
técnicos educacionais. Destarte, coletivamente esses membros teceram estratégias no intuito
de orientar as instituições de Educação Infantil na elaboração de suas propostas
pedagógicas, considerando cada realidade sociocultural em que estão inseridas.
Destarte, FORTUNATI e TOGNETTI (2019) nos direcionam que o currículo “se
torna o resultado das oportunidades oferecidas e, em vez de imaginar uma infância invadida
pela ânsia por resultados mensuráveis, podemos concentrar no propósito de “aprender a
aprender” p.81. Para isso, a relação, entre adultos e crianças, não deve ser unilateral, mas
sim, dialógica, favorecendo a construção da subjetividade. Este é um documento de estudo e
consulta, alinhavado em encontros e diálogos que norteará propostas pedagógicas possíveis
e reais. Nesse sentido, pretende-se que o cotidiano das 145 instituições de Educação Infantil
de Caucaia seja redimensionado, possibilitando ações significativas e lúdicas para todas as
crianças independentemente de cor, sexo, língua, religião.
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9 - OS CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS
9.1 - O EU, O OUTRO E O NÓS
Ednilda Mota Correia
É na interação com os pares e com os adultos que as crianças vão constituindo um
modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros modos de vida,
pessoas diferentes, com outros pontos de vista (BNCC, 2017). O campo de experiência O eu,
o outro e o nós tem o papel de levar as crianças a compreender o mundo ao seu redor, a
explorar o entorno social, pois, à medida em que são fornecidas informações sobre modos de
vida diferentes onde a criança está, diminui-se a tendência ao estereótipo, tornando a
convivência mais empática e acolhedora.
As crianças são levadas a participar ativamente do processo educativo, a conhecer-se,
fortalecendo-se enquanto indivíduo, aceitando as diferenças nas relações, além do respeito às
diversidades culturais.
Para Andrea Ramal (2019), o campo reflete o olhar da BNCC para a educação
voltada ao autoconhecimento e aceitação dos demais. “Reflete o entendimento que a vida é
construída a partir de relacionamentos e interações. Também envolve aprender a conviver e a
trabalhar junto com outros”, analisa a educadora.
Este campo na educação infantil contempla a criação de vínculos sociais fortes,
baseados no respeito, na consciência cidadã, a aceitar as diferenças nas relações, sentimento
de pertencimento ao grupo e coletividade.
Os objetivos de desenvolvimento e aprendizagem do campo de experiência O eu, o
outro e o nós, favorecem os bebês e crianças perceberem que suas ações têm efeitos nas
outras crianças e nos adultos, as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e
interações, comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se
compreender, habituarem-se às práticas de cuidado com o corpo, desenvolvendo noções de
bem-estar, demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes
sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir, ampliar as relações interpessoais,
desenvolvendo atitudes de participação e cooperação entre outros.
Nessa perspectiva, trazemos as orientações metodológicas que possibilitam às
crianças experiências necessárias para ter autonomia em pequenas tarefas, tais como:
alimentar-se, lavar as mãos e vestir a própria roupa, verbalizar seus sentimentos e resolver
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conflitos de maneira pacífica com o auxílio de um adulto, o acolhimento dos bebês em
momentos de choro, apatia, birra, ajudando-as a procurar outras formas de lidar com seus
sentimentos, a interação da criança com os colegas e adultos da instituição, experiências de
cuidados e de solidariedade.
Dessa forma, é necessário promover experiências ricas em oportunidades para que os
bebês e as crianças percebam-se enquanto sujeito único e de direito que convive com outras
pessoas com particularidades e modos de viver diferentes.
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BERÇÁRIO
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 1 – “O EU, O OUTRO E O NÓS”
DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•

Brincar

(EI01EO01) Perceber que suas ações têm
efeitos nas outras crianças e nos adultos.

Conviver

•
•

Explorar
Participar

•

(EI01EO02) Perceber as possibilidades e os
limites de seu corpo nas brincadeiras e
interações das quais participa.

•
•

Expressar
•
Conhecer-se

(EI01EO03) Interagir com crianças da mesma
faixa etária e adultos ao explorar espaços,
materiais, objetos, brinquedos.
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•
•

Acolhimento dos bebês em momentos de choro, apatia,
birra, ajudando-as a procurar outras formas de lidar
com seus sentimentos;
Momentos de convívio com o outro em brincadeiras e
durante a rotina;
Aconchego e segurança nas atividades de rotina por
meio da relação com os professores.
Favorecimento aos bebês de momentos de
relaxamento;
Situações desafiadoras como forma de reconhecimento
dos limites do seu próprio corpo e incentivo às
possibilidades de superação;
Incentivo à expressão corporal e a utilização de
diferentes materiais como ferramenta de raciocínio
hipotético para a superação dos limites apresentados.
Atividades nas quais os bebês possam dividir e
compartilhar objetos e brinquedos diversos;
Aos bebês identificar o local na sala onde possam
guardar seus brinquedos após a utilização dos mesmos;
Oportunidades de interação entre os adultos e os pares
em momentos de brincadeiras livres, estimulando o
fortalecimento dos vínculos.

•

Brincar

Conviver

(EI01EO04) Comunicar necessidades, desejos e
emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras.

Explorar
Participar
Expressar
Conhecer-se

(EI01EO05) Reconhecer seu corpo e expressar
suas sensações em momentos de alimentação,
higiene, brincadeira e descanso.

(EI01EO06) Interagir com outras crianças da
mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao
convívio social.
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Aos bebês observar, expressar fatos, preferências,
desejos, sentimentos e necessidades usando diferentes
linguagens (gestral, corporal, musical, plástica,
dramática, oral, dentre outras);
• Expressão corporal mediante reconhecimento de si
mesmo e observação da sua própria imagem, de seus
pares e de outras pessoas, por meio de espelhos,
fotografias, vídeos dentre outros;
• Oportunidades para os bebês balbuciarem seus desejos
e necessidades tais como: pedir algum alimento ou
água, apontar algum brinquedo e etc.
• Situações desafiadoras em que os bebês reconheçam a
sua autoimagem no espelho, em fotos e sejam
incentivados a identificarem parte do seu corpo (mãos,
pés, olhos, nariz, boca e etc.);
• Apresentação de materiais de higiene e/ou utensílios
(copos mamadeiras e etc.) para favorecer situações em
que os bebês possam manuseá-los;
• Nos momentos de refeições ambientes seguros e
higiênicos, de modo a favorecer a autonomia dos bebês,
respeitando seus ritmos e preferências;
• A degustação de diferentes alimentos, nomeando-os,
para que os bebês percebam suas características e
sabores.
• Momentos frequentes de fortalecimento dos vínculos
afetivos entre adultos e bebês da mesma faixa etária;
• Experiências que envolvam a interação, a socialização
e o compartilhamento com os bebês da mesma faixa
etária;
• Acesso aos bebês às brincadeiras em ambientes em que
meninos e meninas tenham todos os brinquedos sem
distinção de sexo, classe social ou etnia.

INFANTIL I
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 1 – “O EU, O OUTRO E O NÓS”
DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•

Brincar
Conviver

(EI01EO01) Perceber que suas ações têm
efeitos nas outras crianças e nos adultos.

•
•

Explorar

•

Participar

•

Expressar

(EI01EO02) Perceber as possibilidades e os
limites de seu corpo nas brincadeiras e
interações das quais participa.

Conhecer-se

•
•
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Acolhimento das crianças em momentos de choro,
apatia, raiva, birra, ciúmes, ajudando-as a procurar
outras formas de lidar com seus sentimentos;
Momentos de convívio com o outro em brincadeiras e
durante a rotina;
Aconchego e segurança nas atividades de rotina por
meio da relação com os professores e demais
profissionais da escola;
Por meio de atividades lúdicas que morder, bater,
beijar, abraçar, causa reações negativas ou positivas
nos outros.
O desenvolvimento da autonomia por meio de
atividades cotidianas (trocar de roupa, escovar os
dentes, usar o sanitário, etc.);
Situações desafiadoras como forma de reconhecimento
dos limites do seu próprio corpo e incentivo às
possibilidades de superação;
A expressão corporal e a utilização de diferentes
materiais como ferramenta de raciocínio hipotético para
a superação dos limites apresentados.

Brincar
Conviver

(EI01EO03) Interagir com crianças da mesma
faixa etária e adultos ao explorar espaços,
materiais, objetos, brinquedos.

Explorar
Participar
Expressar

(EI01EO04) Comunicar necessidades, desejos e
emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras.

Conhecer-se
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• Atividades interativas nas quais as crianças possam
dividir e compartilhar objetos e brinquedos diversos;
• As crianças a organização das salas (ou os espaços) e
seus pertences após a utilização dos mesmos nas
experiências diárias;
• Identificação do local na sala com o seu nome e foto,
onde possam guardar seus pertences pessoais com
autonomia, bem como brinquedos e materiais, após a
utilização dos mesmos;
• Experiências que envolvam atitudes de respeito com o
outro, valorizando as falas e expressões das crianças
(realizando a observação, a escuta e os registros);
• A observação, o relato, a expressão dos fatos,
preferências, desejos, sentimentos e necessidades
usando diferentes linguagens (gestual, corporal,
musical, plástica, dramática, oral, dentre outras);
• Expressão corporal; reconhecimento de si mesmo e
observação da sua própria imagem, de seus pares e de
outras pessoas, contemplando diferentes identidades
étnico-raciais, de gênero, de classe e de diferentes
contextos socioculturais por meio de espelhos,
fotografias, vídeos dentre outros;
• Experiências coletivas em que possam expressar suas
aprendizagens a partir do uso de diferentes recursos
tecnológicos, como por exemplo, microfone, celular,
câmera fotográfica, data show e etc.;
• Oportunidades para as crianças perguntarem,
descreverem, narrarem e explicarem as experiências
vivenciadas do seu cotidiano.

(EI01EO05) Reconhecer seu corpo e expressar
suas sensações em momentos de alimentação,
higiene, brincadeira e descanso.

(EI01EO06) Interagir com outras crianças da
mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao
convívio social.
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• Favorecimento de momentos de relaxamento;
• Apresentação de materiais de higiene e/ou utensílios
(copos mamadeiras, etc.) para favorecer situações em
que os bebês possam manuseá-los;
• Nos momentos de refeições ambientes seguros e
higiênicos, de modo a favorecer a autonomia dos bebês,
respeitando seus ritmos e preferências;
• A degustação de diferentes alimentos, nomeando-os,
para que as crianças percebam suas características e
sabores.
• Momentos frequentes de fortalecimento dos vínculos
afetivos entre adultos e crianças da mesma faixa etária;
• Situações de disputas entre as crianças, incentivando sua
participação por meio da expressão dos sentimentos dos
envolvidos, como busca de soluções solidárias e
colaborativas;
• Experiências que envolvam a interação, a socialização e
o compartilhamento com as crianças da mesma faixa
etária.

INFANTIL II
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 1 – “O EU, O OUTRO E O NÓS”
DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

Brincar

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e
solidariedade na interação com crianças e
adultos.

Conviver
Explorar

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si
e confiança em sua capacidade para enfrentar
dificuldades e desafios.

Participar
Expressar

(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os
espaços com crianças da mesma faixa etária e
adultos.

Conhecer-se

Brincar

(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os
adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se
compreender.
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ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
● A interação da criança com os colegas e adultos da
instituição;
● Experiências de cuidados e de solidariedade;
● Fortalecimento da autoestima e dos vínculos afetivos
entre adultos e crianças.
● A observação, a expressão e o reconhecimento das
crianças quanto a sua própria imagem e a de outras
pessoas em espelhos, imagens, fotografias, vídeos etc.;
● Apoio às conquistas das crianças nos cuidados pessoais
e coletivos;
● A mediação de conflitos surgidos entre as crianças.
● Experiências de negociação e troca, durante as ações
cotidianas através do diálogo;
● Brincadeiras nos espaços externos da instituição,
usando diversos materiais/brinquedos, incentivando o
compartilhar;
● Situações em que as crianças aprendam a brincar, a
conviver com outras crianças e com os adultos,
escolhendo espaços e brinquedos.
● Promoção de diálogos sobre o cotidiano da criança
para os colegas e adultos;
● Apropriação de regras de convívio social pelas
crianças, de forma dialogada e cuidadosa;
● O incentivo às crianças a observar, formular e
expressar sobre fatos, preferências, usando diferentes

linguagens.
Conviver
Explorar
Participar

(EI02EO05) Perceber que as pessoas têm
características físicas diferentes, respeitando
essas diferenças.

Expressar
Conhecer-se
(EI02EO06) Respeitar regras básicas de
convívio social nas interações e brincadeiras.

(EI02EO07) Resolver conflitos nas interações e
brincadeiras, com a orientação de um adulto.
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● Momentos em que as crianças observem as outras
crianças respeitando as diferenças;
● As crianças o contato com fotos, imagens de outras
pessoas observando suas características;
● O conhecimento, convivência e valorização das
diferenças (étnica, religiosa, cultural, de gênero etc.)
pelas crianças.
● A construção e o respeito às normas e combinados de
convívio social, de organização e utilização nas
brincadeiras;
● Aplicabilidade para apropriação de regras de convívio
social pelas crianças, de forma dialogada e cuidadosa;
● Promoção de atitudes de respeito que incidam sobre as
diferentes
formas
de
dominação
etária,
socioeconômica, étnica e racial.
● Diálogos que valorizem a escuta das crianças,
sobretudo, nos momentos da roda de conversa e sempre
que surgirem dúvidas e conflitos;
● Incentivo as crianças a resolução de conflitos entre si;
● Brincadeiras de faz de conta, proporcionando que as
crianças assumam diferentes papéis, criem cenários,
diálogos e tramas diversas, que permitem significar e
ressignificar o mundo social e as relações com os
parceiros de brincadeira.

INFANTIL III
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 1 – “O EU, O OUTRO E O NÓS”
DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

Brincar

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e
solidariedade na interação com crianças e
adultos.

Conviver
Explorar
Participar

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si
e confiança em sua capacidade para enfrentar
dificuldades e desafios.

Expressar
Conhecer-se

(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os
espaços com crianças da mesma faixa etária e
adultos.
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ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
● Apoio às conquistas das crianças nos cuidados pessoais
e coletivos;
● Experiências que envolvam atitudes de respeito para
com o outro, valorizando as falas e expressões das
crianças;
● Fortalecimento da autoestima e dos vínculos afetivos
entre adultos e crianças.
● A observação, a expressão e o reconhecimento das
crianças quanto a sua própria imagem e a de outras
pessoas em espelhos, imagens, fotografias, vídeos etc.;
● Experiências
desafiadoras
que
estimulem
a
autoconfiança e autoestima;
● Valorização dos conhecimentos prévios das crianças do
meio em que vivem.
● Situações nas quais as crianças possam dividir e
compartilhar objetos diversos;
● Situações em que as crianças aprendam a brincar, a
conviver com outras crianças e com os adultos,
escolhendo espaços e brinquedos;
● Brincadeiras nos espaços externos da instituição entre
crianças da mesma faixa etária e adultos usando
diversos materiais/brinquedos (bolas, bambolês,
brinquedos diversos da sala, latas, garrafas, cordas
etc.).

(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os
adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se
compreender.
Brincar
Conviver
Explorar

(EI02EO05) Perceber que as pessoas têm
características físicas diferentes, respeitando
essas diferenças.

Participar
Expressar

(EI02EO06) Respeitar regras básicas de
convívio social nas interações e brincadeiras.

Conhecer-se

(EI02EO07) Resolver conflitos nas interações e
brincadeiras, com a orientação de um adulto.
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● O incentivo às crianças a observar, formular e
expressar sobre fatos, preferências, usando diferentes
linguagens;
● Promoção de diálogos sobre o cotidiano da criança
para os colegas e adultos;
● Situações que desenvolvam a oralidade e amplie o
vocabulário no processo de comunicação.
● O reconhecimento de sua imagem corporal por meio de
seu reflexo no espelho;
● O conhecimento, convivência e valorização das
diferenças (étnica, religiosa, cultural, de gênero etc.)
pelas crianças;
● Às crianças o contato com fotos, imagens de outras
pessoas, observando suas características.
● A construção e o respeito às normas e combinados de
convívio social, de organização e utilização nas
brincadeiras;
● Aplicabilidade para apropriação de regras de convívio
social pelas crianças, de forma dialogada e cuidadosa;
● Promoção de atitudes de respeito que incidam sobre as
diferentes
formas
de
dominação
etária,
socioeconômica, étnica e racial.
● Diálogos que valorizem a escuta das crianças, sempre
que surgirem dúvidas e conflitos;
● Incentivo as crianças a resolução de conflitos entre si;
● Brincadeiras de faz de conta, proporcionando que as
crianças assumam diferentes papéis, criem cenários,
diálogos e tramas diversas, que permitem significar e
ressignificar o mundo social e as relações com os
parceiros de brincadeira.

INFANTIL IV
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 1 – “O EU, O OUTRO E O NÓS”
DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

Brincar
Conviver

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros,
percebendo que as pessoas têm diferentes
sentimentos, necessidades e maneiras de pensar
e agir.

Explorar
Participar
Expressar
Conhecer-se

(EI03EO02) Agir de maneira independente,
com confiança em suas capacidades,
reconhecendo suas conquistas e limitações.
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ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
● Roda de conversa com o intuito de ouvir as crianças
pequenas, suas opiniões, necessidades, ideias etc., de
modo que favoreça a atenção consigo e com o
próximo;
● Vivências com materiais diversos em brincadeiras, na
interação com diferentes públicos e em espaços
distintos percebendo que as pessoas tem diferentes
sentimentos e maneiras de pensar e agir.
● Participação das crianças em diversas atividades
(jogos, brincadeiras etc.) estabelecendo regras e
limites.
● Situações desafiadoras em que a criança pequena possa
realizar as atividades diárias com maior autonomia
(lavar as mãos, vestir-se sozinha, servir-se nas
refeições, escovar os dentes etc.), fazendo escolhas,
reconhecendo suas conquistas e limitações;
● Organização da sala pelas crianças pequenas após a
utilização de materiais, orientando os cuidados
necessários no manuseio correto dos mesmos para
evitar acidentes;
● Experiências em que as crianças pequenas possam se
responsabilizar pelos pertences, brinquedos e materiais
de sala.

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais,
desenvolvendo atitudes de participação e
cooperação.
Brincar
Conviver
Explorar

(EI03EO04) Comunicar suas ideias
sentimentos a pessoas e grupos diversos.

e

Participar
Expressar

(EI03EO05) Demonstrar valorização das
características de seu corpo e respeitar as
características dos outros (crianças e adultos)
com os quais convive.

Conhecer-se

(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por
diferentes culturas e modos de vida.
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● Fortalecimento da autoestima e dos vínculos entre
adulto/criança e entre criança/criança;
● Interação por meio de dinâmicas com o objetivo de
combater o preconceito e valorizar a aceitação das
diferenças de etnias, crenças e comportamentos;
● Diálogos entre as crianças pequenas desenvolvendo
atitudes de participação e cooperação.
● Vivências que favoreçam a expressão de sentimentos e
emoções, valorizando o ganho, a perda, o luto e a
descoberta;
● Experiências com jogos simbólicos que oportunizem a
confiança em relação ao outro;
● Situações onde as crianças pequenas possam
comunicar-se livremente, sendo respeitados na fala e
na escuta.
● Observação da sua própria imagem e a do outro (em
espelhos, fotografias, vídeos etc.);
● Experiências em que as crianças desenvolvam
atividades de respeito e colaboração;
● O reconhecimento do próprio corpo e o do outro,
respeitando suas características.
● A aceitação da criança pequena à sua cultura,
fortalecendo o sentimento de pertencer a um grupo
étnico-racial, social, cultural, dentre outros;
● Momentos de fala e escuta sobre suas histórias
familiares, tradições culturais e de sua comunidade;
● Atitudes de respeito que incidam sobre as diferentes
idades, condições sociais e raça.

(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no
respeito mútuo para lidar com conflitos nas
interações com crianças e adultos.
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● A valorização das produções individuais e coletivas das
crianças;
● A mediação de conflitos surgidos entre as crianças
pequenas estabelecendo relações éticas de respeito,
tolerância, cooperação, solidariedade e confiança;
● O respeito às regras básicas de convívio social.

INFANTIL V
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 1 – “O EU, O OUTRO E O NÓS”
DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

Brincar
Conviver

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros,
percebendo que as pessoas têm diferentes
sentimentos, necessidades e maneiras de pensar
e agir.

Explorar
Participar
Expressar
Conhecer-se

(EI03EO02) Agir de maneira independente,
com confiança em suas capacidades,
reconhecendo suas conquistas e limitações.
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ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
● Roda de conversa com o intuito de ouvir as crianças
pequenas, suas opiniões, necessidades, ideias etc., de
modo que favoreça a atenção consigo e com o
próximo;
● Vivências com materiais diversos em brincadeiras, na
interação com diferentes públicos e em espaços
distintos percebendo que as pessoas tem diferentes
sentimentos e maneiras de pensar e agir.
● Participação das crianças em diversas atividades
(jogos, brincadeiras etc.) estabelecendo regras e
limites.
● Situações desafiadoras em que a criança pequena possa
realizar as atividades diárias com maior autonomia
(lavar as mãos, vestir-se sozinha, servir-se nas
refeições, escovar os dentes etc.), fazendo escolhas,
reconhecendo suas conquistas e limitações;
● Organização da sala pelas crianças pequenas após a
utilização de materiais, orientando os cuidados
necessários no manuseio correto dos mesmos para
evitar acidentes;
● Experiências em que as crianças pequenas possam se
responsabilizar pelos pertences, brinquedos e materiais
de sala.

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais,
desenvolvendo atitudes de participação e
cooperação.
Brincar
Conviver

(EI03EO04) Comunicar suas ideias
sentimentos a pessoas e grupos diversos.

e

Explorar
Participar
Expressar

(EI03EO05) Demonstrar valorização das
características de seu corpo e respeitar as
características dos outros (crianças e adultos)
com os quais convive.

Conhecer-se
(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por
diferentes culturas e modos de vida.

74

● Fortalecimento da autoestima e dos vínculos entre
adulto/criança e entre criança/criança;
● Interação por meio de dinâmicas com o objetivo de
combater o preconceito e valorizar a aceitação das
diferenças de etnias, crenças e comportamentos;
● Diálogos entre as crianças pequenas desenvolvendo
atitudes de participação e cooperação.
● Vivências que favoreçam a expressão de sentimentos e
emoções, valorizando o ganho, a perda, o luto e a
descoberta;
● Experiências com jogos simbólicos que oportunizem a
confiança em relação ao outro;
● Situações onde as crianças pequenas possam
comunicar-se livremente, sendo respeitados na fala e
na escuta.
● Observação da sua própria imagem e a do outro (em
espelhos, fotografias, vídeos etc.);
● Experiências em que as crianças desenvolvam
atividades de respeito e colaboração;
● O reconhecimento do próprio corpo e o do outro,
respeitando suas características.
● A aceitação da criança pequena à sua cultura,
fortalecendo o sentimento de pertencer a um grupo
étnico-racial, social, cultural, dentre outros;
● Momentos de fala e escuta sobre suas histórias
familiares, tradições culturais e de sua comunidade;
● Atitudes de respeito que incidam sobre as diferentes
idades, condições sociais e raça.

(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no
respeito mútuo para lidar com conflitos nas
interações com crianças e adultos.
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● A valorização das produções individuais e coletivas das
crianças;
● A mediação de conflitos surgidos entre as crianças
pequenas estabelecendo relações éticas de respeito,
tolerância, cooperação, solidariedade e confiança;
● O respeito às regras básicas de convívio social.

9.2 - CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
Liliana Rodrigues da Silva
A Lei das Diretrizes e Bases da Educação nº 9496/96 em seu artigo 29 determina que:
A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade, em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade (BRASIL, 1996).

O professor em sua prática diária deve oportunizar uma diversidade de experiências
que favoreçam o desenvolvimento das crianças, sobretudo, na Educação Infantil, quando se
espera que o docente tenha um olhar mais apurado para o desenvolvimento e a aprendizagem
das crianças, garantindo assim o desenvolvimento integral da criança.

Conhecer esse

desenvolvimento é fundamental para o professor da referida etapa.
Assim, é importante salientar que as crianças são distintas, e que isso reflete em seu
desenvolvimento podendo o processo ser diferente (mais rápido, mais lento) apesar de serem
da mesma idade.
Nesse sentido, cabe dizer que o processo maturacional das crianças acontece desde
seu nascimento com a interação e os estímulos a que são submetidos, corroborando com essa
ideia Fonseca (2008) destaca:

O recém-nascido com os seus reflexos, movimentos agitados, desajeitados e
irregulares, uma espécie de impulsividade motora, integra os movimentos dos outros
como uma primeira modalidade de comunicação com o ambiente, e é a sua
transformação em gestos úteis e significativos que virá a preparar e a permitir os
seus primeiros sucessos em relação ao seu desenvolvimento (FONSECA, 2008, p.
23).

Para o referido autor, a criança desenvolve suas primeiras formas de comunicação a
partir de seus movimentos, pois ao expressar o que deseja ou precisa por meio do choro e
obter uma resposta, ela começa a assimilar como agir e desenvolver-se.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (2009) em
seu artigo 9º define como eixos norteadores da Educação Infantil as interações e a brincadeira,
colocando a criança no centro do processo de ensino, e garantindo o seu direito de aprender.
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É por meio da brincadeira que a criança vivencia situações de seu cotidiano real,
ampliando seus conhecimentos e se desenvolvendo. Brincadeiras essas que oportunizam
movimentos, tanto na sua dimensão ampla quanto fina, que fazem parte do desenvolvimento
infantil.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) traz seis direitos de aprendizagem e
desenvolvimento que são: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.
Esses direitos devem ser garantidos nas práticas diárias das crianças. A BNCC está
estruturada em cinco campos de experiências nos quais são definidos os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento.
O campo de experiência Corpo, gestos e movimentos traz a oportunidade das
crianças tornarem-se conscientes de sua corporeidade, haja vista que em suas relações elas
brincam, produzem conhecimento sobre si e sobre os outros, reconhecem as sensações e
funções de seu corpo, suas potencialidades e seus limites.
Portanto é fundamental na Educação Infantil o favorecimento de experiências
corporais dos bebês e das crianças em suas múltiplas dimensões (expressivas, corporais e
sensoriais), que estimulem o desenvolvimento e o domínio progressivo das possibilidades
corporais, respeitando sempre suas peculiaridades físicas, cognitivas, psicológicas, afetivas e
motoras.
A partir da consciência sobre essas possibilidades corporais as crianças conseguem
ampliar seus conhecimentos, pois, os cuidados com seu corpo, atividades que estimulem os
gestos e os movimentos das crianças promovem a imaginação, a ampliação da oralidade, a
socialização com adultos e crianças de faixa etária diferente, bem como a construção de
valores, desenvolvendo assim autonomia, objetivo de aprendizagem bem claro para essa
etapa.
Desse modo, o docente de acordo com sua intencionalidade, organiza experiências
que devem ser observadas e registradas para que seja possível verificar os avanços dos bebês
e das crianças e, sendo necessário, replanejar suas ações.
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BERÇÁRIO
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 2 – “CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”
DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•

Brincar
Conviver

(EI01CG01) Movimentar as partes do corpo
para
exprimir
corporalmente
emoções,
necessidades e desejos.

•
•

Explorar
•
Participar

•

Expressar

•
•

Conhecer-se

(EI01CG02) Experimentar as possibilidades
corporais nas brincadeiras e interações em
ambientes acolhedores e desafiantes.

•
•
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Movimentação ampla e autônoma dos bebês por meio
de jogos e brincadeiras, que estimulem o
desenvolvimento e o domínio progressivo das
possibilidades corporais;
Situações que estimulem a capacidade do bebê de
controlar seu próprio corpo. (sentar, rolar, etc.);
A utilização de recursos visuais/gráficos para a
comunicação dos bebês e o desenvolvimento da sua
expressividade corporal;
Experiências corporais dos bebês em suas múltiplas
dimensões (expressivas, corporais e sensoriais);
Valorização da individualidade dos bebês, respeitando
suas peculiaridades físicas, cognitivas, psicológicas e
motoras.
Favorecimento do livre movimento do corpo;
Experiências corporais dos bebês: sentar, rolar,
engatinhar, andar e etc.;
Desafios tais como ultrapassar cordas, tapetes, pneus,
etc., que podem compor trajetos na área interna e/ou
externa;
A exploração de outros ambientes, além da sala de
referência, para experimentar as diversas possibilidades
corporais.

•
(EI01CG03) Imitar gestos e movimentos de
outras crianças, adultos e animais.

•

Brincar
•
Conviver
Explorar

•
•
(EI01CG04) Participar do cuidado do seu corpo
e da promoção do seu bem-estar.

Participar

•

Expressar
•

Conhecer-se
(EI01CG05) Utilizar os movimentos de
preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas
possibilidades de manuseio de diferentes
materiais e objetos.

•
•
•
•
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Acesso dos bebês a acervos culturais que envolvam as
manifestações corporais – jogos, brincadeiras, ritmos,
músicas e danças;
Brincadeiras que incentivem a imitação de gestos,
sonoridades e movimentos de outras crianças, adultos e
animais;
Situações em que os bebês produzam som com o
próprio corpo.
A criação de vínculos afetivos com o adulto de
referência (professor);
Experiências em que o bebê estabeleça relações nos
acontecimentos (refeições, troca de fraldas, banho e o
momento de vestir);
O envolvimento do bebê nas situações de cuidado de
seu corpo e promoção do bem-estar, sendo convidado a
fazer junto com o adulto essas ações e a observar e
compreender o que está sendo realizado, sendo
estimulado a conversar/falar com o adulto enquanto
vivencia essas situações.
A manipulação de objetos diversificados que
favoreçam ações diversas pelos bebês (preensão,
arremesso e encaixe);
Experiências diversificadas que oportunizem ações de
preensão (pegar, rasgar, amassar e etc.);
Situações que favoreçam o encaixe com pinça;
Utilização de materiais estruturados e não estruturados
para o favorecimento do desenvolvimento da
motricidade fina;
O uso de equipamentos tecnológicos pelas crianças,
promovendo diversas formas de expressão.

INFANTIL I
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 2 – “CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”
DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•

Brincar
Conviver

•
(EI01CG01) Movimentar as partes do corpo
para
exprimir
corporalmente
emoções,
necessidades e desejos.

•
•

Explorar

•
Participar
•
Expressar
Conhecer-se

(EI01CG02) Experimentar as possibilidades
corporais nas brincadeiras e interações em
ambientes acolhedores e desafiantes.

•
•
•

80

Movimentação ampla e autônoma dos bebês por meio
de jogos e brincadeiras, que estimulem o
desenvolvimento e o domínio progressivo das
possibilidades corporais;
Situações que estimulem a capacidade do bebê de
controlar seu próprio corpo (sentar, rolar, engatinhar,
caminhar, correr, pular e etc.);
Aos bebês manifestar corporalmente sua afetividade
em relação a outras crianças e adultos;
Expressão corporal de sentimentos, sensações e
desejos;
A utilização de recursos visuais/gráficos para a
comunicação dos bebês e o desenvolvimento da sua
expressividade corporal;
Valorização da individualidade dos bebês, respeitando
suas peculiaridades físicas, cognitivas, psicológicas e
motoras.
Favorecimento do livre movimento do corpo;
Organização de espaços desafiadores, ricos em
materiais estruturados e não estruturados que
possibilitem a movimentação ampla e sua autonomia;
Experiências corporais dos bebês: sentar, rolar,
engatinhar, andar, correr, pular, escalar e etc.;

•
•
•

Brincar
Conviver

(EI01CG03) Imitar gestos e movimentos de
outras crianças, adultos e animais.

•
•

Explorar

•
Participar
•
Expressar
Conhecer-se

•
(EI01CG04) Participar do cuidado do seu corpo
e da promoção do seu bem-estar.
•
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Desafios tais como ultrapassar cordas, tapetes, pneus,
cones, bambolês e etc., que podem compor trajetos na
área interna e/ou externa;
A exploração de outros ambientes, além da sala de
referência, para experimentar as diversas possibilidades
corporais.
Acesso dos bebês a acervos culturais que envolvam as
manifestações corporais – jogos, brincadeiras, ritmos,
músicas e danças;
Brincadeiras que incentivem a imitação de gestos,
sonoridades e movimentos de outros bebês, adultos e
animais;
Situações em que os bebês produzam som com o
próprio corpo
A criação de gestos, mímicas, expressões corporais e
ritmos espontâneos através de brincadeiras e de
músicas.
A criação do vínculo afetivo com o adulto de referência
(professor);
Experiências em que o bebê estabeleça relações nos
acontecimentos (alimentação, banho e o momento de
vestir, sono bem como nas diferentes situações do
cotidiano);
O envolvimento e a participação do bebê nas situações
de cuidado de seu corpo e promoção do bem-estar,
sendo convidado a fazer junto com o adulto essas ações
e a observar e compreender o que está sendo realizado,
sendo estimulado a conversar/falar com o adulto
enquanto vivencia essas situações.

•

(EI01CG05) Utilizar os movimentos de
preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas
possibilidades de manuseio de diferentes
materiais e objetos.

•

•
•
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Situações nas quais os bebês possam não só explorar,
mas também arremessar, empilhar, encaixar etc.
objetos, envolvendo-se nessas ações e observando as
suas conquistas;
A manipulação de objetos diversificados que
oportunizem ações diversas (preensão, arremesso,
encaixe, jogar, empilhar, rolar, enfiar, tampar, enroscar,
amassar, esconder, guardar, bater objetos entre si e
etc.);
O uso de equipamentos tecnológicos pelos bebês,
promovendo diversas formas de expressão;
Situações que favoreçam o encaixe com pinça,
enfiagem e alinhavo.

INFANTIL II
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 2 – “CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”
DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•

Brincar
Conviver

•
(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e
movimentos de sua cultura no cuidado de si e
nos jogos e brincadeiras.
•

Explorar
Participar
Expressar
Conhecer-se

•
(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço,
orientando-se por noções como em frente, atrás,
no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se
envolver em brincadeiras e atividades de
diferentes naturezas.

•

•
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Manifestações culturais e artísticas do seu povo através
de vivências corporais - brincadeiras, práticas
esportivas, rodinhas, jogos, dança, teatro etc.;
A apreciação e a interação com a diversidade cultural
brasileira e suas origens (capoeira, maracatu, dentre
outras) e brincadeiras tradicionais (amarelinhas, pula
corda, cantigas de roda etc.) garantindo a presença de
manifestações culturais;
Brincadeiras e jogos que valorizem a manifestação das
emoções e desejos através do lúdico, proporcionando
que as crianças bem pequenas incorporem suas
referências culturais e artísticas.
Situações que favoreçam as várias descobertas de
deslocamento do corpo no espaço, com objetos
diversificados (como obstáculos, utilizando o seu corpo
como referência);
Brincadeiras livres e direcionadas tais como: o
lançamento de objetos no espaço através de distâncias
fixas ou móveis, manipulação de objetos diversos,
prática de esportes, transposição e transferência de
objetos e líquidos, etc.;
Várias situações do corpo no espaço (arrastar, sentar,
rolar, correr, pular, ultrapassar, subir, marchar e outras)

•
Brincar
•

Conviver

•

Explorar

•

Participar
Expressar
Conhecer-se

(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento
no espaço (pular, saltar, dançar), combinando
movimentos e seguindo orientações.

•

•

•
(EI02CG04)
Demonstrar
progressiva
independência no cuidado do seu corpo.
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•

que favoreçam o desenvolvimento da orientação
espacial;
A construção de circuitos psicomotores para que as
crianças bem pequenas sejam desafiadas a seguir
percursos e/ou superação de obstáculos para favorecer
a orientação das noções como em frente, atrás, no alto,
embaixo, dentro, fora, etc.;
Experiências com o corpo, através de movimentos e
interação com crianças bem pequenas de outras faixas
etárias e adultos.
Valorização da individualidade das crianças,
respeitando suas peculiaridades físicas, cognitivas,
psicológicas e motoras.
Situações em que as crianças bem pequenas explorem
o deslocamento do seu corpo no espaço com
brincadeiras, construção e execução de músicas,
utilização de mímica, dramatização que explorem o
corpo;
O brincar livre da criança bem pequena com diferentes
materiais que proporcionem sua movimentação e o
deslocamento no espaço de forma segura, ampliando
suas possibilidades de pular, saltar, correr, dançar, etc.;
Vivências artísticas que envolvam teatro, dança,
músicas, esportes que estejam inseridos no contexto
social das crianças bem pequenas a fim de desenvolver
sua noção de corpo e reconhecimento do espaço;
A autonomia no cuidado com o corpo através de
rotinas de higiene corporal - banho, lavar as mãos e
escovar os dentes diariamente;
O desfralde progressivo e respeitoso, procurando
conhecer a necessidade de cada criança, articulando

•

•

•

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as
habilidades manuais, adquirindo controle para
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.

•
•
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ações que favoreçam e incentivem esse processo;
A manipulação e o compartilhamento de alimentos de
forma independente, promovendo na rotina o lanche
coletivo e compartilhado, levando em consideração as
restrições alimentares das crianças bem pequenas para
que elas identifiquem e reconheçam essas limitações
garantindo a segurança de sua saúde e dos colegas;
Ampliação da autonomia na alimentação, de modo que
as crianças bem pequenas compreendam a quantidade
adequada de alimento a ser ingerida, além da
manipulação e mastigação adequada para garantir uma
alimentação saudável.
Movimentos de coordenação motora fina através da
manipulação de materiais (giz de cera, tecido, argila,
massinha, lápis jumbo, tesoura, papeis de diferentes
gramaturas e texturas etc.);
Experiências que favoreçam o desenvolvimento da
coordenação motora fina (utilização de alinhavo, rasgar
papel, amassar, entre outros);
A releitura de quadros, livros, textos e esculturas
através do desenho, pintura, colagem e de
manifestações corporais tais como a produção de
música, ritmos, rimas, mímicas ou dramatização.

INFANTIL III
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 2 – “CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”
DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•

Brincar
•
Conviver

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e
movimentos de sua cultura no cuidado de si e
nos jogos e brincadeiras.

Explorar
•

Participar
Expressar
Conhecer-se

(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço,
orientando-se por noções como em frente, atrás,
no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se
envolver em brincadeiras e atividades de
diferentes naturezas.

•

•
•
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Manifestações culturais e artísticas do seu povo através
de vivências corporais - brincadeiras, práticas
esportivas, rodinhas, jogos, dança, teatro, etc.;
A apreciação e a interação com a diversidade cultural
brasileira e suas origens (capoeira, maracatu, pau de
fitas, maneiro pau, rituais, dentre outros) e brincadeiras
tradicionais (amarelinhas, pula corda, cantigas de roda,
esconde esconde, etc.) garantindo a presença de
manifestações culturais, religiosas, regionais e
nacionais;
Brincadeiras e jogos que valorizem a manifestação das
emoções e desejos através do lúdico, proporcionando
que as crianças bem pequenas incorporem suas
referências culturais e artísticas;
A participação das crianças bem pequenas em
brincadeiras e atividades de diferentes naturezas
utilizando os conceitos básicos: em cima, em baixo,
perto, longe, lado esquerdo, lado direito e outros
trabalhando sempre o respeito ao outro, os valores
étnicos e culturais;
O desenvolvimento da orientação espacial, localizando
objetos usando o seu corpo como referência;
Brincadeiras livres e direcionadas tais como: o

•
Brincar

•

Conviver
•
Explorar
Participar
Expressar

(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento
no espaço (pular, saltar, dançar), combinando
movimentos e seguindo orientações.

•

•

Conhecer-se
•

•
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lançamento de objetos no espaço através de distâncias
fixas ou móveis, manipulação de objetos diversos,
prática de esportes, transposição e transferência de
objetos e líquidos, etc.;
Valorização da individualidade das crianças bem
pequenas, respeitando suas peculiaridades físicas,
cognitivas, psicológicas e motoras.
Situações em que as crianças bem pequenas explorem
o deslocamento do seu corpo no espaço com
brincadeiras, construção e execução de músicas,
mímicas e dramatização;
O brincar livre da criança bem pequena com diferentes
materiais que proporcionem sua movimentação e o
deslocamento no espaço de forma segura, ampliando
suas possibilidades de pular, saltar, correr, dançar, etc.;
Vivências artísticas que envolvam teatro, dança,
músicas, esportes que estejam inseridos no contexto
social das crianças bem pequenas a fim de desenvolver
sua noção de corpo e reconhecimento do espaço;
Viabilização de movimentos pelas crianças bem
pequenas como subir, descer escadas, saltar cordas tipo
cobrinha, escorregar, cair ou pular de um degrau ou
colchonete, dentre outros;
Deslocar-se de diferentes modos (de lado, de frente, de
costas, etc), favorecendo o desenvolvimento do
equilíbrio dinâmico e da lateralidade, obedecendo
ritmos musicais (rápido, lento, etc);
Experiências com o corpo, através de movimentos e
interação com crianças bem pequenas de outras faixas
etárias e adultos.

•
•
(EI02CG04)
Demonstrar
progressiva
independência no cuidado do seu corpo.
•
•

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as
habilidades manuais, adquirindo controle para
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.

•
•

•
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A autonomia no cuidado com o corpo através de
rotinas de higiene corporal - banho, lavar as mãos e
escovar os dentes diariamente;
Ampliação da autonomia na alimentação, de modo que
as crianças bem pequenas compreendam a quantidade
adequada de alimento a ser ingerida, além da
manipulação e mastigação adequada para garantir uma
alimentação saudável;
Exploração por meio de brincadeiras de faz de conta,
de situações que aprendam a cuidar do próprio corpo e
dos amigos, e de ser cuidados por eles.
Movimentos de coordenação motora fina através da
manipulação de materiais (giz de cera, tecido, argila,
massinha, lápis, tesoura, papeis de diferentes
gramaturas e texturas etc.);
Experiências que favoreçam o desenvolvimento da
coordenação motora fina (utilização de alinhavo, rasgar
papel, cortar utilizando tesoura, amassar, entre outros);
A releitura de quadros, livros, textos e esculturas
através do desenho, pintura, colagem e de
manifestações corporais tais como a produção de
música, ritmos, rimas, mímicas ou dramatização;
A exploração de materiais e objetos de diversas
formas; pegar, encaixar, empilhar, escrever, puxar,
segurar, chutar, etc.

INFANTIL IV
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 2 – “CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”
DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•

Brincar
Conviver
Explorar

(EI03CG01) Criar com o corpo formas
diversificadas de expressão de sentimentos,
sensações e emoções, tanto nas situações do
cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro,
música.

•
•
•

Participar

•

Expressar
Conhecer-se

•

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação
do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos,
escuta e reconto de histórias, atividades
artísticas, entre outras possibilidades.

•
•
•
•
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A exploração de objetos e materiais diversos que
possibilitem sensações tais como gosto, tato, cheiro
etc.;
Brincadeiras diversificadas onde as crianças pequenas
percebam suas potencialidades e seus limites;
Vivências de jogos e brincadeiras que envolvam
diversificadas formas de movimentação corporal (jogar
boliche, brincar de roda, de esconde-esconde etc.);
Produções culturais e artísticas (musicais, danças,
teatro etc.) propiciando sua expressividade;
A expressão das emoções e desejos através do brincar,
proporcionando suas referências culturais e artísticas
nestas brincadeiras.
O trabalho com os movimentos corporais (apoio,
caminhar, saltar, dar cambalhotas etc.);
Valorização da individualidade das crianças pequenas,
respeitando suas peculiaridades físicas, cognitivas,
psicológicas e motoras;
Noções de equilíbrio estático e dinâmico;
Situações em que as crianças pequenas explorem seu
corpo no espaço com brincadeiras cantadas;
Utilização de músicas que explorem a noção de corpo,
emissão de sons com o corpo por meio de mimicas e

•
Brincar
•

Conviver

•
Explorar
Participar

(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares
e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades
artísticas como dança, teatro e música.

•
•

Expressar
•
Conhecer-se

•

(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado
relacionados a higiene, alimentação, conforto e
aparência.

•

•
•
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dramatizações;
Vivências artísticas que envolvam teatro dança,
músicas, esportes que estejam inseridos no contexto
social das crianças pequenas desenvolvendo sua noção
de corpo e reconhecimento do espaço.
Experiências que envolvam teatro, dança e música,
favorecendo o protagonismo infantil;
Vivências com o corpo, através de movimentos e
interação com crianças de outras faixas etárias e
adultos;
Experiências e brincadeiras com o uso de objetos
estruturados e não estruturados relacionados ao corpo,
gestos e movimentos;
Atividades diversificadas que estimulem a imaginação,
o faz de conta por meio de movimentos e gestos do
corpo;
A releitura de quadros, livros, textos e esculturas
através do desenho, pintura e colagem.
Autonomia na alimentação, reconhecendo a
importância de desenvolver hábitos de boas maneiras e
segurança alimentar;
O cuidado com o corpo através de rotinas de higiene
corporal (lavar as mãos, escovar os dentes diariamente,
ir sozinho ao banheiro, vestir-se sozinho, pentear-se
etc.) respeitando as peculiaridades da cultura local;
A apreciação, o reconhecimento e aceitação da sua
imagem corporal nos momentos de autocuidado (de si
e do grupo em que convive), respeitando a diversidade;
O reconhecimento e cuidado do seu material de uso
pessoal (mochilas, sapatos, cadernos, lancheiras,
escova de dentes, garrafas e etc.);

•
•
•
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades
manuais no atendimento adequado a seus
interesses e necessidades em situações diversas.

•

•
•
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A participação da criança pequena no cuidado dos
espaços de convivência da escola (banheiros,
refeitórios, parquinhos e outros espaços coletivos).
O manuseio de brinquedos, materiais e objetos para
aperfeiçoar as suas habilidades manuais;
Situações que ampliem as habilidades manuais como:
empilhar, encaixar, rosquear, abotoar, amarrar,
descascar, furar, arremessar, rabiscar, desenhar e etc.;
A exploração e o desenvolvimento da coordenação
motora fina através da manipulação de lápis de
escrever, lápis de cor, tesoura, cola colorida ou branca
e colagem de papeis de diferentes gramaturas e
texturas dentre outros;
A manipulação de materiais de modelagem como
massinha, argila, barro etc.;
O manuseio de diferentes portadores textuais
promovendo a experimentação de tocar, folhear,
compartilhar, riscar, pintar e etc.

INFANTIL V
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 2 – “CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”
DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•

Brincar
Conviver
Explorar

•
(EI03CG01) Criar com o corpo formas
diversificadas de expressão de sentimentos,
sensações e emoções, tanto nas situações do
cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro,
música.

•

•
Participar

•

Expressar

•

Conhecer-se

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação
do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos,
escuta e reconto de histórias, atividades
artísticas, entre outras possibilidades.

•
•
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A exploração de objetos e materiais diversos que
favoreçam sensações tais como gosto, tato, cheiro etc.;
Brincadeiras diversificadas onde as crianças percebam
suas potencialidades e seus limites, com respeito às
limitações e particularidades de si e do outro;
Vivências de jogos e brincadeiras que envolvam
diversificadas formas de movimentação corporal (jogar
boliche, futebol, circuitos, pular corda, brincar de roda,
de esconde-esconde etc.);
Produções culturais e artísticas (musicais, danças,
teatro etc.) propiciando sua expressividade;
A expressão das emoções e desejos através do brincar,
proporcionando suas referências culturais e artísticas
nestas brincadeiras.
A construção positiva da imagem corporal através do
fortalecimento dos fatores psicomotores (tonicidade,
equilíbrio, lateralidade, motricidade ampla e fina,
noção espaço temporal, noção de corpo) da criança
pequena;
O trabalho com os movimentos corporais (caminhar,
correr, pular, saltar, dar cambalhotas e outros);
Valorização da individualidade das crianças pequenas,
respeitando suas peculiaridades físicas, cognitivas,

•
Brincar

•
•

Conviver

•

Explorar
Participar
Expressar

•
(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares
e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades
artísticas como dança, teatro e música.

•
•

Conhecer-se

•
•
(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado
relacionados a higiene, alimentação, conforto e
aparência.

•

•
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psicológicas e motoras;
Promoção de conversas em pequenos grupos,
escutando seus colegas e esperando a sua vez de falar;
Situações em que as crianças pequenas explorem seu
corpo no espaço com brincadeiras e histórias cantadas;
Utilização de músicas que explorem a noção corporal,
emissão de sons com o corpo por meio de mimicas e
dramatizações.
Experiências que envolvam teatro, dança, músicas,
inseridos no contexto social das crianças pequenas,
favorecendo o protagonismo infantil;
Vivências com o corpo, através de movimentos e
interação com crianças de outras faixas etárias e
adultos;
Experiências e brincadeiras com o uso de objetos
estruturados e não estruturados relacionados ao corpo,
gestos e movimentos das crianças pequenas;
Brincadeiras de faz de conta utilizando movimentos,
gestos do corpo e atividades diversificadas;
A releitura de quadros, livros, textos, palavras e
esculturas através do desenho, pintura, colagem,
produção de música, ritmos, dramatização etc.
Autonomia na alimentação, reconhecendo a
importância de desenvolver hábitos de boas maneiras e
segurança alimentar.
O cuidado com o corpo através de rotinas de higiene
corporal (lavar as mãos, escovar os dentes diariamente,
ir sozinho ao banheiro, vestir-se sozinho, pentear-se
etc.) respeitando as peculiaridades da cultura local;
A apreciação, o reconhecimento e aceitação da sua
imagem corporal nos momentos de autocuidado;

•
•
•

•
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades
manuais no atendimento adequado a seus
interesses e necessidades em situações diversas.

•

•
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O cuidado com o seu material de uso pessoal
(mochilas, sapatos, livros paradidáticos, cadernos,
lancheiras, escova de dentes, garrafas e etc.);
A participação da criança pequena no cuidado dos
espaços de convivência da escola (banheiros,
refeitórios, parquinhos e outros espaços coletivos).
Construções e produções pelas crianças pequenas
(recorte, colagem, pintura, maquete, desenho,
escultura, composição com tecidos, inclusive enfeites
para dramatizações etc.);
Situações que ampliem as habilidades manuais como:
empilhar, encaixar, rosquear, abotoar, amarrar,
descascar, furar, arremessar, rabiscar, escrever,
desenhar e etc.;
A exploração e o desenvolvimento da coordenação
motora fina através da manipulação de lápis de
escrever, lápis de cor, tesoura, cola colorida ou branca
e colagem de papeis de diferentes gramaturas e
texturas dentre outros;
O manuseio de diferentes portadores textuais
promovendo a experimentação de tocar, folhear,
compartilhar, riscar, pintar e etc.

9.3 - TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.
Maria Liztaylon da Silva
Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e
universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de
experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as
artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o
audiovisual, entre outras. Com base nessas experiências, elas se expressam por várias
linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria
(coletiva e individual) com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções,
desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos. (Trecho
extraído do documento Base Nacional Comum Curricular).
O campo de experiência Traços, sons, cores e formas tem como premissa a interação
dos bebês e crianças com materiais e sons que as possibilitem conhecer cores, formas e
texturas diversas nos objetos, volume, intensidade e frequência (grave ou agudo) de
instrumentos musicais ou outros materiais que emitam sons, como uma panela batendo em
outra panela. O campo prevê ainda que as crianças adquiram sensibilidade artística. Para
tanto é necessário o convívio e a interação das mesmas com diferentes materiais,
instrumentos e manifestações expressivas.
Esse campo de experiência vai além da percepção, da observação, da compreensão
do mundo. Nesse sentido faz-se necessário promover experiências que permitam a criança
explorar, vivenciar de todas as maneiras traços, sons, cores e formas.
O senso estético valoriza a liberdade de expressão nas diferentes manifestações
artísticas e culturais, a criatividade, a ludicidade e a diversidade. (DCNEI, 2010)
Desde os primórdios as primeiras representações artísticas foram realizadas em
paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos (arte rupestre). Apesar do
avanço tecnológico, faz-se necessário promover aos bebês e às crianças experiências com
diversos materiais, onde as mesmas registrem seus traços, ajudando-as a desenvolverem a
percepção estética em atividades que envolvam desenhos em diversos suportes, com
diferentes cores, tamanhos e instrumentos de escrita.
Possibilitar o contato com diferentes sons e gêneros musicais, é de suma importância
para que as crianças compreendam melhor os ambientes em que estão inseridas e ampliem o
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repertório musical, desenvolvendo suas preferências (valsa, funk, forró, músicas clássicas
entre outras) e escuta aguçada das melodias nos momentos de dança. Por isso, é interessante
estimular que as crianças reconheçam e produzam sons, através do seu corpo, por meio de
brincadeiras, danças e cantigas tradicionais.
Poderemos propiciar experiências que promovam a atmosfera lúdica e a interação
entre as crianças com o mundo das cores e formas em desenhos e na natureza, expressando
assim suas emoções.
Seguindo esse entendimento é interessante possibilitar os traços, sons, cores e formas
de maneira mais criativa nas atividades. Nesse sentido, precisamos pensar em brincadeiras,
jogos e experiências que motivem e fortaleçam a autonomia e criatividade. As mesmas
devem permitir a vivência desse campo de experiência fortalecendo o senso estético e crítico.
O referido documento apresenta algumas orientações metodológicas que possibilitam
experiências interativas e prazerosas e desafiam os bebês e crianças a brincar e explorar seu
próprio corpo com diferentes objetos e brinquedos; brincadeiras com músicas que sugerem a
utilização do corpo para produzir sons. Brincadeiras livres que favoreçam o contato com
tintas, experimentando as sensações (pintar o rosto, o papel, o corpo, misturar tintas) e
utilizando diferentes tipos de papeis, texturas, superfícies e objetos; exploração curiosa e
lúdica de diferentes materiais e produções artísticas considerando suas formas peculiares de
sentir o mundo com o corpo todo.
Por fim, é importante que as experiências desse campo possam ser vivenciadas em
diversas linguagens, como as artes visuais, música, teatro e dança, tendo como foco a
intencionalidade pedagógica.

96

BERÇÁRIO
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 3 – “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”
DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•

Brincar

(EI01TS01) Explorar sons produzidos com o
próprio corpo e com objetos do ambiente.

Conviver

•
•

Explorar
Participar

•

(EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em
diferentes suportes, usando instrumentos
riscantes e tintas.

•

•

Expressar

•

Conhecer-se
(EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras
e materiais para acompanhar brincadeiras
cantadas, canções, músicas e melodias.

•
•
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Experiências interativas e prazerosas que desafiem os
bebês a brincar e explorar seu próprio corpo com
diferentes objetos e brinquedos;
Vivências nas quais os bebês explorem sons de diferentes
materiais e instrumentos batendo, chacoalhando etc.;
Brincadeiras com músicas que sugiram a utilização do
corpo para produzir sons.
Valorização das produções individuais e coletivas dos
bebês (desenhos, pinturas, etc.);
Brincadeiras livres que favoreçam o contato com tintas,
experimentando as sensações (pintar o rosto, o papel, o
corpo, misturar tintas) e utilizando diferentes tipos de
papeis, texturas, superfícies e objetos;
Exploração curiosa e lúdica de diferentes materiais e
produções artísticas considerando suas formas peculiares
de sentir o mundo com o corpo todo.
Oportunidade de bebês ouvirem, perceberem e de forma
gradativa, discriminarem diferentes fontes sonoras,
luminosas e musicais;
Movimentação espontânea dos bebês acompanhando
músicas de diferentes ritmos;
Familiaridade de pequenas músicas tradicionais
envolvendo pequenos gestos.

INFANTIL I
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 3 – “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”
DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•

Brincar
Conviver

•
(EI01TS01) Explorar sons produzidos com o
próprio corpo e com objetos do ambiente.

•
•

Explorar

•
Participar
Expressar

(EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em
diferentes suportes, usando instrumentos
riscantes e tintas.

•
•

Conhecer-se
(EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras
e materiais para acompanhar brincadeiras
cantadas, canções, músicas e melodias.
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•
•

Escuta de sons do cotidiano (chuva, buzina, barulho
das árvores, barulho do mar, vento, etc.);
Reconhecimento de sons, através de diferentes fontes
sonoras (sons da natureza, vozes de animais,
instrumentos musicais e objetos diversos);
Painel sensorial. (ex: painel de panelas, painel de
chocalhos, etc.);
Brincadeiras com músicas que sugiram a utilização do
corpo para produzir sons.
Participação das crianças em deixar marcas pelo
mundo, em exploração com materiais e suporte
diversificados tais como: tintas, areias em diferentes
suportes: papel, papelão, parede dentre outros;
Utilização de materiais diversos como: massa de
modelar, carvão, argila, gesso, areia molhada dentre
outros;
Mistura de cores e pintura com diversas técnicas e
materiais.
Expressões corporais por meio de diferentes objetos
sonoros;
Momentos de canto e danças utilizando diferentes
recursos midiáticos (CD, DVD, rádios, data-show,
caixas de sons dentro outros.);

•
•
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Vivências com cantigas de roda e de ninar, parlendas,
músicas dentro e fora do seu cotidiano. (MPB,
marchinhas, rock, clássicos, regionais diversos, etc);
Apreciação de sons e melodias diversas nos momentos
de contação de história para o desenvolvimento da
atenção, da memória, do raciocínio, da curiosidade, da
observação e de condução ao momento de descanso.

INFANTIL II
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 3 – “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”
DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

Brincar

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

(EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e
instrumentos musicais, para acompanhar
diversos ritmos de música.

Conviver
Explorar
Participar

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•
•
•
•

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com
possibilidades de manipulação (argila, massa de
modelar),
explorando
cores,
texturas,
superfícies, planos, formas e volumes ao criar
objetos tridimensionais.

•

•
Expressar
Conhecer-se

•
•
(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras
disponíveis no ambiente em brincadeiras
cantadas, canções, músicas e melodias.
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•

Criação de expressões sonoras utilizando o próprio corpo;
Brincadeiras cantadas acompanhando o movimento
proposto;
Utilização de materiais de sucata para extrair sons variados
como, bater com garrafas pet, latas, canos etc.
Coleta de materiais de diversas cores, formas e texturas
dentro do ambiente escolar e em grupo identificar as
características dos objetos;
Experiências com diferentes linguagens plásticas e visuais
tais como: pintura, escultura, modelagem, colagem,
desenvolvendo de forma progressiva, sua capacidade de
livre expressão;
Construção de brinquedos, utilizando materiais recicláveis
tridimensionais como caixas de leite, creme dental etc.
Acompanhar músicas com movimentos corporais;
Utilização de recursos multimídia diversos para que
possam perceber o som de sua própria voz e dos colegas
de forma diferenciada;
Brincadeiras com palavras, gestos, movimentos e/ou o uso
de diferentes materiais para a produção de sons,
explorando ritmos, melodias presentes nos diversos
ambientes.

INFANTIL III
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 3 – “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”
DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•

Brincar

(EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e
instrumentos musicais, para acompanhar diversos
ritmos de música.

Conviver
Explorar
Participar

•
(EI02TS02) Utilizar materiais variados com
possibilidades de manipulação (argila, massa de
modelar), explorando cores, texturas, superfícies,
planos, formas e volumes ao criar objetos
tridimensionais.

•

(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras
disponíveis no ambiente em brincadeiras
cantadas, canções, músicas e melodias.

•

Expressar
Conhecer-se

•

•
•
•

•
•
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Construção de instrumentos com materiais
recicláveis;
Descoberta de novos ritmos, através do uso de
instrumentos (tambor, maracá, triângulo etc, ou outros
confeccionados pelas crianças);
O resgaste de histórias musicadas locais, regionais e
nacionais.
Confecção de objetos ou figuras utilizando materiais
como argila e massa de modelar explorando a
criatividade;
Vivências com materiais de diversas cores, texturas e
formas;
Descoberta de novas composição de cores.
Confecção de uma bandinha utilizando sucata e
produzir músicas através dos sons obtidos desses
materiais;
Brincadeiras com palavras, gestos, movimentos e/ou o
uso de diferentes materiais para a produção de sons,
explorando ritmos, melodias presentes nos diversos
ambientes;
O uso de elementos da natureza para a produção de
sons;
Experiências que promovam a percepção de sons,

cores e formas presentes nos diversos ambientes que o
cercam.

102

INFANTIL IV
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 3 – “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”
DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

Brincar

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por
materiais, objetos e instrumentos musicais
durante brincadeiras de faz de conta, encenações,
criações musicais, festas.

Conviver

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•
•
•
•

Explorar
Participar

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de
desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura,
criando
produções
bidimensionais
e
tridimensionais.

Expressar
Conhecer-se

•
•
•

(EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som
(intensidade, duração, altura e timbre),
utilizando-as em suas produções sonoras e ao
ouvir músicas e sons.

•
•
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Interações com profissionais da música, onde poderão
apreciar e desenvolver musicais infantis;
Reconto de histórias, com fantasias imitando as
personagens e sons dos animais;
Festas e celebrações características da comunidade,
valorizando a cultura local.
Apresentações de pintores e suas obras, incentivando
as crianças a releitura, explorando assim cores e
formas;
Produção de dobraduras utilizando jornal e outros
tipos de papel criando animais e objetos;
Preparo e manipulação de massinha caseira, argila e
papel machê dentre outros materiais para produzir
suas criações.
Vivências no espaço externo e interno da escola,
interagindo com o meio e percebendo os diversos de
sons do contexto;
A escuta que permita diferenciar os diversos ritmos
(valsa, funk, forró, músicas clássicas entre outra) das
melodias nos momentos de dança;
Construção de instrumentos com materiais recicláveis
para produzir diversos sons.

INFANTIL V
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 3 – “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”
DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•

Brincar
Conviver

(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por
materiais, objetos e instrumentos musicais
durante brincadeiras de faz de conta, encenações,
criações musicais, festas.

•
•

Explorar
•
Participar

•

Expressar
Conhecer-se

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de
desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura,
criando
produções
bidimensionais
e
tridimensionais.

•
•
•
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Interações com profissionais da música, onde poderão
apreciar e desenvolver musicais, coreografias, danças
com ritmos variados;
Reconto de histórias, com construção de cenários,
figurinos fantasias imitando as personagens e sons dos
animais;
Construção, pelas crianças, de instrumentos musicais
de percussão, sopro, cordas, dentre outros, com
materiais recicláveis e não estruturados;
Festas e celebrações características da comunidade,
valorizando a cultura local.
Apresentações de pintores e suas obras, incentivando
as crianças a releitura, explorando assim cores e
formas;
Produção de dobraduras utilizando jornal e outros
tipos de papel criando animais e objetos;
Preparo e manipulação de massinha caseira, argila,
areia colorida e papel machê dentre outros materiais
para produções bidimensionais e/ou tridimensionais;
Situações em que as crianças explorem e apreciem
diferentes linguagens artísticas e visuais como pintura,
escultura, colagem modelagem, desenvolvendo de
forma gradual, sua capacidade representativa.

•
(EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som
(intensidade, duração, altura e timbre),
utilizando-as em suas produções sonoras e ao
ouvir músicas e sons.
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•
•
•

Construção de instrumentos com materiais recicláveis
que produzam sons variados;
Exploração de sons produzidos pelo corpo;
Gravação de canções que as crianças reconheçam as
características do som;
Manipulação
de
materiais
diversos
para
reconhecimento dos sons reproduzidos pelos mesmos
(plástico, papel, alumínio, madeira dentre outros).

9.4 - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO.
Francisca Marlônia Barbosa Bittencourt
Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações
e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-as aos
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. (Brasil, 2017). A Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) estabelece cinco campos de experiências para a Educação
infantil. O objetivo é desenvolver as competências das crianças.
O campo de experiência Escuta, fala, pensamento e imaginação busca fortalecer a
escuta atenta da criança, pensando contextos significativos e ricos para falar e expor o seu
pensamento e sua imaginação. Traz em seus fios o desenvolvimento integral da criança, que
constrói uma tecitura de valorização e respeito em conjunto com demais campos de
experiências.
“É a dimensão que envolve a capacidade de se comunicar e expressar. É o início do
gosto pela leitura e escrita, da habilidade de contar e ouvir histórias. Liga-se ao conhecimento
do mundo, à imaginação e à percepção”, explica a consultora e doutora em Educação pela
PUC-Rio Andrea Ramal.
A criança é criativa, repleta de potencial e tem o desejo e o direito de expressar suas
múltiplas linguagens em um espaço que possibilite experiências significativas e acolhedoras,
com diferentes intenções, em diferentes contextos e diferentes interlocutores, nas quais elas
possam construir pensamentos, perguntas e tentativas de respostas.
É de extrema relevância garantir oportunidades para as crianças representarem suas
ideias, seja por intermédio da fala, respeitando sua vez de falar e escutando o outro com
atenção e/ou da escrita, por meio de rabiscos, grafismos, desenhos, escrita espontânea para
comunicar suas ideias. Tudo deve ser valorizado e contextualizado com as crianças, a fim de
estabelecer significado nas aprendizagens e favorecer um planejamento cheio de
potencialidades centrado nas crianças.
Na
Educação
Infantil,
as
aprendizagens essenciais compreendem tanto
comportamentos, habilidades e conhecimentos
quanto vivências que promovem aprendizagem e
desenvolvimento nos diversos campos de
experiências, sempre tomando as interações e a
brincadeira como eixos estruturantes. Essas
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aprendizagens, portanto, constituem-se como
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.
(BRASIL, 2017, p 42).

Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão organizados em três grupos
etários.
No campo Escuta, fala, pensamento e imaginação, para cada faixa etária são
definidos nove objetivos e para cada objetivo são apresentadas orientações metodológicas que
possibilitam situações, experiências, vivências leitoras, brincadeiras diversas para estimular a
imaginação, a criatividade, as experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas,
cognitivas, sociais, relacionais, oportunidades para as crianças se expressarem (preferências,
medos, raiva, necessidades, sentimentos, perdas, etc.), perguntarem, descreverem e narrarem
fatos relativos ao mundo social.
Nesse campo a criança é levada a potencializar sua participação na cultura oral,
na escuta de histórias, na participação em conversas, nas narrativas e em múltiplas linguagens,
em experiências com a literatura infantil, mediadas pelo educador contribuem para o
desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do
conhecimento de mundo. Experiências do grafismo em diversos suportes (papel, lixa, chão,
areia, tecidos etc.). Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis etc.
A intencionalidade pedagógica será um elemento essencial na garantia dos
direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Para tanto é preciso que o professor desenvolva
uma prática pedagógica reflexiva, uma escuta atenta, possua um olhar sensível, construa um
ambiente acolhedor, significativo e lúdico propício à aprendizagem.

107

BERÇÁRIO
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 4 – “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”
DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•

Brincar

(EI01EF01) Reconhecer quando é chamado por
seu nome e reconhecer os nomes de pessoas
com quem convive.

•
•

Conviver
Explorar

•

(EI01EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a
leitura de poemas e a apresentação de músicas.

•
•

Participar

•
Expressar
Conhecer-se

(EI01EF03) Demonstrar interesse ao ouvir
histórias lidas ou contadas, observando
ilustrações e os movimentos de leitura do
adulto-leitor (modo de segurar o portador e de
virar as páginas).
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•
•

Brincadeiras diversas nas quais sejam usados os nomes
dos bebês, nomes dos colegas e da família;
Proporcionem diálogos entre as crianças e delas com os
adultos, ajudando-as se expressar;
Momentos que estabeleçam relação nome e imagem.
Aos bebês uma linguagem compreensível e dinâmica
durante as diversas vivências de leitura de poemas e
apresentação de músicas;
Musicalização de acordo com a faixa etária e com a
experiência a ser vivenciada;
Aos bebês diferentes músicas, que favoreçam a
expressão oral e corporal.
Experiências sensório-motoras, pelos bebês, de livros e
outros portadores de textos e imagens, de diferentes
formatos e tamanhos;
Exploração de histórias infantis com conto
incentivando a linguagem oral dos bebês;
Vivências leitoras favorecendo a percepção dos bebês
sobre as historias contadas com ambientes ricos e
estimuladores.

•
Brincar
Conviver

(EI01EF04) Reconhecer elementos das
ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido
do adulto-leitor.

•
•
•

Explorar

•
Participar

(EI01EF05) Imitar as variações de entonação e
gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e
ao cantar.

•

Expressar
•

Conhecer-se

(EI01EF06) Comunicar-se com outras pessoas
usando movimentos, gestos, balbucios, fala e
outras formas de expressão.

•

•
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Leitura imagética pelas crianças (gravuras e
fotografias) em meio físico e virtual;
A identificação dos nomes referentes às imagens das
histórias;
Situações que incentivem os bebês a expressarem, por
meio da fala e dos gestos, nome de pessoas ou objetos
contidos na história.
Situações que levem os bebês a imitar ações como
leitor;
Apresentação de diferentes canções, possibilitando a
expressão oral e corporal;
Cantar diferentes tipos de músicas para os bebês
(canções de ninar, músicas do nosso folclore etc.),
inclusive as acompanhadas por gestos, palmas e/ou
instrumentos musicais tradicionais (como tambor e
chocalhos) ou construídos;
Situações que incentivem os bebês a expressarem, por
meio da fala, balbucios e dos gestos, nome de pessoas,
objetos, oportunizando o desenvolvimento da
linguagem oral;
A expressão por diferentes linguagens, em ambientes
organizados com materiais e utensílios diversificados
(materiais heurísticos) que oportunizem a livre
exploração e criação por parte dos bebês, nas salas de
referência e espaços externos;
Diálogos que favoreçam a compreensão de mensagens
curtas (pedidos, perguntas simples, informações breves
dentre outros).

•
(EI01EF07) Conhecer e manipular materiais
impressos e audiovisuais em diferentes
portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz,
CD, tablet etc.).
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•
•

A utilização de recursos midiáticos nos momentos de
faz de conta, imitação e fantasia;
Vivências sensório-motoras, pelos bebês, de livros e
outros portadores de textos e imagens, de diferentes
formatos e tamanhos;
A utilização de recursos audiovisuais intencionalmente
planejados (projetar imagens, gravadores para
reprodução de voz, entre outros).

INFANTIL I
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 4 – “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”
DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•

Brincar

(EI01EF01) Reconhecer quando é chamado por
seu nome e reconhecer os nomes de pessoas
com quem convive.

Conviver

•
•
•
•

Explorar
Participar

(EI01EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a
leitura de poemas e a apresentação de músicas.

•
•
•

Expressar

•
Conhecer-se

(EI01EF03) Demonstrar interesse ao ouvir
histórias lidas ou contadas, observando
ilustrações e os movimentos de leitura do
adulto-leitor (modo de segurar o portador e de
virar as páginas).
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•
•

Brincadeiras diversas nas quais sejam usados os nomes
das crianças, e das pessoas com quem convive;
Músicas que envolvam o nome das crianças;
A socialização e a interação das crianças com seus
pares (crianças com crianças, crianças com adultos);
A ampliação do vocabulário das crianças.
As crianças uma linguagem compreensível e dinâmica
durante as diversas vivências de leitura de poemas e
apresentação de músicas;
Musicalização de acordo com a faixa etária e com a
experiência a ser vivenciada;
Apresentação de diferentes músicas e poemas, que
favoreçam a expressão oral e corporal;
Experiências com músicas e utilização de recursos
audiovisuais como instrumento mediador.
Contação de histórias com utilização de diversos
suportes (fantoches, dedoches fantasias, etc.);
Vivências leitoras favorecendo a percepção das
crianças sobre as historias contadas com ambientes
ricos e estimuladores;
Experiências sensório-motoras, pelas crianças, de
livros e outros portadores de textos e imagens, de
diferentes formatos e tamanhos.

•
(EI01EF04) Reconhecer elementos das
ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido
do adulto-leitor.
Brincar

•
•
•

Conviver

•
Explorar

(EI01EF05) Imitar as variações de entonação e
gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e
ao cantar.

•

Participar
•

Expressar

•
•

Conhecer-se
(EI01EF06) Comunicar-se com outras pessoas
usando movimentos, gestos, balbucios, fala e
outras formas de expressão.

•
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Mostrar ilustrações e ler pequenas histórias e poemas,
usando diferentes instrumentos e suportes de escrita;
Percepção, pelas crianças, dos principais elementos do
enredo das historias. (personagens principais,
elementos naturais, ambientes);
Situações que incentivem as crianças a expressarem,
por meio da fala e dos gestos, nome de pessoas ou
objetos contidos na história.
Situações que levem as crianças a imitar ações como
leitor;
Apresentação de diferentes canções, possibilitando a
expressão oral e corporal;
Cantar diferentes tipos de músicas para as crianças
(canções de ninar, músicas do nosso folclore etc.),
inclusive as acompanhadas por gestos, palmas e/ou
instrumentos musicais tradicionais (como tambor e
chocalhos) ou construídos.
A identificação do nome próprio nos objetos pessoais,
nas atividades e em outros materiais das crianças;
Musicalização como forma de expressão;
A expressão por diferentes linguagens, em ambientes
organizados com materiais e utensílios diversificados
(materiais heurísticos) que oportunizem a livre
exploração e criação por parte das crianças, nas salas
de referência e espaços externos;
Oportunidades para as crianças se expressarem
(preferencias medos, raiva, necessidades, sentimentos,
perdas, etc.), perguntarem, descreverem e narrarem
fatos relativos ao mundo social.

•

Brincar
Conviver
Explorar

(EI01EF07) Conhecer e manipular materiais
impressos e audiovisuais em diferentes
portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz,
CD, tablet etc.).

•
•
•

(EI01EF08) Participar de situações de escuta de
textos em diferentes gêneros textuais (poemas,
fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios
etc.).

Participar

•
•
•

Expressar
(EI01EF09) Conhecer e manipular diferentes
instrumentos e suportes de escrita.
Conhecer-se

•
•
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A utilização contextualizada de diferentes recursos
midiáticos (TV, aparelho telefônico, computador,
aparelho de som, dentre outros) possibilitando que as
crianças se expressem oralmente;
A utilização de recursos audiovisuais intencionalmente
planejados;
A utilização de recursos midiáticos nos momentos de
faz de conta, imitação e fantasia.
A interação com diferentes gêneros e portadores
textuais.
Exploração de diferentes materiais impressos e
midiáticos, com textos vivenciados pelo grupo
(canções, receitas, poemas, listas e parlendas);
Vivências leitoras favorecendo a percepção das
crianças sobre as historias contadas.
Viabilização de diferentes materiais e espaço para que
as crianças se expressem graficamente (tintas, giz de
cera, areia, pincel, carvão, lixa, canetinhas, lápis de cor
dentre outros);
Vivências de situações com o grafismo em suas
brincadeiras.
Apresentação e manuseio de ilustrações e leitura de
pequenas histórias e poemas para as crianças, usando
diferentes instrumentos e suportes de escrita.

INFANTIL II
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 4 – “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”
DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•

Brincar
Conviver

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos,
expressando seus desejos, necessidades,
sentimentos e opiniões.

•

Explorar
Participar
Expressar

•

•
(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e
reconhecer rimas e aliterações em cantigas de
roda e textos poéticos.

•
•

Conhecer-se
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Diálogos frequentes por meio da linguagem oral com
as crianças, por meio de comentários e indagações
sobre situações diversas, como também pela escuta
atenta e interessada;
A comunicação, nos diversos momentos da rotina,
verificando se as orientações dadas foram
compreendidas pelas crianças;
Oportunidades para as crianças perguntarem,
descreverem, narrarem e explicarem fatos relativos ao
mundo social, seus desejos, necessidades e
sentimentos.
Vivências com cantigas de roda e textos poéticos de
senso comum e de sua localidade;
Situações significativas que desenvolvam a oralidade
adaptadas as necessidades das crianças (incluídas e
inseridas) durante toda a rotina;
Experiências com musicalização para identificação de
rimas e aliterações.

•

Brincar

(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao
ouvir a leitura de histórias e outros textos,
diferenciando escrita de ilustrações, e
acompanhando, com orientação do adulto-leitor,
a direção da leitura (de cima para baixo, da
esquerda para a direita).

Conviver
Explorar

•

•
•

(EI02EF04) Formular e responder perguntas
sobre fatos da história narrada, identificando
cenários,
personagens
e
principais
acontecimentos.

•
•

Participar
•
Expressar
Conhecer-se

(EI02EF05) Relatar experiências e fatos
acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças
teatrais assistidos etc.

•
•
•
•

(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente,
com base em imagens ou temas sugeridos.
•
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Vivências onde as crianças possam imitar ações como
leitor;
Apresentação de histórias, imagens e textos que
estimulem a criatividade, alimentem a imaginação,
ampliem o repertório oral das crianças e contribuam
para o desenvolvimento do senso estético;
A contação de historias e o encantamento das crianças,
através da manipulação dos livros e de um ambiente
previamente preparado, mediados pelo professor.
A leitura e a contação de histórias, questionando e
enfatizando os elementos principais do enredo;
Exploração de fatos narrados por meio de diálogos
sobre a história.
Estímulo à linguagem oral pelas crianças durante a
contação de historia por meio de perguntas e
questionamentos sobre situações diversas.
Participação das crianças em contações de histórias,
dramatizações, imitações e em recontos utilizando
diferentes linguagens;
Expressão oral das crianças de fatos acontecidos em
seu cotidiano;
Verbalização por parte das crianças ao perceberem as
atividades que ocorrem na rotina escolar.
As crianças perguntarem, descreverem, narrarem e
explicarem fatos de seu interesse;
A brincadeira de faz de conta pelas crianças,
proporcionando cotidianamente tempo, materiais e
ambientes que favoreçam a fantasia, a imaginação, a
oralidade e a contação de histórias;
Apresentem historias, imagens e textos que estimulem
a criatividade, alimentem a imaginação, amplie o

repertório oral das crianças e contribuam para o
desenvolvimento do senso estético.

Brincar
•

Conviver
Explorar

(EI02EF07) Manusear diferentes portadores
textuais, demonstrando reconhecer seus usos
sociais.

•
•

Participar
•
Expressar
Conhecer-se

(EI02EF08) Manipular textos e participar de
situações de escuta para ampliar seu contato
com diferentes gêneros textuais (parlendas,
histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala,
cardápios, notícias etc.).

•
•

•
(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e
suportes de escrita para desenhar, traçar letras e
outros sinais gráficos.

•
•
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Viabilização de diferentes portadores textuais
impressos e digitais;
Promovam a utilização, pelas crianças, dos gêneros
textuais de forma sistemática, enfatizando suas
singularidades;
Experiências que propiciem o uso dos diferentes
gêneros e seu uso social (receitas, canções, poemas,
listas etc).
Acesso a diferentes materiais de leitura, para
exploração livre, como noticias, jornais, parlendas,
produções próprias das crianças e outros materiais
significativos;
A escuta e o manuseio de diferentes gêneros textuais;
Experiências que propiciem o uso dos diferentes
gêneros e seu uso social (parlendas, histórias de
aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias
etc.).
Momentos em que realizem diferentes formas de grafia
e escritas espontâneas;
Viabilização de diferentes materiais e espaços para que
as crianças expressem graficamente (areia, tinta,
carvão, giz, sementes, lixa, papéis diversos etc.);
A realização de atividades de leitura e identificação do
nome pelas crianças.

INFANTIL III
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 4 – “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”
DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

Brincar
Conviver
Explorar

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos,
expressando seus desejos, necessidades,
sentimentos e opiniões.

Participar
Expressar
Conhecer-se

(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e
reconhecer rimas e aliterações em cantigas de
roda e textos poéticos.
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ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
• Diálogos frequentes por meio da linguagem oral com
as crianças (painel do humorômetro, indagações,
comentários, entre outros), expressando afetos,
frustações, conflitos e emoções;
• A escuta atenta e interessada dos anseios das crianças
(suas preferências pessoais, brinquedos, comidas,
lugares e outros);
• Participação ativa das crianças nos diálogos com
outras crianças, com os professores e com outros
profissionais da instituição, membros da comunidade
ou do bairro.
• Vivências com cantigas de roda, histórias cantadas,
textos poéticos;
• Situações em que as crianças sejam participantes ativas
de cantilenas (canções ou poemas breve e simples);
• Utilização de diferentes objetos para extrair sons
(abanar uma película de radiografia tem som de trovão,
pau-de-chuva, folhas secas, elástico musical, garrafas
de vidro com proporções de água).

•

Brincar
Conviver

(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao
ouvir a leitura de histórias e outros textos,
diferenciando escrita de ilustrações, e
acompanhando, com orientação do adulto-leitor,
a direção da leitura (de cima para baixo, da
esquerda para a direita).

•
•
•

Explorar
•
Participar
Expressar

(EI02EF04) Formular e responder perguntas
sobre fatos da história narrada, identificando
cenários,
personagens
e
principais
acontecimentos.

•
•

Conhecer-se
•
(EI02EF05) Relatar experiências e fatos
acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças
teatrais assistidos etc.
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•
•

Momentos de predição dos livros infantis explorando a
capa, as cores, nome do autor;
Utilização pelas crianças de diversos portadores e
gêneros textuais que propiciem o contato com letras,
números e outros símbolos;
Narração de histórias que oportunizem as crianças a
exploração de imagens, diferenciando escrita de
ilustrações e a direção da leitura;
Aprendizagem de procedimentos, comportamentos
leitores e reconhecer certas regularidades entre as
diversas narrativas.
Oportunidades das crianças perguntarem, descreverem,
narrarem e explicarem fatos da história narrada
(cenário, personagens e os principais acontecimentos);
A leitura e a contação de história questionando e
enfatizando os elementos principais do enredo (contos,
lendas, fábulas e outros);
Leitura de história e de textos que apresentem imagens
significativas e que ampliem o repertório oral das
crianças.
Expressão oral das crianças em fatos acontecidos do
seu cotidiano.
Experiências que promovam a oralidade através de
diálogos em brincadeiras;
Apresentação de filmes infantis curtos que
oportunizem as crianças se sentirem pertencentes à
ação (personagens principais e coadjuvantes).

•
Brincar

•
(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente,
com base em imagens ou temas sugeridos.

Conviver

•

Explorar

•

Participar

(EI02EF07) Manusear diferentes portadores
textuais, demonstrando reconhecer seus usos
sociais.

•
•

Expressar
•
Conhecer-se

(EI02EF08) Manipular textos e participar de
situações de escuta para ampliar seu contato
com diferentes gêneros textuais (parlendas,
histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala,
cardápios, notícias etc.).

•
•
•
•

(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e
suportes de escrita para desenhar, traçar letras e
outros sinais gráficos.
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•
•

Experiências que proporcionem a leitura, a contação e
a dramatização de diversas histórias;
A brincadeira do faz de conta pelas crianças
propiciando cotidianamente tempo, materiais e
ambientes que favoreçam a fantasia, a imaginação e a
contação de história;
Vivencias que apresentem imagens sequenciadas
solicitando que as crianças criem e contem a história
com inicio, meio e fim.
Utilização pelas crianças dos gêneros textuais de forma
sistemática, enfatizando suas singularidades;
Uso de diferentes gêneros e seu uso social (receita,
canções, poemas);
Exposição de vários portadores textuais (bula, receitas,
rótulos, historinhas, quadrinhos, imagens) favorecendo
o manuseio e a identificação pelas crianças.
Utilização de diversos portadores impressos e digitais
(revistas, jornais, livros etc.) e gêneros textuais (poesia,
receita, contos, parlendas etc.);
A escuta e manuseio de diferentes gêneros textuais;
Construção de murais, cadernos de receitas, novos
cardápios entre outros;
Interação com gêneros textuais em cantinhos de leitura,
biblioteca, entre outros.
Momentos de reconhecimento dos usos e as práticas
das linguagens escritas;
Realização de atividades de escrita do próprio nome e
produzir outras escritas infantis;
Viabilização de diferentes materiais e espaços para que
as crianças expressem graficamente (areia, tinta,
carvão, giz, sementes, lixas, papel etc.).

INFANTIL IV
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 4 – “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”
DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•

Brincar

•
Conviver
•
Explorar
Participar
Expressar

•
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e
sentimentos sobre suas vivências, por meio da
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de
fotos, desenhos e outras formas de expressão.

•
•
•
•

Conhecer-se

•
•
•
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Promoção de diálogos em que as crianças pequenas
manifestem opiniões;
Vivências por meio de fatos, na qual as crianças
pequenas possam relembrar e relatar os momentos
vivenciados;
Valorização da escrita espontânea da criança pequena
(grafema);
Relatos do cotidiano das crianças pequenas em espaços
acolhedores;
Atividades que desenvolvam a autonomia no uso de
materiais do brincar;
A expressão dos desejos e escolhas nas vivências em
sala;
Valorização das produções artísticas da criança
pequena;
Experiências do grafismo em diversos suportes (papel,
lixa, chão, tecidos etc.);
O favorecimento da leitura de mundo das crianças
pequenas por meio de fotos, minha identidade, família;
A construção escrita ou oral das crianças pequenas de
textos significativos que contenham imagem e/ou
escrita;
A escrita espontânea da criança pequena;

Brincar
Conviver

(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas,
poemas e canções, criando rimas, aliterações e
ritmos.

•

Apresentação de textos musicais e culinários.

•
•

Brincadeiras de roda com movimentação ampla;
Musicalização com aliterações com as iniciais dos
nomes das crianças pequenas;
Experiências envolvendo ritmos culturais (locais,
regionais, nacionais).
Contação de histórias pelo professor e reconto pelas
crianças pequenas;
Leitura de imagens, fortalecendo a imaginação e
criação das crianças;
Releitura de obras literárias renomadas;
Atividades de recorte e escrita espontânea de palavras
do cotidiano;
Produção espontânea de desenhos e escritas não
convencionais.
Experiências que favoreçam o pensamento criador da
criança diante de livros das suas escolhas;
Criação de roteiros de caça ao tesouro junto as
crianças;
Dramatização de contos infantis;
Mudança do fim de história contada com a participação
do professor.
A produção de histórias recontadas pelas crianças
pequenas;
Atividades de criação de lista de compras com itens
citadas pelas crianças pequenas;
O relato, a escrita e o desenho de personagens de uma
história;

•
•

Explorar

•
Participar

(EI03EF03) Escolher e folhear livros,
procurando orientar-se por temas e ilustrações e
tentando identificar palavras conhecidas.

Expressar
Conhecer-se

•
•
•
•

(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e
planejar coletivamente roteiros de vídeos e de
encenações, definindo os contextos, os
personagens, a estrutura da história.

•
•
•
•

(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para
produção de reconto escrito, tendo o professor
como escriba.
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•
•

•

Produção de rimas escritas com as crianças.

•

Experiências que promovam produções espontâneas
acompanhadas e registradas pelo professor;
Criação de histórias em que a criança pequena define o
ambiente onde ela acontece, as características e os
desafios de seus personagens;
Identificação das imagens com relatos da história;
Situações que favoreçam o reconhecimento das
características da escrita e a diferencie do desenho.
Leitura de notícias e reportagens retiradas de jornais e
revistas (da semana ou do dia), oportunizando
comentários, ideias, hipóteses que emerjam das
crianças pequenas;
Momentos de observação de desenhos e identificação
da escrita;
Experiências que favoreçam a leitura de rótulos.
A utilização cotidiana de diferentes portadores textuais
(livro, revista, gibi, jornal, cartaz, tablet etc.) pelas
crianças, promovendo escuta/contato com os diversos
tipos de gêneros (poemas, fábulas, contos, receitas,
quadrinhos, anúncios etc.);
Promoção da interação diária da criança com os
gêneros textuais por meio da brincadeira, da leitura, da
experimentação,
enfatizando
as
características
estruturais e a função social de cada gênero;
Visitas periódicas à biblioteca/brinquedoteca da escola,

Brincar
Conviver
Explorar

(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias
orais e escritas (escrita espontânea), em
situações com função social significativa.

Participar
Expressar
Conhecer-se

•
•
•
•

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros
textuais veiculados em portadores conhecidos,
recorrendo a estratégias de observação gráfica
e/ou de leitura.

•
•
•

(EI03EF08) Selecionar livros e textos de
gêneros conhecidos para a leitura de um adulto
e/ou para sua própria leitura (partindo de seu
repertório sobre esses textos, como a
recuperação pela memória, pela leitura das
ilustrações etc.).

•

•
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•

•
•
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à
linguagem escrita, realizando registros de
palavras e textos, por meio de escrita
espontânea.
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•

bem como outros ambientes para que as crianças
pequenas selecionem seus livros;
Situações que considerem os conhecimentos prévios de
mundo (leitura de mundo) acerca do cotidiano das
crianças.
Experiências em que as crianças convivam diariamente
com situações nas quais observem a professora como
escriba;
Oportunidades de contato diário das crianças pequenas
com seus nomes completos e com o nome de seus
colegas, em objetos pessoais e em outros materiais
impressos e escritos (fichas, listas, cartazes, livros,
agendas), por meio de leitura, de escrita espontânea e
de escrita convencional);
Utilização de diferentes gêneros e portadores textuais
para que as crianças pequenas conheçam e identifiquem
as letras que compõem o seu primeiro nome, assim
como manipulem e brinquem com alguns jogos
(alfabeto móvel, dominó, quebra-cabeça, bingo, caixa
surpresa e outros).

INFANTIL V
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 4 – “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”
DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•

Brincar

•
Conviver
Explorar

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e
sentimentos sobre suas vivências, por meio da
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de
fotos, desenhos e outras formas de expressão.

Participar

•
•
•
•

Expressar
•
•

Conhecer-se
(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas,
poemas e canções, criando rimas, aliterações e
ritmos.
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•
•
•

Vivências de escuta, em espaços para expressarem suas
opiniões, ideias, valores etc.;
Brincadeiras diversas estimulando a imaginação,
criatividade, experiências emocionais, corporais,
sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais;
Valorização das produções artísticas da criança
pequena;
Experiências do grafismo em diversos suportes (papel,
lixa, chão, areia, tecidos etc.);
O favorecimento da leitura de mundo das crianças
pequenas por meio de fotos, minha identidade, família;
A construção escrita ou oral das crianças pequenas de
textos significativos que contenham imagem e/ou
escrita;
A escrita espontânea da criança pequena.
Brincadeiras da cultura popular (amarelinha, pega pega,
carimba, passa o anel, batata quente e outras), e as
inventadas (atribuindo outros sentidos, significados e
criando outras regras);
Musicalização com aliterações em brincadeiras;
Produção de rimas escritas com as crianças;
Experiências envolvendo ritmos culturais (locais,
regionais, nacionais).

•
•
Brincar

(EI03EF03) Escolher e folhear livros,
procurando orientar-se por temas e ilustrações e
tentando identificar palavras conhecidas.

•
•
•

Conviver

•
Explorar
Participar

(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e
planejar coletivamente roteiros de vídeos e de
encenações, definindo os contextos, os
personagens, a estrutura da história.

Expressar

•
•
•
•
•

Conhecer-se
(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para
produção de reconto escrito, tendo o professor
como escriba.

•
•
•
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Leitura de imagens e textos diversos, estimulando a
imaginação e a criatividade;
A descrição de instruções e prescrições como: receitas,
regras de jogo, instrução de uso, as rotinas;
Releitura de obras literárias renomadas;
Atividades de recorte e escrita espontânea de palavras
do cotidiano;
Produção espontânea de desenhos e escritas não
convencionais.
Experiências que favoreçam o pensamento criativo, o
faz de conta, a imitação de profissões, animais,
personagens etc.;
Criação de roteiros de vídeos, caça ao tesouro junto as
crianças;
Dramatização de contos infantis;
Mudança do fim de história contada com a participação
do professor.
Situações onde as crianças pequenas observem o
professor como escriba em atividades rotineiras;
A construção de cantinhos de leitura para as crianças,
inserindo diferentes portadores e gêneros textuais;
A produção de textos, rimas, histórias, recontos pelas
crianças pequenas;
Atividades de criação de listas com itens citados pelas
crianças pequenas;
O relato, a escrita e o desenho de personagens de uma
história.

•

•
(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias
orais e escritas (escrita espontânea), em
situações com função social significativa.

•
•

Brincar

•
Conviver
Explorar

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros
textuais veiculados em portadores conhecidos,
recorrendo a estratégias de observação gráfica
e/ou de leitura.

•

Participar
Expressar
Conhecer-se

•

•
(EI03EF08) Selecionar livros e textos de
gêneros conhecidos para a leitura de um adulto
e/ou para sua própria leitura (partindo de seu
repertório sobre esses textos, como a
recuperação pela memória, pela leitura das
ilustrações etc.).
126

•

Experiências que promovam produções espontâneas
acompanhadas e registradas pelo professor que
permitam as crianças perguntarem, descreverem,
narrarem e explicarem fatos relativos ao mundo social;
Criação de histórias em que a criança pequena define o
ambiente onde ela acontece, cenários, figurinos,
sonoplastia, as características e os desafios de seus
personagens;
Identificação das imagens com relatos da história,
atenção na fala do outro, reproduzindo detalhes
significativos.
Situações que favoreçam o reconhecimento das
características da escrita e a diferencie do desenho.
Leitura de notícias e reportagens retiradas de jornais e
revistas (da semana ou do dia), oportunizando
comentários, ideias, hipóteses que emerjam das crianças
pequenas;
Produção de textos que trazem informações do
cotidiano da criança (convite, encarte, jornais, notícias,
álbuns);
Diferentes materiais e espaços para que as crianças
possam expressar suas experiências, necessidades,
anseios, emoções através do desenho.
A interação das crianças com os diferentes gêneros
textuais, por meio de práticas contínuas em que tenham
oportunidade de ler, escrever, desenhar, brincar,
declamar e recontar.
A utilização cotidiana de diferentes portadores textuais
(livro, revista, gibi, jornal, cartaz, tablet etc.) pelas
crianças, promovendo escuta/contato com os diversos
tipos de gêneros (poemas, fábulas, contos, receitas,

•

•
Brincar
•

Conviver
•

Explorar

•

Participar
Expressar

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à
linguagem escrita, realizando registros de
palavras e textos, por meio de escrita
espontânea.

•

Conhecer-se
•
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quadrinhos, anúncios etc.);
Promoção da interação diária da criança com os gêneros
textuais por meio da brincadeira, da leitura, da
experimentação, da musicalização enfatizando as
características estruturais e a função social de cada
gênero;
Visitas periódicas à biblioteca/brinquedoteca da escola,
bem como outros ambientes para que as crianças
pequenas selecionem seus livros.
Experiências em que as crianças pequenas possam
escrever de forma espontânea, associando o pensamento a
escrita (construção de lista de palavras, objetos, nomes de
colegas, preferências, cores, animais etc.);
Situações onde as crianças conheçam as letras do alfabeto
associando a função social com uso significativo (seu
nome, nome dos colegas, objetos, encartes, rótulos etc.);
Oportunidades de contato diário das crianças pequenas
com seus nomes completos e com o nome de seus colegas,
em objetos pessoais e em outros materiais impressos e
escritos (fichas, listas, cartazes, livros, agendas), por meio
de leitura, de escrita espontânea e de escrita
convencional);
Experiências em que as crianças convivam diariamente
com situações nas quais observem a professora como
escriba;
Utilização de diferentes gêneros e portadores textuais para
que as crianças pequenas conheçam e identifiquem as
letras que compõem o seu primeiro nome, assim como
manipulem e brinquem com alguns jogos (alfabeto móvel,
dominó, quebra-cabeça, bingo, caixa surpresa e outros).

9.5 - ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
Cristiane de Oliveira Cavalcante
A Educação Infantil enquanto primeira etapa da Educação Básica vem ao longo dos
anos sofrendo mudanças significativas, principalmente no que diz respeito à concepção dos
conhecimentos necessários para essa etapa. Portanto, torna-se vital um olhar cuidadoso e
preciso com as especificidades dos bebês e crianças, sobretudo nos direitos de viverem sua
infância e construírem conhecimentos sobre elas e o mundo.
Nesse sentido, o campo de experiência Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações apresentado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) objetiva, de
maneira gradual, possibilitar experiências onde os protagonistas da Educação Infantil possam
externar suas curiosidades sobre o mundo físico (esquema corporal, relação espacial, tempos e
fenômenos dos entornos), investigar e buscar respostas sobre o mundo sociocultural (as
relações entre as pessoas que conhece; as crenças, as culturas, as diferenças etc.), além de
explorar noções e conceitos matemáticos (contagem, ordenação, relações entre quantidades,
dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias,
reconhecimento de formas geométricas entre outros).
Assim, é primordial a compreensão por parte do(a) professor(a) que a criança chega
ao ambiente escolar com muitas noções referentes a esse campo de experiência, pois desde o
seu nascimento, o ser humano começa a perceber a maneira como cuidam dele, o cheiro das
pessoas ao seu redor, as relações existentes, uma consciência, ainda que primária, do seu
corpo e das possibilidades, os espaços a qual está inserida, os objetos e noções de
determinadas quantidades (SMOLE; DINIZ; CÂNDIDO, 2003; LORENZATO, 2011).
Seguindo esse entendimento, a proposta deste currículo acredita ser essencial que na
Educação Infantil seja proporcionado às crianças oportunidades para que elas vivenciem
experiências com trajetos, circuitos, percursos, de modo a colaborar com o desenvolvimento
do conhecimento sobre os espaços em que vivem, se locomovem, sendo necessário que elas
explorem, ordenem, representem e conquistem noções pertinentes à orientação espacial e os
vocábulos respectivos.
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Para a orientação temporal, um conceito mais complexo para o público infantil, já
que não é algo que eles possam tatear, sentir e manipular. Desse modo, é necessário que o(a)
professor(a) favoreça o desenvolvimento da concepção de tempo por meio de atividades que
lancem mão de calendários, relógios, contações de histórias, músicas e outras.
Para o aspecto quantidades é fundamental que seja oportunizado jogos, brincadeiras
e atividades com variados recursos contendo números (dado, baralho, telefone dominó,
calculadora, bingo e outros), que trabalhem o (re)conhecimento dos numerais (oralidade,
leitura e escrita), identificação de sequência, o conceito de quantidades, bem como a
compreensão das correspondências numéricas, ou seja, assimilar que cada número
corresponde a uma quantidade específica.
Os alunos da Educação Infantil estabelecem relações muito antes de serem
ensinados. Contudo, mesmo com esses conhecimentos prévios é papel do espaço escolar
proporcionar experiências que ampliem essas relações à medida que crescem e aprendem, e
não apenas com coisas ou conceitos, mas também com os familiares, com outras pessoas e
relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.
Ensinar

transformações

para

as

crianças

contempla

promover

práticas,

principalmente experimentos científicos, que pode ser uma atividade culinária, a criação de
uma horta ou plantio do feijão no algodão favorecendo a manipulação de quantidades,
realização de misturas, observação de transformações, descrição das ações e registro do
vivenciado.
Por fim, conclui-se que independente da Educação Infantil não ter como meta a
promoção para o acesso ao Ensino Fundamental (LDBEN/1996) é imprescindível que esse
campo de experiência seja trabalhado constantemente nas ações didáticas planejadas pelo(a)
professor(a) no sentido de valorizar os conhecimentos das crianças, construir e ampliar os
conceitos espaciais, temporais, matemáticos e propiciar situações que auxiliem na elaboração
das relações, hipóteses

e soluções uma vez que essa etapa como princípio de um

processo relevante influenciará na continuidade nos anos posteriores, pois os objetivos,
estratégias e propósitos delineados aqui, irão impactar diretamente no desenvolvimento das
habilidades e competências futuras dos alunos.
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BERÇÁRIO
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 5 – “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”

DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•

Brincar
•
Conviver
Explorar

(EI01ET01)
Explorar e descobrir as
propriedades de objetos e materiais (odor, cor,
sabor, temperatura).

•
•

Participar
Expressar
•
Conhecer-se

(EI01ET02) Explorar relações de causa e efeito
(transbordar, tingir, misturar, mover e remover
etc.) na interação com o mundo físico.

•
•

130

Promoção de ambiente com objetos (materiais
estruturados ou não) que favoreçam a manipulação,
descobertas e que gerem a curiosidade nos bebês;
Experiências de degustação e manipulação de diferentes
alimentos (de acordo com as particularidades da criança)
e objetos que ajudem a descobrir diferentes sensações,
explorando todos os órgãos dos sentidos;
Manuseio e experimentação de diferentes materiais tais
como: esponja, tinta, cola colorida, carvão, etc.;
Exploração de diferentes materiais em brincadeiras que
envolvam a mistura de sólidos e líquidos a fim de
perceber as transformações nesses elementos (farinha de
trigo com cola e água; sabão e água; pó de café com ovo;
areia, tinta e cola; folhas, areia e cola; água e tinta para
forma gelo colorido; maisena com água e cola etc.).
Situações desafiadoras que os bebês possam perceber a
relação entre seus atos e suas consequências (puxar,
empurrar, jogar, derrubar, mover, misturar, etc);
Manuseio e exploração de diferentes jogos e encaixe de
cores, formatos, texturas, tamanhos etc.
Exploração e manipulação de diferentes materiais, tais
como: areia, argila, água, folha, farinha de trigo,
massinha etc., para observar as transformações sobre

•
Brincar
•
Conviver
Explorar

(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e
observação, manipulando, experimentando e
fazendo descobertas.

•
•

Participar
•

Expressar

•
Conhecer-se

(EI01ET04) Manipular, experimentar, arrumar
e explorar o espaço por meio de experiências de
deslocamentos de si e dos objetos.

•
•
•

(EI01ET05) Manipular materiais diversos e
variados para comparar as diferenças e
semelhanças entre eles.
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•
•

eles;
Favorecimento de diferentes possibilidades de
brincadeiras com a manipulação de objetos (estruturados
ou não) variados que os bebês possam escolher de acordo
com o interesse da cada um.
Brincadeiras com músicas que envolva gestos, danças,
sons dos animais, sons da natureza, para que os bebês
possam imitar e também experimentar diferentes ritmos
(lento, médio, rápido).
Objetos para livre manipulação que tenham diferentes
tamanhos, texturas, cores etc;
Experiências sensoriais para que os bebês explorem os
objetos com diferentes sabores, cores, cheiros, texturas
etc.;
Participação dos bebês em brincadeiras de esconder e
achar pessoas e objetos.
Brincadeiras utilizando diversos sons para promover as
diferentes possibilidades corporais;
Atividades com receitas onde possam compartilhar
sabores, cheiros, exploração tátil e visual;
Situações que os bebês explorem os espaços da
instituição.
Escolha de objetos do dia que serão explorados pelos
bebês e que os ajudem a perceber características,
semelhanças, diferenças;
Organização dos espaços, objetos e brinquedos para livre
escolha dos bebês;
Vivências coletivas em que a curiosidade seja aguçada por
meio de diversas situações (observação da sombra, passeio
pela escola, piquenique, banho de mangueira etc.).

•
(EI01ET06) Vivenciar diferentes ritmos,
velocidades e fluxos nas interações e
brincadeiras
(em
danças,
balanços,
escorregadores etc.).

•
•
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Experiências sensoriais que possibilitem a manipulação
de diferentes texturas, espessuras, temperaturas, formas
etc.;
Vivências com músicas, danças, ritmos e atividades
psicomotoras com circuitos para que sejam trabalhadas as
orientações espaciais e temporais;
Brincadeiras que envolvam música, gestos danças, sons
da natureza etc., nas quais os bebês possam experimentar
diferentes ritmos (lento, médio, rápido).

INFANTIL I
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 5 – “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”

DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•

Brincar
Conviver
Explorar

•
(EI01ET01) Explorar e descobrir as
propriedades de objetos e materiais (odor, cor,
sabor, temperatura).

Participar

•

Expressar
•

Conhecer-se
(EI01ET02) Explorar relações de causa e efeito
(transbordar, tingir, misturar, mover e remover
etc.) na interação com o mundo físico.
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•

Criação de misturas pelas crianças em momentos de
culinária, por exemplo, com diferentes consistências
(duro/mole), temperatura (gelado/natural), sabores
(doce/salgado/amargo);
Exploração de diferentes materiais em brincadeiras que
envolvam a mistura de sólidos e líquidos a fim de
perceber as transformações nesses elementos (farinha
de trigo com cola e água; sabão e água; pó de café com
ovo; areia, tinta e cola; folhas, areia e cola; agua e tinta
para forma gelo colorido; maisena com água e cola
etc.);
Situações que envolvam vivências corporais com
experiências sensoriais (paladar, tato, audição, olfato e
visão) por meio de momentos com degustação e
manipulação de diferentes alimentos (de acordo com as
particularidades da criança) e objetos.
Situações desafiadoras que os bebês possam perceber a
relação entre seus atos e suas consequências (puxar,
empurrar, jogar, derrubar, mover, misturar, correr,
levantar etc);
Experimentos com diferentes materiais com o intuito
de favorecer a percepção da noção de capacidade
cheio/vazio e também da transposição de elementos de

•

Brincar

•
Conviver
Explorar

(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e
observação, manipulando, experimentando e
fazendo descobertas.

•

•

Participar

•

Expressar

•
Conhecer-se

(EI01ET04) Manipular, experimentar, arrumar
e explorar o espaço por meio de experiências de
deslocamentos de si e dos objetos.

•
•

•
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um recipiente para o outro (baldinho com e sem areia,
balão e garrafa com e sem água, caixas com e sem
objetos etc.);
Participação em experiências com a mistura de cores
para surgimento de novas.
Brincadeiras diversificadas que utilizem brinquedos ou
objetos variados que possuam números (dado, telefone
relógio, calculadora etc.);
Vivências que envolvam contagem, orientada ou de
forma espontânea, incentivando assim a ideia de contar
e também a quantificação de objetos e brinquedos
(músicas, histórias etc.);
Experiências sensoriais para a exploração de objetos
com diferentes sabores, cores, cheiros, texturas etc.;
Atividades de percepção da imagem do corpo ou partes
dele de si e do outro.
Participação em brincadeiras de esconder e achar
pessoas e objetos;
Situações em que os bebês explorem os espaços
internos e externos da instituição;
Experiências que envolvam a utilização do corpo e
objetos tendo como base as noções matemáticas: de
quantidade (muito/pouco), espaciais (dentro/fora, em
cima / embaixo, na frente/atrás, deitado/em pé e
perto/longe), de tamanho (grande/pequeno), temporais
(depressa/devagar);
Momentos que favoreçam o deslocamento de si e dos
objetos pelo espaço tendo como referência o próprio
corpo.

•
•
(EI01ET05) Manipular materiais diversos e
variados para comparar as diferenças e
semelhanças entre eles.
•

•

(EI01ET06) Vivenciar diferentes ritmos,
velocidades e fluxos nas interações e
brincadeiras
(em
danças,
balanços,
escorregadores etc.).
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•
•

Situações que envolvam realização de receitas
culinárias onde as crianças tenham oportunidade de
compartilhar sabores, cheiros, sensações etc.;
Experiências com diferentes imagens e objetos
(animais, situações, emoções, lugares, personagens,
cores através dos objetos, elementos da natureza etc.)
onde os bebês terão a oportunidade de nomear as
figuras bem como observar suas semelhanças e
diferenças;
Vivências coletivas em que a curiosidade seja aguçada
por meio de diversas situações (observação da sombra,
passeio pela escola, piquenique, banho de mangueira
etc.).
Situações que envolvam experiências com músicas,
danças, ritmos e atividades psicomotoras que
proporcionem orientação espacial, temporal;
Vivências de diferentes experiências obedecendo a
comandos e trajetórias com músicas,
Brincadeiras que envolvam música, gestos danças, sons
da natureza etc., nas quais os bebês possam
experimentar diferentes ritmos (lento, médio, rápido).

INFANTIL II
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 5 – “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”

DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•

Brincar
Conviver

(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças
e diferenças entre as características e
propriedades dos objetos (textura, massa,
tamanho).

Explorar

•
•

Participar
Expressar
Conhecer-se

•

(EI02ET02) Observar, relatar e descrever
incidentes do cotidiano e fenômenos naturais
(luz solar, vento, chuva etc.).

•

•
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Experiências com acesso a diferentes texturas por meio
de diversos materiais (ex. tapete sensorial, pedras,
borra de café, tecidos, água, areia, esponjas, etc.);
Vivências por meio dos sentidos (cor, cheiro, textura,
sabor, forma);
A manipulação de objetos variados que propiciem a
comparação entre eles (semelhanças e diferenças).
Observação de luzes e sombras através de variados
recursos (data show, elementos da natureza, tecidos,
TNT, laterna, tapetes e outros);
A participação em atividades diversificadas, que
promovam a observação, o relato, a descrição do clima,
da vegetação, da fauna e outras características da sua
localidade;
A utilização de recursos variados (binóculo, lupa, etc.)
pelos bebês de modo que oportunizem a observação
favorecendo o registro das explorações realizadas.

•

•
Brincar

(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças,
situações de cuidado de plantas e animais nos
espaços da instituição e fora dela.

Conviver

•

Explorar

•

Participar
Expressar

(EI02ET04) Identificar relações espaciais
(dentro e fora, em cima, embaixo, acima,
abaixo, entre e do lado) e temporais (antes,
durante e depois).

•

•

Conhecer-se

•
(EI02ET05) Classificar objetos, considerando
determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma
etc.).

•
•
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Brincadeiras nas áreas internas e externas envolvendo
o cuidado com as plantas criando hipóteses sobre elas e
seus cuidados;
Organização e exploração com os bebês, de coleções
variadas de pequenos animais (formiga, minhocas,
joaninhas, peixes, pintinhos, etc.) e plantas (flores,
folhas, sementes e outras), confeccionando álbuns
dessas coleções.
Diálogos onde as crianças expressam o cuidado,
carinho pelo próprio animal ou por animais em geral
(adoção de um bichinho da turma).
Brincadeiras que permitam as crianças fazer relações
temporais e espaciais, tendo como referência o próprio
corpo;
Atividades nas quais os bebês precisem realizar
deslocamentos, passando por pequenos obstáculos
(cadeiras, cordas, pneus, bambolês, etc.) de diversas
maneiras e utilizando as diferentes noções: dentro/fora,
acima/abaixo, entre/do lado e outras;
Situações que os bebês compreendam noções
temporais:
antes/durante/depois,
sempre/nunca,
cedo/tarde, dia/noite e outras.
Diálogos com os bebês sobre classificação de atributos
e diferenças de diversos elementos (frutas, garrafas,
caixas, pedras, copos etc.);
A criação de misturas com diferentes consistências
(duro/mole) temperatura (quente/frio) a exemplo dos
momentos de culinária;
Experiências que estimulem a manipulação de
diferentes objetos (feira, supermercado, salão,

•
Brincar
•
Conviver
Explorar

(EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo
(agora, antes, durante, depois, ontem, hoje,
amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).

Participar

•
•

Expressar
•
Conhecer-se
•
(EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas,
livros etc., em contextos diversos.

•
•
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restaurante etc.);
Manuseio de variados objetos distribuídos (formas
geométricas) na sala que possam ser diferenciados por
suas especificações (forma, tamanho, cor, peso etc.)
A construção de histórias (conto de fadas e/ou histórias
reais) explorando as noções básicas de tempo através
da fala, que proporcionem a sucessão de sequências
dos acontecimentos;
Situações em que as crianças relacionem a
correspondência entre história contada e imagens;
Experiências com músicas, danças, ritmos e atividades
psicomotoras que trabalhem as noções temporais:
antes/durante/depois,
sempre/nunca,
cedo/tarde,
dia/noite e outras.
Manipulação de variados objetos que contenham
números, situações do cotidiano, atividades
psicomotoras, entre elas: amarelinha, linha numerada,
contação da quantidade de meninas e meninos;
Utilização de materiais e objetos que possam ser
seriados e contados permitindo novas interações
sensoriais;
Brincadeiras de roda, corrida de cones, jogos com
tabuleiro e dados onde as crianças entendam o
significado da contação e das regras;
Contagem em contextos significativos para as crianças,
tais como: contar as crianças presentes na sala em voz
alta, distribuir materiais entre os colegas, registras
quantidades, registrar datas significativas no
calendário.

•
•
(EI02ET08) Registrar com números a
quantidade de crianças (meninas e meninos,
presentes e ausentes) e a quantidade de objetos
da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.).
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•

Construção coletiva da chamadinha da classe,
trabalhando contagem de meninos e meninas;
Contagem de materiais concretos (boliche, dama, pegavareta, canudos, tampinhas e outros) e registro de
forma espontânea (através de desenhos, riscos, rabiscos
ou professor como escriba);
Atividades em diversos ambientes fora de sala,
trabalhando a quantidade de objetos, frutas, brinquedos
etc.

INFANTIL III
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 5 – “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”

DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•

Brincar
Conviver
Explorar
Participar

•
(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças
e diferenças entre as características e
propriedades dos objetos (textura, massa,
tamanha).

•
•

Expressar
Conhecer-se
•

(EI02ET02) Observar, relatar e descrever
incidentes do cotidiano e fenômenos naturais
(luz solar, vento, chuva etc.).

•

•
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Brincadeiras por meio da manipulação de diversos
materiais (blocos lógicos, engenheiro, tangram, peças
de montagem, jogos, blocos de encaixe e outros);
Exploração de materiais diversos para que possam
construir seus brinquedos;
Experiências sensoriais onde as crianças identifiquem
os diferentes materiais (formas, cores, espessuras,
tamanhos etc.);
Participação das crianças no plantio de árvores,
hortaliças e jardins, nos espaços da escola, observando
e registrando (com fotos, desenhos, escritas
espontâneas e auxiliadas pelos adultos) seu
crescimento, textura, cor, quantidade e transformações.
Situações em que as crianças possam observar e
compreender alguns fenômenos naturais que ocorrem
no cotidiano (passeio pelo jardim, experiências com
gelo, confecção de binóculos com sucata etc).
Experiências em que as crianças reconheçam os
fenômenos da natureza, associando as suas
características por meio de desenhos, pinturas,
colagens etc.;
Favorecimento de situações que incentivem a
observação das características de objetos, pessoas,

situações, imagens para que as crianças sejam capazes
de nomeá-los e descrevê-los.

Brincar
Conviver
•
Explorar
•
Participar
Expressar
Conhecer-se

•
(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças,
situações de cuidado de plantas e animais nos
espaços da instituição e fora dela.
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•

Experiências com o plantio de sementes (feijão,
girassol, milho), cultivo de hortas onde os mesmos
possam observar o seu crescimento e transformações;
Organização e exploração com as crianças de coleções
variadas de pequenos animais (minhocas, pintinhos,
peixes etc.), insetos, flores, sementes, pedras, com
eventual confecção de álbum dessas coleções;
Momentos onde as crianças expressem o cuidado e
carinho pelo próprio animal ou por animais em geral
(adoção do bichinho da turma);
Atividades diversificadas, que proporcionem a
observação do clima, da vegetação, da fauna e outras
características da localidade.

•
Brincar
Conviver

(EI02ET04) Identificar relações espaciais
(dentro e fora, em cima, embaixo, acima,
abaixo, entre e do lado) e temporais (antes,
durante e depois).

•

•

Explorar
Participar

•

Expressar

•

Conhecer-se

(EI02ET05) Classificar objetos, considerando
determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma
etc.).
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•

Situações em que envolvam a utilização do corpo e de
objetos tendo como base as noções matemáticas
espaciais: dentro e fora, em cima e embaixo, acima,
abaixo e temporais: antes, durante e depois;
Participação em atividades diárias que envolvam
calendários com marcação de dia, semana, mês e ano e
condições climáticas;
Diversas atividades que oportunizem a observação de
mudanças no tempo, no espaço e identificação das
sequências dos acontecimentos.
Exploração de objetos diversos em todos os espaços da
instituição (caixas, garrafas, tampinhas e elementos da
natureza etc.);
Manipulação pelas crianças de variados objetos que
tenham diferentes tamanhos, pesos, texturas, cores e
formas;
Exploração e investigação das relações de peso,
tamanho, volume e direção na criação de formas
tridimensionais usando diferentes materiais e
ferramentas, a partir da investigação dos fenômenos
físicos.

•

•
EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo
(agora, antes, durante, depois, ontem, hoje,
amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).

•

•
•
(EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas,
livros etc., em contextos diversos.

•

•
(EI02ET08) Registrar com números a
quantidade de crianças (meninas e meninos,
presentes e ausentes) e a quantidade de objetos
da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.).
143

•

Situações em que as crianças se movimentem em
diferentes direções, ou em diferentes velocidades
(devagar, rápido, correndo etc.);
Participação em atividades diversificadas que
oportunizem a observação de mudanças no tempo, no
espaço e atividades que proporcionem a sucessão e
sequência dos acontecimentos;
Atividades diversificadas, onde as crianças utilizem
noções temporais (sempre/nunca, começo/meio/fim,
antes/durante/depois,
cedo/
tarde,
dia/noite,
novo/velho) e espaciais (maior/menor, grande/pequeno,
alto/baixo, longe/perto, grosso/fino).
Participação em jogos e brincadeiras que utilizem a
contagem oral, o registro e pontuações concretamente
representadas por meio de desenhos;
Situações nas quais possam realizar contagens
significativas de materiais concretos e objetos diversos
e significativos do mundo social e da natureza;
Experiências de práticas culinárias (desde a escolha,
leitura e realização da receita) em que as crianças
possam observar, contar e interagir com as
transformações ocorridas com os ingredientes desde a
preparação até a degustação.
Participação em vivências diversificadas que
possibilitem situações em que as crianças façam
relações entre números e quantidades, utilizando
materiais concretos;
Registro em relação à quantidade de crianças (meninas
e meninos presentes e ausentes) e a quantidade de
objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.);

•
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Brincadeiras onde as crianças manipulem objetos
variados que possuam números (baralho, dado, relógio,
telefone, calculadora, tablet etc.).

INFANTIL IV
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 5 – “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”

DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•

Brincar
Conviver
Explorar

•
(EI03ET01)
Estabelecer
relações
de
comparação entre objetos, observando suas
propriedades.

•

Participar
•
Expressar

•

Conhecer-se

•
(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em
diferentes materiais, resultantes de ações sobre
eles, em experimentos envolvendo fenômenos
naturais e artificiais.
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•

Situações que incentivem a observação das
características de objetos, pessoas, imagens, para que
as crianças pequenas sejam capazes de nomeá-los e
descrevê-los de acordo com suas características (cor,
tamanho, forma e etc.);
Experiências nos espaços internos e externos que
trabalhem
noções
espaciais:
maior/menor,
grande/pequeno, alto\baixo, longe/perto, grosso/fino,
gordo/magro;
Manipulação de objetos de diferentes massas
(pesado/leve), temperatura (quente/frio, natural/gelado)
e volumes (cheio/vazio);
Vivências com massinhas de modelar para comparação
de comprimento e massa;
Atividades que incentivem as crianças pequenas a
construírem coleções (tampinhas coloridas, sementes e
outros).
Atividades de culinária para que as crianças pequenas
manipulem quantidades, realizem misturas, observem
transformações dos ingredientes, bem como degustem
os alimentos produzidos e registrem o vivenciado;
Experiências cientificas (explosão de cores, plantio de
feijão, vulcão e outras) de modo que observem e

•

•

Brincar

•

Conviver
Explorar

•

Participar
Expressar

(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de
informações, para responder a questões sobre a
natureza, seus fenômenos, sua conservação.
•

Conhecer-se

•
(EI03ET04)
Registrar
observações,
manipulações e medidas, usando múltiplas
linguagens (desenho, registro por números ou
escrita espontânea), em diferentes suportes.
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•
•

descrevam as ações desses experimentos;
Situações-problemas com utilização de materiais
estruturados e não estruturados, nas quais as crianças
pequenas expressem suas hipóteses e confronte-as com
as do colega;
Vivências com elementos da natureza para criar
esculturas (areia, argila, barro, pedras, sementes dentre
outros).
Participação em atividades que envolvam o uso do
calendário com marcação de dia, semana, mês, ano e
condições climáticas e/ou construção de calendário
coletivo ou calendário linear;
Experiências envolvendo fenômenos naturais e
artificiais com diferentes materiais, a fim de
observarem e descreverem oralmente as mudanças
resultantes das ações (das crianças, do tempo, da
temperatura etc) sobre os materiais e fenômenos,
como: derretimento do gelo, crescimento de plantas,
apodrecimento de frutos, etc.;
Situações-problemas que envolvam as questões
climáticas para que as crianças possam cooperar na
resolução de questões simples, adquiram confiança em
suas próprias estratégias, valorizando as estratégias
utilizadas pelo outro;
Envolvimento da família nas pesquisas com as crianças
pequenas sobre a natureza e seus fenômenos.
Brincadeiras de faz de conta e a representação de
papeis em situações de cinema, mercadinho, as caixas
registradora, computadores etc.;
Vivências onde as crianças utilizem jogos e
brincadeiras com contagem oral, registro e comparação

•
Brincar
•
Conviver
•
Explorar
Participar

(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de
acordo com suas semelhanças e diferenças.

•
•

Expressar

•

Conhecer-se
•
•
(EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu
nascimento e desenvolvimento, a história dos
seus familiares e da sua comunidade.

•

•
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de pontuações representadas com material concreto ou
desenhos;
Participação em atividades musicais que envolvam
quantidades e operações (não convencionais); contação
de histórias relacionados a noções de aritmética.
Brincadeiras que promovam a comparação, a
classificação e a ordenação de objetos ou figuras, pelas
crianças de acordo com as suas características;
Participação das crianças na elaboração de listas,
tabelas, gráficos com medidas de diferentes grandezas
(tamanho);
Atividades que incentivem as crianças pequenas a
construírem coleções (tampinhas coloridas, sementes e
outros).
Exposição de fotos, gravuras e/ou objetos antigos que
sofreram modificações no decorrer do tempo;
Explorar e comparar objetos disponibilizados nos
espaços internos e externos identificar as figuras
geométricas planas (triangulo, círculo, quadrado e
retângulo).
Confecção de murais com datas importantes (data de
aniversários, datas comemorativas etc.);
Atividades de construção de sua identidade com a
criação de árvores genealógica sobre sua origem
familiar e cultural;
Contação de histórias relacionadas ao cotidiano das
crianças e da comunidade na qual vivem de modo que
incentivem os diálogos entre as crianças pequenas, a
troca de experiências realizando seus registros;
Pesquisas, entrevistas ou relatos sobre fatos da vida da
criança.

•

Atividades que envolvam a lista de chamada
(quantidade de meninos e meninas), a relação entre
quantidade e números utilizando materiais concretos
como: tampinhas, palitos, pedrinhas, sementes etc.;
Participação em práticas de compras (mercadinho,
feiras, escritórios, farmácia de faz de conta) que
utilizem dinheiro de brincadeira;
Jogos e brincadeiras com contagem oral, registro
escrito e comparação de pontuações utilizando objetos
variados que contenham números (dado, carta, baralho,
telefone, relógio, calculadora etc.);
Utilização de calendários realizando marcação do dia,
semana e mês.

•

Atividades que realizem a verificação e a visualização
das medidas das crianças através de instrumentos
convencionais e não convencionais;
Brincadeiras onde as crianças utilizem noções de
velocidade (depressa/devagar, rápido/lento);
Contação de histórias que envolvam noções de
medidas;
Participação das crianças pequenas na elaboração de
listas, tabelas, gráficos com medidas de diferentes
grandezas;
Investigação nos espaços da escola para que tenham
contato com elementos naturais, manipulem e
apliquem expressões de medidas.

(EI03ET07) Relacionar números às suas
respectivas quantidades e identificar o antes, o
depois e o entre em uma sequência.

•
(EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura
etc.), construindo gráficos básicos.

•
•
•
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INFANTIL V
CAMPO DE EXPERIÊNCIA 5 – “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”

DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS QUE
POSSIBILITEM A:
•

Brincar
Conviver
Explorar

•
(EI03ET01)
Estabelecer
relações
de
comparação entre objetos, observando suas
propriedades.

•

Participar

•

Expressar
Conhecer-se

•

(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em
diferentes materiais, resultantes de ações sobre
eles, em experimentos envolvendo fenômenos
naturais e artificiais.

•

•
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Práticas com massinhas de modelar e/ou outros
materiais para comparação, classificação e ordenação
de objetos ou imagens de acordo com as suas
características (cor, forma, tamanho etc.);
Confecção de dobraduras e mosaicos que ressaltem
propriedades, podendo ser figuras geométricas planas
e/ou tridimensionais;
Atividades que utilizem objetos de diferentes
propriedades
(maior/menor,
grande/pequeno,
alto/baixo, grosso/fino etc.);
Manipulação de objetos de diferentes massas
(pesado/leve), temperatura (quente/frio, natural/gelado)
e volumes (cheio/vazio).
Experiências culinárias para que as crianças pequenas
manipulem quantidades, realizem misturas, observem
transformações dos ingredientes, degustem os
alimentos produzidos e registrem o vivenciado;
Atividades científicas (massinha de modelar caseira,
slime, vulcão, afunda ou não afunda) para que as
crianças observem, manipulem, descrevam as ações
realizadas nos experimentos;
Situações-problemas com utilização de materiais
estruturados e não estruturados, nas quais as crianças

expressem suas hipóteses e confronte-as com as do
colega.

•

Brincar

•

Conviver
Explorar

(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de
informações, para responder a questões sobre a
natureza, seus fenômenos, sua conservação.

Participar

•

Expressar
Conhecer-se

•
•
•
•
•
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Atividades que envolvam o uso do calendário com
marcação de dia, semana, mês, ano e condições
climáticas;
Experiências envolvendo fenômenos naturais e
artificiais com diferentes materiais, com o intuito de
observarem e descreverem oralmente as mudanças
resultantes das ações (das crianças, do tempo, da
temperatura etc.) sobre os materiais e fenômenos,
como: derretimento do gelo, crescimento de plantas,
apodrecimento de frutos, etc.;
Situações que envolvam as questões climáticas para
que as crianças cooperem na resolução de problemas
simples, adquiram confiança em suas próprias
estratégias e valorizem as hipóteses utilizadas pelo
outro.

Utilização de jogos e brincadeiras com contagem oral,
registro e comparação de pontuações representadas
com material concreto ou desenhos;
Atividades diversas que utilizem dinheiro de
brincadeira, representando as cédulas originais em
experiências de compra (feira, cinema, restaurante,
mercadinho) de faz de conta;

Brincar

(EI03ET04)
Registrar
observações,
manipulações e medidas, usando múltiplas
linguagens (desenho, registro por números ou
escrita espontânea), em diferentes suportes.

•
•

Conviver
Explorar

•

(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de
acordo com suas semelhanças e diferenças.

•

Participar

•

Expressar

•
•

Conhecer-se
(EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu
nascimento e desenvolvimento, a história dos
seus familiares e da sua comunidade.

•

•
(EI03ET07) Relacionar números às suas
respectivas quantidades e identificar o antes, o
depois e o entre em uma sequência.
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Uso de lupa, termômetro, binóculo e outros recursos
que incentivem a investigação, a observação e o
registro oral e/ou escrito pelas crianças;
Exploração
de
diferentes
instrumentos
não
convencionais de medidas (barbante, copo, palmo,
passo, pé dentre outros).
Explorar e comparar objetos disponibilizados nos
espaços internos e externos identificando as figuras
geométricas planas (triangulo, círculo, quadrado e
retângulo) e figuras tridimensionais;
Realização de contagem de materiais concretos como:
canudos, tampinhas, figurinhas e outros em diferentes
situações;
Elaboração de listas, tabelas, gráficos com medidas de
diferentes grandezas, de modo que possibilite a
classificação de semelhanças e diferenças nesses itens.
Confecção de murais com fotos e datas importantes
(data de aniversários, datas comemorativas etc.);
Atividades de construção e conhecimentos de sua
identidade como a confecção de árvores genealógicas
sobre sua origem familiar e cultural;
Contação de histórias relacionadas ao cotidiano das
crianças pequenas e da comunidade na qual vivem, de
modo que incentivem os diálogos, a troca de
experiências realizando seu registro de forma concreta,
espontânea ou através de desenhos.
Atividades que envolvam a lista de chamada
(quantidade de meninos e meninas), a relação entre
quantidade e números utilizando materiais concretos
como: botões, tampinhas, palitos, pedrinhas, sementes,
caixas, canudos etc.;

•
•

•
•
•

•

•
(EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura
etc.), construindo gráficos básicos.

•
•
•
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Participação em práticas de compras (mercadinho,
feiras, escritórios, farmácia de faz de conta) que
utilizem dinheiro de brincadeira; (cédulas e moedas);
Jogos e brincadeiras com contagem oral, registro
escrito e comparação de pontuações utilizando objetos
variados que contenham número (dado, carta, baralho,
telefone, relógio, calculadora e outros);
Criação que apresentem os dados pessoais (endereço,
contato telefônico, número do sapato, altura, peso etc.);
Utilização de calendários realizando marcação do dia,
semana e mês.
Situações-problemas que envolvam quantidades e
noções de operações (não convencionais), nas quais as
crianças expressem suas hipóteses e confronte-as com
as dos colegas.
Atividades que realizem a verificação e a visualização
das medidas das crianças por meio de medidas não
convencionais (palmo, copo, pés etc.) e convencionais
(régua, fita métrica, trena, balança, etc.);
Brincadeiras onde as crianças utilizem noções de
velocidade (depressa/devagar, rápido/lento);
Contação de histórias que envolvam noções de
medidas;
Participação das crianças na elaboração de listas,
tabelas, gráficos com medidas de diferentes grandezas;
Exploração nos espaços internos e externos da escola
para que tenham contato com elementos naturais,
manipulem e apliquem expressões de medidas.

10 - AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Cláudia Ibiapina Lima
Debora Pereira da Silva
A avaliação tem como objetivo essencial acompanhar e verificar se os objetivos foram
atingidos, oportunizando a continuidade ao processo de aprendizagem e de desenvolvimento
da criança e do adolescente.
Dessa forma, a avaliação deve ocorrer por etapa de desenvolvimento e aprendizagem, de
modo que os objetivos propostos na BNCC e no DCRC sejam alcançados na Proposta
Curricular do Município.
O processo avaliativo da Educação Básica da rede municipal de Caucaia contempla desde a
Creche ao 9º ano do ensino fundamental, ocorrendo de maneira diagnóstica, contínua,
formativa, processual e participativa. Nesse processo, são consideradas as ações cotidianas, de
compreensão, de deduções e as descobertas.

O PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Com a homologação da BNCC em 22/12/2017, a Educação Infantil passa a ser reconhecida
como etapa essencial da Educação Básica, tornando a criança o protagonista do processo de
aprendizagem e assim reforçando o seu direito de acesso ao conhecimento. Dessa maneira, a
BNCC passa a orientar os (as) professores (as) a terem um olhar amplo quanto à apropriação
do conhecimento dos bebês e das crianças.
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI/2009) pressupõem a
avaliação como um instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica que busca a melhorar
o desenvolvimento das crianças e orientar a aprendizagem.
Desse modo, a avaliação é também um processo que aponta ao (à) professor(a) a necessidade
de quando corrigir estratégias do seu plano de trabalho, ajustando os procedimentos e
retomando caminhos.
De acordo com a Lei nº 9.394/1996, Art. 31, a avalição deve ter a finalidade de acompanhar e
repensar o trabalho proposto e realizado como menciona o artigo:
“[…] a avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro do seu
desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino
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Fundamental” e assim a avaliação servirá para ampliar o olhar e a escuta do (a)
professor (a) nas atividades desempenhadas pelas crianças.

Na Educação Infantil, a criança passa pela a primeira transição, ou seja, ela deixa seu espaço e
pessoas de sua convivência e ingressa na creche ou pré-escola. Para que essa transição ocorra
de modo tranquilo, é necessário o acolhimento por parte da escola.
Daí a importância do conhecimento recíproco dessas duas instituições tão basilares para a
criança: a família e a escola. Esse conhecimento/acolhimento ocorrerá através de reuniões
específicas com entrevistas com os pais ou com as pessoas que possuem a guarda da criança.
A criança é um ser único, por isso é preciso respeitar o seu tempo e suas necessidades. Assim,
é importante não fazermos comparações entre elas, mesmo que tenham a mesma faixa etária.
O ato de avaliar na Educação Infantil (Creche e Pré-escola) não é um procedimento de caráter
seletivo, classificatório ou de retenção, mas sim de incluir a criança no processo educativo,
que assegure seu progresso na aprendizagem, sem julgamento de valor. Cabe ao (à)
professor(a) proporcionar uma reflexão sobre sua prática pedagógica, buscando melhores
caminhos de seu trabalho junto aos bebês e crianças.
De acordo com o que afirma a BNCC (2017, p. 40) e o DCRC (2018, p.97), destaca-se:
“[...] os campos de experiências configuram um arranjo curricular que acolhe as
situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes,
entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural”.

Portanto, compete a cada professor(a) “escutar”, “observar” bebês e crianças no cotidiano de
seu ambiente escolar, em suas falas, gestos, emoções, ações e interações e “registrar” e
“documentar” o seu dia a dia, dando visibilidade aos movimentos sensíveis de articulação, as
experiências vivenciadas, seu repertório linguístico e artístico que constitui as nossas práticas
culturais, enriquecendo e legitimando cada vez mais as interações das crianças que acontecem
nos espaços coletivos da Educação Infantil.
Deste modo, o DCRC (2018, p. 99) menciona que o (a) professor (a) deverá organizar:
“[...] situações mediadoras, significativas de aprendizagens, respeitando a criança
como centro de suas próprias decisões e do planejamento curricular, levando em
consideração as singularidades (desejos, necessidades, afetividades, ritmos, tempos,
linguagens), o que requer considerar o que diz em suas falas e gestos, como interage
nos ambientes de aprendizagem com seus pares e com os adultos”.

Quanto aos princípios expressos no DCRC (2018, p. 99), que relacionam o trabalho do (a)
professor (a) com todas as crianças da Educação Infantil, destacam-se:
“[...] respeitando suas singularidades e especificidades, devendo as ações
pedagógicas, desenvolvidas nas instituições educacionais, serem estruturadas para
possibilitar que as crianças indígenas, as ribeirinhas, as do campo, as quilombolas,
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dos centros urbanos, dos centros rurais e as crianças com alguma deficiência tenham
seus direitos de aprendizagem respeitados e vivenciem experiências estimulantes e
significativas. Assim como, a valorização e o respeito às culturas, as identidades
locais e riqueza dos valores, dos diferentes povos e sistemas de vida”.

Então, a avaliação e o planejamento são elementos que estão diretamente integrados, ou seja,
as práticas cotidianas precisam refletir a intencionalidade pedagógica do planejamento diário,
qualificando o desenvolvimento e o processo de aprendizagem ao longo da trajetória da
criança.
Conforme o DCRC (2018, p. 123), a Educação Infantil precisa:
“[...] assegurar para todas as crianças, os direitos de aprendizagem e
desenvolvimento (conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se) e
as condições para que essas crianças, seja o foco do planejamento curricular,
desempenhem papel ativo e protagonista na vivência das experiências”.

O DCRC (2018, p. 152) destaca aspecto já presente no DCNEI como também na BNCC e
reafirma o caráter de acompanhamento presente ao se avaliar na Educação Infantil, quando
diz que parte do trabalho do educador é:
“refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e
interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento
pleno das crianças”.

Uma criança não permanecerá integrada ao ambiente escolar, quando vivenciar
constantemente situações de prova e de testes levando-a à tensão e responsabilizado a própria
criança e a família pelo fracasso.
Portanto, é fundamental que a criança esteja integrada ao ambiente escolar de maneira
prazerosa, permitindo ao (à) professor (a) observá-lo ao longo do tempo e compreender o seu
desenvolvimento através de situações significativas e contextualizadas de acordo com a faixa
etária, ou seja, que atenda ao que ela conhece e é capaz, sem nunca ser penalizada pelo que
ainda não sabe.
Vale ressaltar que o(a) professor(a) quando faz uma observação e registra o desempenho da
criança, ele baseia-se numa avaliação contínua e processual. Pois, por meio das ações de
observar e registrar, ele(a) acompanha o que está sendo construído no dia a dia da criança e da
turma.
Atualmente o(a) professor(a) tem a possibilidade de registrar de diversas maneiras. A partir de
todos os seus registros, embasará a elaboração de relatórios que mostram o desenvolvimento
das crianças, a interação delas com as várias linguagens e a convivência com os colegas e os
outros adultos. Portanto, o registro representa a história vivenciada pela criança na escola e
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favorecendo a continuidade do processo avaliativo identificando os avanços e retrocessos
ocorridos.
Vale salientar que o(a) professor (a) deverá manter o foco nas conquistas de cada um.
Lembrando que não se pode comparar as aprendizagens como se todos fossem iguais, porque
os ritmos são distintos. Os olhares e a escuta são complementares e ajudam a reunir aspectos
muito importantes para o alcance efetivo da criança. Isso acontece porque competências e
habilidades podem ser observadas em situações específicas de cada aula e atividade.
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