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Fundamentos

Apresentação

Diretores/as, Coordenadores/as, Professores/as e Educadores/
as Infantis das Escolas Municipais que atendem a Educação 
Infantil, Unidades Municipais de Educação Infantil e Instituições 
Privadas, Comunitárias e/ou Confessionais parceiras da 
Prefeitura,

Como parte das ações pedagógicas voltadas para a melhoria 
da qualidade do atendimento educacional desenvolvidas 
na cidade de Belo Horizonte, estamos dedicando atenção 
especial ao currículo. Nessa perspectiva, realizou-se, em 
2007 e 2008, a Rede de Formação e a elaboração coletiva 
da versão preliminar do documento Proposições Curriculares 
para a Educação Infantil.

O texto, construído por mais de 2.300 profi ssionais, teve o 
objetivo de registrar as construções pedagógicas realizadas 
nas instituições de Educação Infantil da Rede Municipal e 
da rede de Creches parceiras do município, bem como 
as discussões e elaborações realizadas com assessores 
contratados. Todo esse movimento buscou e ainda busca 
promover o aprimoramento das práticas pedagógicas a 
fi m de efetivar o atendimento educacional de qualidade à 
primeira infância. 

A versão preliminar deste documento, lançada em dezembro 
de 2009, foi submetida a discussão ampla e coletiva, a partir 
da qual esperávamos ter, no fi nal de 2010, um texto básico 
que servisse como subsídio ao trabalho dos profi ssionais da 
educação.

Pela própria natureza do processo proposto, a discussão e 
revisão do texto fi nalizaram-se apenas em 2012. Entretanto, 
compreendendo a riqueza e o signifi cado da participação de 
todos os envolvidos nessa construção, incorporando, nesse 
momento, os profi ssionais que não tiveram a oportunidade 
de vivenciar a Rede de Formação, a Secretaria Municipal de 
Educação optou por garantir profundidade e abrangência, em 
detrimento do tempo que havia sido inicialmente previsto.

Assim, apresentamos, agora, a versão fi nal do documento  
Proposições Curriculares para a Educação Infantil de Belo 
Horizonte, na certeza de que essa versão é referente a este 
momento histórico e deverá ser constantemente revista e 
rediscutida por todos que dela se apropriarem.
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Acreditamos que este documento contribuirá para a formação 
e a ação docente de cada um dos professores e educadores 
e com o processo de educar cuidando e cuidar educando 
cada criança, bem como para a construção e/ou revisão dos 
Projetos Político-Pedagógicos das instituições de todo o 
Sistema Municipal de Ensino. 

Mas, para isso, precisamos do entusiasmo e compromisso 
que têm marcado esse segmento da Educação Básica hoje, 
em plena construção da sua identidade, revelando que a 
Educação Infantil de qualidade tem importância em si mesma 
como direito da criança e como experiência de construção 
social por todos os atores nela envolvidos. 

Contamos com vocês.

Sueli Maria Baliza Dias 
Secretária Municipal de Educação
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Um convite à reflexão

Desafi os da Formação pretende ser uma coletânea 
de publicações contendo propostas curriculares para a 
Educação nas escolas da Rede Municipal.

A primeira delas – Proposições Curriculares para o Ensino 
Fundamental – publicada em 2010 - apresenta refl exões 
sobre o currículo a ser desenvolvido no 1º, 2º e 3º Ciclos 
do Ensino Fundamental. A segunda publicação, apresenta 
as Proposições Curriculares para a Educação Infantil, 
construída a partir do trabalho desenvolvido nas instituições 
da Rede Municipal de Educação (RME-BH) e da Rede de 
Creches parceiras do Município.1 

Esta publicação traz a sistematização das diretrizes que 
nortearão o trabalho na educação da primeira infância, 
tendo como objetivo principal o atendimento de qualidade às 
crianças de zero a cinco anos, na cidade de Belo Horizonte.

O texto foi construído a partir da relação dialógica entre os 
profi ssionais que atuam nessa etapa da Educação Básica 
da RME, das creches parceiras, das equipes da Secretaria 
Municipal de Educação (SMED): equipes regionais de 
acompanhamento à Educação Infantil, Gerência de 
Coordenação da Educação Infantil (Gecedi) e assessores, 
que, durante os anos de 2007, 2008, 2010, 2011 e 2012 
empenharam-se em estudos sobre diversas teorias das mais 
variadas áreas do conhecimento, relacionando-as a suas 
práticas e fornecendo subsídios para a elaboração deste 
documento. Resulta, portanto, da refl exão sobre questões 
fundamentais para a Educação, a Educação Infantil e o 
currículo. Fundamenta-se, ainda, na legislação2, conta com 
as contribuições de produções acadêmicas e participação de 
outros núcleos da SMED.

Foram consideradas, ainda, as Propostas Político-
Pedagógicas de cada instituição, que apresentam o 
conhecimento das realidades em que estão inseridas as 
1 Nesta proposição curricular, considerando a cultura da cidade, denominam-se “creches 
parceiras” as instituições educacionais privadas comunitárias, fi lantrópicas e/ou confes-
sionais, parceiras da Prefeitura de Belo Horizonte, que atendem crianças de zero a  cinco 
anos em tempo parcial ou integral, embora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal LDBEN, Lei 9.394/96, denomine “creche” o atendimento educacional ao recorte etário 
de crianças de zero a três anos de idade.

2 Constituição Federal - 1988. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA - Lei nº 8.069/90. 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN – Lei nº 9.394/96. Resolução 
CNE-CEB 05/2009. Resolução CME-BH 01/2010. Resolução CME-BH 01/2012. Referen-
cial Curricular Nacional de Educação Infantil – RCNEI – 1998. Lei Federal nº 10.639/2003. 
Lei Federal nº 11.645/2008, Lei Federal nº 12.796/2013, entre outras.
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crianças matriculadas e do meio social em que seus familiares 
e elas mesmas vivem.

Reafi rmando o protagonismo dos professores e educadores 
infantis3, na elaboração das Proposições Curriculares, a 
Secretaria Municipal de Educação propôs esta refl exão e 
produção. Para tanto, organizou a Rede de Formação da 
Educação Infantil, cujos encontros iniciaram em 2007 e se 
estenderam por 2008, quando contaram com a participação 
signifi cativa de mais de 2.300 profi ssionais.

Em dezembro de 2009, esta produção foi publicada em 
versão preliminar e, a partir do ano de 2010, submeteu-
se à consideração de todos os profi ssionais da Educação 
Infantil da RME, da rede de creches parceiras da Prefeitura, 
das universidades e demais setores da sociedade civil para 
leitura, discussão crítica e contribuições.

Nos anos de 2010, 2011 e 2012 realizou-se amplo processo de 
leitura, estudo, revisão e reescrita deste material, garantindo 
sempre a participação coletiva de todos os profi ssionais 
da Educação Infantil a partir de discussões no interior das 
instituições. 

Esse movimento contou com a importante atuação das 
coordenações pedagógicas das instituições e das equipes 
regionais de acompanhamento pedagógico à Educação 
Infantil, como intermediários entre a Secretaria Municipal de 
Educação, os professores e educadores.

As Proposições Curriculares para a Educação Infantil são, 
assim, uma aposta e um convite à refl exão, ao envolvimento 
ativo dos profi ssionais e a constantes reformulações que 
vão torná-las instrumento cada vez melhor e mais claro 
para orientar as instituições em suas ações pedagógicas 
cotidianas.

3 Esta versão do Documento de Proposições Curriculares adota o gênero masculino para 
os termos professores e educadores, como opção de valorização dos homens que ocu-
pam este cargo na Educação Infantil, uma função histórica e culturalmente atribuída às 
mulheres. Esta questão voltará a ser tratada nos capítulos “O Currículo da Infância” e “ 
Saberes e Fazeres na Educação Infantil”, item 4. Para além desse aspecto, de acordo com 
a norma gramatical vigente, o gênero masculino é usado quando existe referência a ambos 
os gêneros.  
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Indagações

Quando são elaborados os Documentos de Proposições 
Curriculares para a Educação Básica da RME-BH 
(Ensino Fundamental e Educação Infantil), não se pode 
deixar de destacar a conquista da Educação Infantil quando 
incorporada como primeira etapa da Educação Básica pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 
9.394/96) e leis complementares.

Construir Proposições Curriculares que identifi quem a 
Educação Infantil Municipal em toda a sua diversidade 
e singularidade, articulando-a com o 1º Ciclo do Ensino 
Fundamental e visando ultrapassar os mais diversos 
desafi os, não é tarefa simples. Entretanto, permanece 
a responsabilidade de pensar no ciclo da infância, para a 
criança de zero a nove anos, como um continuum, sem 
fragmentações.

Embora exista um consenso entre os profi ssionais de 
que a criança que frequenta uma instituição de Educação 
Infantil deve ter garantidas práticas e vivências educativas 
que diferem da educação na família visando o seu 
desenvolvimento integral, a discussão sobre a elaboração 
de Proposições Curriculares para a Educação Infantil não é 
uma realização consensual.

Enquanto a elaboração de um currículo foi e é expectativa 
de grande número de professores e educadores que atuam 
nas instituições de Educação Infantil da RME e das creches 
parceiras da Prefeitura de Belo Horizonte, esse mesmo 
movimento tem a resistência de outros tantos. Explicitar e 
compreender os mais variados conceitos sobre o processo 
educacional formal demanda exercícios de elaboração e 
refl exão aprofundados. Da mesma forma, relativizar estes 
conceitos considerando as especifi cidades da etapa da 
Educação Infantil é um exercício desafi ador.

A publicação das novas Diretrizes 
Nacionais para a Educação Infantil 
– Resolução CNE/ CEB nº 05/2009, 
em 17 de dezembro de 2009, 
apresenta, claramente, o movimento 
do Ministério da Educação (MEC), 
na busca de incentivar e garantir que 
os diversos municípios e sistemas 
elaborem documentos que explicitem 
orientações curriculares para a primeira 
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etapa da Educação Básica. Esse movimento veio reafi rmar 
a direção correta em que a cidade de Belo Horizonte se 
encontrava e fortalecer o processo de discussão e revisão 
do texto deste documento.

Da mesma forma, no decorrer das discussões para revisão 
do material preliminar, as constantes manifestações 
positivas sobre o Documento de Proposições Curriculares 
para a Educação Infantil de Belo Horizonte por parte dos 
profi ssionais e instituições confi rmaram a necessidade e 
importância da existência deste referencial. 

Acredita-se que essas Proposições Curriculares serão 
norteadoras e acrescentarão possibilidades ao fazer 
educativo diário, enriquecendo as propostas pedagógicas já 
existentes, que devem ser reelaboradas e implementadas a 
partir do diagnóstico das crianças que fazem parte de cada 
turma e por meio da competência e do empenho de cada 
profi ssional da Educação Infantil.

Para isso, faz-se essencial compreender a natureza da 
Educação Infantil, que se constitui em etapa da Educação 
Básica sem, entretanto, tratar-se de etapa de ensino como 
as que lhe são subsequentes: Ensino Fundamental e Ensino 
Médio. Ao mesmo tempo, constitui-se em atendimento 
educacional institucional que precisa construir práticas 
específi cas sem transposição de práticas das etapas escolares 
posteriores. Esse e tantos outros desafi os estão presentes na 
construção da identidade da Educação Infantil. Como mais 
relevantes, apresentam-se as questões a seguir:

• O desafi o que professores e educadores enfrentam 
de superar lacunas existentes em sua formação 
inicial. Pensar a Educação Infantil como etapa 
educacional que garanta o Educar Cuidando; o 
reconhecimento dos bebês e crianças como sujeitos 
competentes que vivenciam e produzem cultura; a 
validação dos saberes que as crianças trazem, a 
partir de suas vivências familiares e sociais, e que 
necessitam ser legitimados e ampliados; a garantia 
de conhecimentos que permitam entender quem é 
a criança e as diversas infâncias de nossa cidade; 
a necessidade de se trabalhar na perspectiva da 
valorização da diversidade; a efetivação de uma 
pedagogia da escuta que permita às crianças 
exercerem seu protagonismo, entre outras, são 
partes de um currículo necessário para os cursos 
de formação docente;
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• A falta de clareza sobre o papel da Educação 
Infantil e sua importância para o desenvolvimento 
integral das crianças também é outro desafi o a 
ser enfrentado pelos profi ssionais que atuam 
nessa etapa da Educação Básica. Muitos pais 
ou responsáveis, bem como diversos setores da 
sociedade civil, ainda acreditam que a função 
educativa da instituição de Educação Infantil é algo 
secundário. Pensam nessa etapa da educação 
como um mecanismo de guarda das crianças 
que serve às famílias como possibilidade para 
garantir a inserção das mulheres no mercado de 
trabalho. Em muitos casos, as famílias não têm 
clareza da importância de seu papel no processo 
de articulação e construção conjunta de propostas 
visando assegurar a complementaridade das 
ações entre família e escola, no processo de 
desenvolvimento das crianças, conforme defi ne o 
art. 29 da LDBEN 9.394/96;

• Enfrenta-se também o desafi o de atender, de 
maneira intencional e comprometida, a todas 
as crianças matriculadas. Um dos fatores que 
mais preocupa os professores e educadores 
tem sido a insegurança sobre quais experiências 
escolares devem ser proporcionadas às crianças 
de modo a favorecer seu desenvolvimento na 
contemporaneidade. E, sobretudo, em uma 
contemporaneidade na qual a função social 
das instituições de Educação Infantil se amplia, 
exigindo do profi ssional não só habilidades para 
a guarda, alimentação e segurança das crianças, 
mas também sua vivência educativa, ou seja, o 
investimento educacional no desenvolvimento de 
diversas dimensões que constituem a formação 
humana: física, cognitiva, emocional e social;

• Realizar um trabalho educativo comprometido com 
a diversidade é mais um componente instigante 
para os profi ssionais da Educação Infantil. Na 
rede municipal, os critérios para a distribuição 
das vagas existentes defi nem a pluralidade do 
público a ser atendido: matrícula compulsória para 
crianças com defi ciência e crianças sob medida 
de proteção judicial; do restante das vagas, 70% 
para o público mais vulnerável inscrito; 30% para 
sorteio. Portanto, já no ingresso das crianças, está 
evidenciado o desafi o de atender à diversidade e 
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de reconhecer a todas as crianças, de fato, como 
sujeitos de direitos;

Destaque-se que a política defi nida para esse 
atendimento pressupõe, no seu bojo, a inserção 
de crianças historicamente excluídas dessa 
oportunidade, em nosso país: econômica e 
socialmente vulneráveis, predominantemente 
negras e pardas, com defi ciência. De tal forma 
que, a priorização de acesso a essas crianças 
confi gura-se como uma ação afi rmativa na 
Educação Infantil;

• Outro aspecto desafi ador é a essência intersetorial 
da Educação Infantil. Articular as áreas da 
saúde, alimentação e nutrição, assistência 
social, políticas sociais, cultura, esportes e 
educação é fator primordial quando trabalha-
se com a primeira infância. A compreensão e a 
efetivação do trabalho educacional que busca 
proporcionar o desenvolvimento integral da criança 
depende de concepções afi nadas e integradas 
entre esses diversos setores da sociedade. 
Consequentemente, um atendimento de qualidade 
depende, essencialmente, da interlocução entre 
os serviços destas diversas políticas públicas 
que estejam voltadas para a promoção do 
desenvolvimento da criança;

• Acresce-se a todos esses desafi os, como nos 
afi rma Moreira (2007, p. 20) baseando-se nos 
estudos de Stuart Hall,

a pluralidade cultural do mundo em que vivemos e 
que se manifesta, de forma impetuosa, em todos 
os espaços sociais, inclusive nas escolas e nas 
salas de aula. Essa pluralidade frequentemente 
acarreta confrontos e confl itos, tornando cada vez 
mais agudos os desafi os a serem enfrentados 
pelos profi ssionais da educação.

Percebe-se, assim, a necessidade de planejamento 
e realização de práticas educacionais intencionais, 
considerando os diferentes processos de desenvolvimento 
e aprendizagem que reconheçam e valorizem as diversas 
experiências que as crianças trazem e realizam na instituição 
educativa.

Portanto, são várias as indagações presentes quando 
se pretende fazer diferença no atendimento educacional 
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das crianças, preservando a infância de cada uma delas, 
respeitando suas características e, ao mesmo tempo, 
garantindo o máximo de desenvolvimento de cada uma, de 
acordo com suas potencialidades.

É necessário salientar, ainda, que muitas mudanças 
ocorreram nos últimos anos no contexto social e político 
mais geral, com forte interferência na realidade da Educação 
Infantil, entre as quais se destacam: 

• O reconhecimento da Educação Infantil como primeira 
etapa da Educação Básica, o que lhe confere, como 
já mencionado, o status de educação, e não mais de 
assistência social; 

• As mudanças advindas dos estudos no campo da 
pedagogia, da psicologia, das neurociências, da 
sociologia, da antropologia e da epistemologia que 
reformulam conceitos essenciais como educação, 
escola, família, cultura, natureza, aprendizagem, 
conhecimento, criança, infância, dentre outras; 

• As mudanças próprias das diversas áreas de 
conhecimento que sustentam as concepções das 
linguagens;

• O reconhecimento da abrangência das vivências 
formativas na infância; 

• A demanda pelo uso de tecnologias.

O esforço de elaborar as Proposições Curriculares para a 
Educação Infantil de Belo Horizonte expressa, desse modo, 
uma resposta àqueles que desejam orientações, de forma 
mais clara, para a elaboração da proposta pedagógica para 
as crianças de zero a cinco anos, sem com isso deixar de 
reconhecer que a oportunidade de acesso, permanência e 
a diversidade de ritmos de aprendizagem são elementos 
fundamentais a serem considerados.

Assim, esta segunda publicação da coletânea Desafi os da 
Formação, que apresenta as Proposições Curriculares 
para a Educação Infantil, constitui um documento que, 
ao responder aos anseios dos professores e educadores, 
aborda alguns aspectos relevantes para a elaboração 
de um currículo e estabelece o que é essencial para ser 
desenvolvido, aprendido e vivenciado nos dois ciclos iniciais 
da infância – 1º ciclo: crianças de zero a dois anos e 2º ciclo: 
crianças de três a cinco anos.

 A defi nição do que deve ser desenvolvido e/ou ampliado 
em cada ciclo da Educação Infantil, apresentado neste 
documento, não se refere a um padrão mínimo nem a 
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um padrão máximo, mas às aprendizagens realizadas 
pelos cidadãos que se encontram na infância, ou seja, 
conhecimentos que respondem às suas necessidades 
formativas de criança. 

O essencial, aqui apresentado, deve ser analisado e 
complementado. Possíveis desdobramentos devem ser 
incluídos de acordo com a realidade de cada instituição 
educativa, considerando: as intenções educativas gerais 
da educação, as condições onde a ação irá ocorrer, os 
profi ssionais, as crianças, a comunidade local e suas famílias, os 
conhecimentos e experiências escolares a serem vivenciados.

Se, neste documento, apresenta-se o que desenvolver 
e aprender, fi ca indicada a continuidade da Rede de 
Formação, prosseguindo as discussões e a construção de 
respostas para desafi os já demandados pelos professores e 
educadores: 

 Como desenvolver experiências escolares que 
possibilitem o desenvolvimento/ampliação das 
habilidades desejáveis conforme o contexto de cada 
instituição? 

 Como acompanhar e avaliar o desenvolvimento/
ampliação das habilidades?

 Como registrar o trabalho pedagógico e o diagnóstico 
das avaliações?

 
 Como trabalhar de forma a contemplar todas as 

linguagens?

 Como trabalhar com temas/problemas/projetos?

 Como proporcionar experiências de formação em 
serviço, fundamentadas nos processos de refl exão 
crítica dos professores e educadores a respeito de 
sua prática profi ssional?

 Como construir projetos específi cos que consigam 
abranger toda a diversidade de formas de 
aprendizagem dos agrupamentos de crianças? 

 Como desenvolver essas Proposições Curriculares 
considerando o estágio de desenvolvimento da 
criança no ciclo?
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 Como garantir, de fato, a inclusão das crianças 
com defi ciência, tendo em vista suas condições de 
desenvolvimento e aprendizagem?

 Como garantir a inclusão de todas as crianças da 
Educação Infantil, considerando suas características 
de grupo e individuais?

 Como identifi car e atuar em situações que envolvem 
a sexualidade das crianças, suas vivências e 
experiências de maneira respeitosa e desprovida de 
conceitos pré defi nidos?

Salienta-se que:

As intencionalidades educativas só podem se efetivar a partir 
do conhecimento, apropriação e legitimação da Proposta 
Político-Pedagógica (PPP) de cada instituição por todo o 
coletivo, uma vez que essa deve refl etir um consenso dos 
profi ssionais e famílias de cada instituição, traduzidas num 
projeto coletivo de trabalho e numa gestão democrática;

A gestão democrática, comprometida com a gestão de 
política pública e os papéis e funções de cada um privilegiam 
a participação do coletivo nas decisões, com fi delidade aos 
princípios éticos, pedagógicos, administrativos e legais. 
Ela se concretiza, entre outros fatores, na consolidação da 
PPP, na organização dos tempos, espaços e materiais, na 
parceria com as famílias e crianças, na formação continuada 
dos professores e educadores;

Maior clareza curricular é necessária, mas não é sufi ciente 
para o desenvolvimento de um projeto educacional que tenha 
como perspectiva mais ampla o desenvolvimento integral das 
crianças. Aspectos relacionados a tantos outros componentes 
do processo educativo, alguns deles já mencionados acima, 
são essenciais para alcançar, com maior abrangência e 
profundidade, esse objetivo;

Para além dos elementos educacionais, é imprescindível 
compreender que as instituições de Educação Infantil fazem 
parte da sociedade, infl uenciam e são infl uenciadas por 
ela e pelas diversas forças presentes na dinâmica social. 
Nesse sentido, faz-se necessária a criação e manutenção de 
políticas públicas que busquem solucionar as desigualdades 
sociais e econômicas existentes de tal forma a gerar melhores 
condições para as comunidades, as famílias e as crianças.





FUNDAMENTOS

A) HISTÓRICO  

O atendimento institucional às crianças de zero a cinco anos, em espaços 
coletivos, designados creches, surgiu a partir da necessidade de se reverter o 
grande índice de mortalidade infantil, oferecendo, a este público, lugar seguro, 
alimentação, higienização e melhores condições de saúde. Posteriormente, a 
oferta deste atendimento se justificou pela demanda das famílias, cujas mães 
precisavam trabalhar fora do lar. 

Segundo Abramowicz e Wajskop (1995, p.9),

a palavra creche, de origem francesa, e que significa manjedoura, 
foi utilizada para designar a primeira instituição criada pelo Padre 
Oberlin, na França, há mais de duzentos anos, para guardar e 
abrigar crianças pequenas consideradas necessitadas pela 
sociedade da época.

No Brasil não foi diferente. Segundo Dias (1997, p.19), 

as primeiras creches e jardins de infância surgiram com o 
crescimento das cidades e a industrialização. No caso das 
creches, sua primeira função foi a de combate à pobreza e à 
mortalidade infantil, destinando-se ao atendimento das mulheres 
viúvas ou abandonadas, que tinham que trabalhar (...)
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Esse atendimento era realizado por mulheres, voluntariamente e exigia-se 
delas apenas que houvessem vivenciado a experiência da maternidade ou 
demonstrassem gostar de crianças.

Se, inicialmente, as instituições infantis no Brasil estiveram vinculadas ao 
atendimento às populações de baixa renda e o trabalho desenvolvido era de 
cunho assistencial-custodial, essa realidade foi se modifi cando com o tempo. 
A partir do fi nal da década de 70, ocorreu um grande aumento no número 
de instituições destinadas ao atendimento da infância, em todas as classes 
sociais. Para além das creches, surgiram os chamados Jardins de Infância 
que nasceram com uma característica diferente e tinham, claramente, objetivo 
educacional. Por meio do setor privado, eles eram voltados para famílias de 
classe média e alta. 

As crianças eram, dessa forma, atendidas em dois modelos de instituição de 
Educação Infantil: as creches, que eram destinadas às crianças de baixa renda 
e cujo objetivo principal era possibilitar assistência e cuidados às crianças 
enquanto suas mães estavam trabalhando; e, para crianças de um meio mais 
favorecido, os Jardins de Infância e Pré-escolas, que funcionavam nas escolas 
formais e tinham o objetivo de socializar as crianças e prepará-las para a 
entrada no Ensino Fundamental, uma atividade que só alcançaria seu sentido 
num tempo futuro. Essa distinção gerou um processo de estigmatização das 
creches e das pré-escolas, defi nindo, socialmente, instituições diferentes para 
classes diferentes. 

A compreensão sobre o processo de surgimento das creches e pré-escolas 
é de fundamental importância para que se entenda a função social atribuída 
a cada uma destas formas de atendimento. Entretanto, quer seja em uma ou 
outra, nenhuma delas estava pautada no direito das crianças. 

As mudanças que marcam a sociedade contemporânea – tais como as lutas 
pelo direito de todos à educação, encabeçada por vários movimentos sociais; a 
emancipação da mulher, que buscou uma inserção profi ssional que lhe desse 
independência fi nanceira; e o avanço dos estudos científi cos no que concerne 
à compreensão sobre a criança e seu desenvolvimento – são fatores que se 
destacam como grandes impulsionadores do reconhecimento da criança de 
zero a cinco anos como sujeito sócio-histórico e de direitos.

Como resultado desta demanda social e de estudos científi cos, delinearam-se 
novas possibilidades de atendimento e a escola infantil foi se afi rmando como 
importante espaço educativo. Iniciou-se, então um longo processo que busca, 
permanentemente, a superação das concepções assistencialista, compensatória 
e preparatória.

Nesse contexto, as diferentes leis do país – a Constituição Federal, em 1988; 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990; a Lei de Diretrizes e 
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Bases da Educação Nacional (LDBEN), em 1996; as Resoluções CNE-CEB nº 
01/99 e CNE n° 05/2009, que instituíram as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil – complementarizando-se, passaram a reconhecer 
o direito das crianças ao atendimento educacional em instituições públicas, 
educativas, fora do lar e a defi nir como deve se constituir este atendimento.

A partir da LDBEN 9.394/96, o termo Creche passou a designar o atendimento 
à faixa etária de zero a três anos e o termo Pré-Escola, o atendimento à faixa 
etária de quatro a seis anos. Dessa maneira, na legislação, os termos creche e 
pré-escola não se referem às instituições, sejam elas mais ou menos favorecidas 
sócio e economicamente, e, sim, às faixas etárias de atendimento às crianças. 

Os avanços pedagógicos, as melhorias de estrutura física, o aperfeiçoamento 
e formação profi ssional, entre outros, vêm, aos poucos, alterando o imaginário 
social e possibilitando a compreensão de que tanto instituições públicas como 
privadas, incluindo as comunitárias, fi lantrópicas e/ou confessionais, têm iguais 
possibilidades de atendimento à infância com qualidade, respeitando seus 
direitos e favorecendo seu pleno desenvolvimento. 

A superação desta concepção discriminatória acerca das creches e jardins de 
infância e, principalmente, o reconhecimento da Educação Infantil como uma 
política educacional que visa garantir o direito da criança ao acesso, permanência 
e aprendizagem na escola são movimentos em processo de consolidação. 

A Educação Infantil em Belo Horizonte 

A criação de creches comunitárias, fi lantrópicas e/ou confessionais deu-se, na 
região metropolitana de Belo Horizonte, no fi nal da década de 70. Principalmente 
na década de 80, observou-se um crescimento signifi cativo destas instituições 
que acompanhou o aumento da situação de pobreza da população, o que gerou 
um quadro de grande exclusão social e de lutas por melhores condições de vida 
das comunidades mais vulneráveis. 

O caráter assistencial e a emergência do atendimento, muitas vezes, 
signifi cava ter creches que funcionavam em condições inadequadas, em locais 
improvisados, sem materialidade ou profi ssional habilitado. Entretanto, esta era 
a única forma de atendimento às famílias que necessitavam garantir inserção 
no mercado de trabalho, visando seu sustento. 
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Foto: arquivo SMED

Neste período, surgiram vários movimentos sociais no Brasil, entre eles a criação, 
em Belo Horizonte, do Movimento de Luta Pró-Creches (MLPC). Institucionalizado 
legalmente em 1986, tinha o objetivo de lutar pelos direitos das crianças, bandeira 
esta que defende até os dias atuais. Ainda em 2013, é o MLPC quem representa, 
junto à Prefeitura,  as creches comunitárias, fi lantrópicas e/ou confessionais que 
atendem às crianças belo-horizontinas de zero a cinco anos.

Ao longo da história da cidade, a demanda por atendimento na Educação Infantil 
continuava crescente. Assim, as comunidades e instituições religiosas foram se 
organizando e multiplicando a criação de creches que passaram a cumprir o 
papel do Estado e serem co-fi nanciadas por ele, por meio de convênios. Mesmo 
quando surgiu o atendimento público às crianças de quatro a seis anos, ele se 
dava apenas em jornada parcial – manhã ou tarde – ao passo que as creches 
ofertavam atendimento de horário integral às crianças. 
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O atendimento público à Educação Infantil na Rede Municipal de Educação de 
Belo Horizonte foi iniciado em 1957, com a inauguração de seu primeiro Jardim 
de Infância: Jardim Municipal da Renascença. Até o início de 2004, em 47 anos 
de história, foram criadas mais doze escolas que atendiam exclusivamente a 
Educação Infantil, nas faixas etárias de três a seis anos de idade, em horário 
parcial. Havia também, as Escolas Municipais de Ensino Fundamental nas quais 
funcionavam turmas de Educação Infantil, com as mesmas características.  

As turmas de Educação Infantil que funcionavam em escolas de Ensino 
Fundamental eram oscilantes, pois dependiam do cadastro escolar para o 1º 
Ciclo. Em função da obrigatoriedade do ensino a partir dos seis anos de idade, 
as crianças de quatro a seis anos só poderiam ser atendidas se a demanda do 
Ensino Fundamental não tivesse comprometido a capacidade total das escolas. 
Não havia, portanto, garantia para a continuidade do atendimento à Educação 
Infantil nessas escolas, o que difi cultava a articulação do trabalho com os outros 
ciclos. Essa situação permanece até os dias atuais.

Muitas vezes, o atendimento da Educação Infantil em escolas de Ensino 
Fundamental era realizado em condições inadequadas: ausência de espaços 
e mobiliário apropriados, falta de banheiros e refeitório adaptados, alimentação 
igual à das crianças mais velhas. Não existia, também, uma proposta pedagógica 
que apresentasse concepções coerentes com as necessidades e especifi cidades 
das crianças de três a seis anos.

Os profi ssionais que atuavam na Educação Infantil eram professores 
concursados para o Ensino Fundamental. Apesar da trajetória, estes profi ssionais 
questionavam-se constantemente em busca de um trabalho pedagógico, 
alimentação, mobiliário e materialidade que fossem mais adequados e 
específi cos para as crianças da primeira infância.

Todos estes aspectos comprovam que, durante muitos anos, não existiu uma 
política pública para a Educação Infantil e a continuidade desse atendimento 
dependia de validação por parte de cada governo que assumia a gestão municipal.

A partir de 1993, surgiram ações políticas municipais mais sistematizadas que 
buscaram melhorar as condições de atendimento e implementar diretrizes 
específi cas para a Educação Infantil. Com a publicação da LDBEN 9.394, 
em 1996, e o status de primeira etapa da Educação Básica, a Educação 
Infantil começa a ter, nacionalmente e também em Belo Horizonte, o 
reconhecimento de sua importância e o direcionamento político necessário 
à sua consolidação.

Em Belo Horizonte, a partir de 2003 e do Programa Primeira Infância, o governo 
municipal institucionalizou uma política pública voltada para a Educação Infantil 
que se fortaleceu e obteve reconhecimento nacional.
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A busca pela melhoria do atendimento  

Em 1985, com a possibilidade de encerramento do atendimento à Educação 
Infantil na RME, foi constituído um grupo denominado “Grupo de Defesa da 
Educação Infantil da RME em BH”. Esse grupo era composto por representantes 
da Secretaria Municipal de Educação e das escolas públicas municipais que 
atendiam a Educação Infantil. 

O grupo se reunia mensalmente com o objetivo de fortalecer esse atendimento 
e promover a troca de experiências entre as Escolas Municipais de Educação 
Infantil, além de discutir as condições de trabalho e os desafi os enfrentados  
para garantir a continuidade do atendimento. Nesse período, já se anunciava a 
necessidade da elaboração de uma proposta pedagógica diferenciada para o 
atendimento às crianças da pré-escola.

Na década de 90, criou-se o movimento chamado InterAção que, com novos 
contornos, deu continuidade aos encontros para construir defi nições mais 
padronizadas a serem implementadas por todas as escolas de Educação Infantil. 
O InterAção deu continuidade às ações de formação e troca de experiências 
entre as treze escolas, incluindo, neste novo formato, as escolas de Ensino 
Fundamental com turmas de Educação Infantil e creches da regional onde o 
evento se realizava.

A partir de 1989, houve um grande movimento na Secretaria Municipal de 
Educação para elaboração de Propostas Político-Pedagógicos (PPPs) nas 
instituições da RME-BH. As demandas fi nanceiras e/ou administrativas, 
advindas das Escolas Municipais, seriam atendidas a partir da apresentação de 
necessidades reais apontadas em seus projetos. Essa defi nição incentivou as 
escolas a se organizarem em grupos de estudo, dentro da jornada de trabalho 
ou em horários extra-turno, visando a elaboração de suas PPPs.

A primeira escola de Educação Infantil a divulgar a sua Proposta Político-
Pedagógico foi o Jardim Municipal Maria Sales Ferreira, em 1990. A instituição 
se destacou nesse processo, demonstrando organização interna e coletiva 
construída para efetivar a elaboração, sistematização e implementação de sua 
proposta pedagógica, contribuindo e impulsionando movimento semelhante 
nas outras escolas de Educação Infantil. 

Como estratégia política da Secretaria Municipal de Educação para garantir 
o aprimoramento do atendimento da Educação Infantil na rede pública 
e conveniada, em 1994, foram criados os Centros de Educação Infantil 
(CEIs). Estes equipamentos tiveram papel preponderante no processo de 
aperfeiçoamento do atendimento nas creches e nas escolas municipais. 

A partir do investimento no acompanhamento das práticas pedagógicas 
realizadas nessas instituições e na formação de seus profi ssionais, foram 
sendo construídas novas concepções de criança, Educação Infantil, infância, 
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desenvolvimento infantil e aprendizagem. A Educação Infantil foi se constituindo 
de forma diferenciada, num espaço educativo, que tinha como premissa o 
respeito às características e necessidades das crianças.

Outra estratégia signifi cativa foi a implementação do “Seminário Infância na 
Ciranda da Educação”. Este seminário, realizado a partir de 1994, destinava-
se aos profi ssionais que atuavam na Educação Infantil da RME e nas creches 
parceiras. Posteriormente, com a constituição do Sistema Municipal de Ensino 
de Belo Horizonte, em 1998, todas as instituições de Educação Infantil da cidade 
foram incorporadas. 

A realização do seminário deu origem à revista “Infância na Ciranda da 
Educação”, contendo textos e relatos apresentados. Tanto o seminário quanto 
a revista são ações que se realizam até os dias de hoje.
 
Enquanto as escolas de Educação Infantil reinventavam seu jeito de fazer 
educação, considerando as especifi cidades da criança e resguardando sua 
função educativa, as creches parceiras enfrentavam o desafi o de superar a 
concepção assistencialista que historicamente lhes havia sido conferida. Uma 
importante estratégia para essa superação era a construção de propostas 
pedagógicas com intencionalidades educativas bem defi nidas.

Aprimorar o atendimento à Educação Infantil pressupõe tratar de aspectos bem 
diversos, todos de grande importância e infl uência na efetivação do direito das 
crianças. Nesse processo, várias parcerias foram se estabelecendo e mudando, 
pouco a pouco, a realidade do atendimento às crianças. 

A Associação Municipal de Assistência Social (AMAS), por meio do Programa 
Usina de Creches, criado e implantado em 1993, realizou várias ações para 
melhoria do atendimento à Educação Infantil nas creches. Entre as ações mais 
importantes destacam-se: o Projeto Brinquedoteca que possibilitou a construção 
e equipamento destes espaços, além de realizar formação pedagógica, em 
serviço, incentivando e divulgando a brincadeira como elemento fundamental 
para o desenvolvimento humano; o Projeto Gerente Comunitário que, 
inicialmente, formava os dirigentes de creches sobre aspectos administrativos 
e posteriormente incorporou como parte de seu conteúdo, o planejamento e 
a construção de parcerias com pessoas físicas e jurídicas a fi m de fi nanciar 
reformas e adequações dos espaços físicos das instituições. 

Cabia à AMAS elaborar o projeto arquitetônico para a reforma e acompanhar 
sua execução, uma ação intitulada Projeto Tijolo com Tijolo. Posteriormente, 
o Projeto Tijolo com Tijolo se transformou numa parceria entre a SMED e a 
AMAS, que vigorou até 2012.  

A partir da ampliação da compreensão sobre o brincar, o Projeto Brinquedoteca 
foi reformulado. Não mais se justifi cava um espaço e horários específi cos 
para a brincadeira uma vez que o brincar é uma ação intrínseca à criança a 
partir da qual ela se apropria do mundo e interage com ele. Nesse sentido, os 
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brinquedos e demais objetos relacionados à fantasia e à imaginação passam a 
ser organizados nas salas de atividades e outros espaços da instituição.

O Projeto Brinquedoteca passa a articular-se com o Projeto Tijolo com Tijolo, 
em novo formato, e, nas instituições onde eram realizadas as adequações 
de espaço físico, realizava-se formação pedagógica com enfoque sobre o 
histórico e a importância das brincadeiras na formação do povo brasileiro. 
Assim, abordavam-se as culturas indígena, europeia e africana, constituintes 
do povo brasileiro, com destaque para as questões étnico-raciais e promoção 
da diversidade envolvendo as crianças e a comunidade. 

O Projeto Saúde Bucal foi outra ação de grande impacto na melhoria do 
atendimento à Educação Infantil da cidade. Consistia na formação dos 
educadores de creches para implementar, com os técnicos da AMAS, a 
escovação dentária diária. Passou a chamar-se Projeto Sorriso de Criança e 
ampliou-se a partir da entrada da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) e 
Secretaria Municipal de Educação (SMED), passando a atender instituições da 
RME e tornando-se um Programa da Política Municipal. 

Em outubro de 2012, com a publicação da Lei Municipal nº 10.552, este 
programa transformou-se em política pública municipal, para o cuidado com a 
saúde bucal das crianças. Atualmente, as crianças, professores e educadores 
das instituições municipais e parceiras recebem o kit saúde bucal durante o ano, 
composto por uma escova, pasta dental e fi o dental. Este material permanece 
e é utilizado nas instituições educativas, que têm o dever de implementar, como 
currículo da Educação Infantil, o cuidado com o corpo, incluindo o cuidado 
com os dentes. Além da escovação, o programa também prevê a avaliação 
da dentição de todas as crianças da Educação Infantil, com tratamento de 
cáries, na própria instituição, por meio da técnica ART (Técnica de Restauração 
Atraumática) e nos Centros de Saúde nos casos mais complexos. 

Buscando a melhoria do atendimento na Educação Infantil, também merece 
destaque o Projeto de Formação do Educador Infantil em Belo Horizonte, realizado 
entre os anos 1994 e 2000. Este projeto foi uma parceria entre a Prefeitura de 
Belo Horizonte por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
(SMDS) e Secretaria Municipal de Educação (SMED), a Fundação Carlos 
Chagas (SP), o Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro (IRHJP), a 
Associação Movimento de Educação Popular Integral Englert (AMEPPE), com 
fi nanciamento da Fundação VITAE que visava a formação inicial dos profi ssionais 
que atuavam nas creches sem terem concluído o Ensino Fundamental. Por meio 
deste projeto, foi promovido o Curso Regular para Qualifi cação Profi ssional de 
Educador Infantil de Creche/Similar, integrado ao Curso Supletivo de Ensino 
Fundamental de 5ª a 8ª séries, habilitando 75 educadores que atuavam na rede 
de creches parceiras da Prefeitura.

Outra ação relevante foi a criação do Curso de Formação em Nível Médio - 
Modalidade Normal – “CFEI”, para os professores que atuavam nas instituições 
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de Educação Infantil parceiras do município, mas não possuíam a habilitação 
mínima exigida pela LDB. O curso foi elaborado e implementado entre 2000 e 
2004 pela Secretaria Municipal de Educação, destinando-se a habilitar os 399 
educadores leigos em exercício nas creches. A certifi cação do curso foi emitida 
pela Secretaria de Estado da Educação (SEE-MG) e o material pedagógico, 
formadores, vales-transporte e alimentação foram de responsabilidade da 
SMED. Este curso teve como premissa oportunizar as condições necessárias 
para a participação dos profi ssionais, tendo sido realizado em quatro 
pontos estratégicos da cidade, no período da noite, com aulas presenciais e 
semipresenciais.

Lutas e avanços

A Educação Infantil, em qualquer município brasileiro, sempre foi um campo de 
lutas por direitos, seja das crianças, das famílias, das mães trabalhadoras ou 
dos profi ssionais que atuavam nessa etapa da Educação Básica. 

Em 1995, após a implantação da Política Pedagógica Escola Plural na RME-
BH, as escolas de Educação Infantil, reconhecendo-se nos princípios e eixos 
que orientavam aquela política, passaram a demandar uma nova organização. 
Assim, nos anos seguintes, a lógica que orientava a organização da Escola 
Plural se estendeu também para a Educação Infantil, sendo assegurados, além 
das concepções, aspectos administrativos como a proporção de 1.5 professores 
para cada turma e horários de projetos, visando estudos e planejamentos com 
base na melhoria da qualidade do atendimento ofertado.

No ano de 1997, o grupo de diretores das escolas da RME-BH que atendiam a 
Educação Infantil, elaborou um documento, entregue à SMED, com o propósito 
de apresentar a realidade vivenciada no interior das instituições e reivindicar 
tratamento adequado para implementação de um trabalho pedagógico coerente 
com as necessidades da  infância. Destacando as especifi cidades da criança 
pequena, rotinas e formato de atendimento, materialidade e alimentação, este 
documento apontava que as diretrizes do Ensino Fundamental não poderiam 
continuar sendo transpostas para a Educação Infantil. 

Em 1998, constituíram-se o Sistema Municipal de Ensino de Belo Horizonte e o 
Conselho Municipal de Educação, por meio da Lei Municipal nº 7.543. Neste mesmo 
ano, na 1ª Conferência Municipal de Educação, três teses referentes à Educação 
Infantil foram apresentadas. Este fato demonstrou o nível de organização e de 
estudos dos profi ssionais que atuavam nesta etapa da Educação Básica. 

Ao constituir seu Sistema Municipal de Ensino, a cidade de Belo Horizonte tornou 
concretas algumas escolhas políticas de grande relevância para a construção 
democrática da educação e a garantia dos direitos das crianças. A partir da 
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constituição do Sistema Municipal de Ensino e da realização da 1ª Conferência 
Municipal de Educação, elegeram-se os conselheiros do Conselho Municipal de 
Educação (CME-BH),  órgão que permanece atuante até os dias de hoje.

Os conselheiros municipais eleitos para compor o primeiro mandato do CME-BH 
tiveram a importante tarefa de elaborar a resolução que regulamentaria e orientaria 
o funcionamento das instituições de Educação Infantil em Belo Horizonte – 
Resolução CME-BH nº 001/2000, que entrou em vigor no dia 7 de novembro. Essa 
Resolução estabeleceu normas para a Educação Infantil no Sistema Municipal 
de Ensino, apresentando concepções, formas de funcionamento, indicadores 
de qualidade e defi nia a documentação para o processo de Autorização de 
Funcionamento das instituições.

A fi m de se adequarem à legislação vigente (LDBEN 9.394/96 e Resolução 
CNE-CEB 01/99), diversas instituições realizaram processos de revisão de seus 
Projetos Político-Pedagógicos. Entre os anos de 1998 e 2000, a SMED, por meio 
da Coordenação de Política Pedagógica (CPP), organizou grupos de trabalho 
com o objetivo de criar subsídios para que as instituições sistematizassem 
ou reformulassem seus PPPs. Este processo contou com a participação de 
diferentes atores da construção da Educação Infantil em Belo Horizonte: a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), a AMAS, o Centro de 
Aperfeiçoamento dos Profi ssionais da Educação (CAPE), os CEIs, representantes 
das escolas municipais que atendiam à Educação Infantil e creches parceiras.

O movimento proposto foi de grande importância para todas as instituições 
de Educação Infantil, que puderam elaborar, sistematizar, rever ou aprimorar 
sua Proposta Político-Pedagógica a partir de discussões sobre concepções 
e práticas mais signifi cativas e adequadas à criança de zero a seis anos. O 
resultado concreto desse processo foi a elaboração das publicações: “Ciranda, 
Cirandinha”, volumes 1 e 2 (2000) e “Subsídios para o Projeto Político-
Pedagógico da Educação Infantil” (2001).

Entre outras publicações importantes da SMED, merece destaque a revista “Abre-
te Sésamo” que orientou as instituições de Educação Infantil sobre materiais e 
acervos literários, musicais e de brinquedos para o trabalho pedagógico com as 
crianças de zero a seis anos.  

Dando continuidade às construções e revisões dos Projetos Político-Pedagógicos, 
foram criados novos grupos, coordenados pelo CAPE, para discutir o currículo 
para cada etapa da Educação Básica. Em 2002, foi publicado o documento 
“Proposições Curriculares para a Educação Básica”, que pretendia contribuir 
para elaboração dos currículos de todas as escolas da RME.

Em relação à regulamentação da Educação Infantil, a Resolução CME-BH 
nº 01/2000 permanece em vigor até os dias de hoje, tendo algumas seções 
substituídas pela Resolução CME-BH nº 01/2012.
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Nos anos de 2010 e 2011, a SMED realizou amplo processo de construção 
coletiva de orientações para elaboração dos Regimentos Escolares. Desse 
movimento participaram o Conselho Municipal de Educação, a Promotoria 
da Infância e Juventude, representantes dos profi ssionais, das famílias e dos 
estudantes das escolas municipais e das Unidades Municipais de Educação 
Infantil (UMEIs). A partir desse movimento, todas as instituições educativas 
municipais tiveram que reformular seus Regimentos Escolares juntamente com 
suas respectivas comunidades e apresentá-los à SMED para aprovação.

Em 2012, a SMED, por meio da Gerência de Autorização do Funcionamento 
Escolar (GAFESC), responsável pela regulamentação de todas as instituições 
de Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino, produziu um documento 
orientador para a elaboração/ revisão dos Projetos Político-Pedagógicos. Esta 
produção justifi cou-se pela necessidade de atualização das orientações a partir 
das novas legislações, principalmente a Resolução CNE-CEB nº 05/2009, 
documento que estabeleceu as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil.   

A persistente demanda por vagas

Apesar dos avanços em busca da melhoria da qualidade do atendimento já 
oferecido no município, permaneciam dois grandes problemas: o défi cit de 
vagas para a população na faixa etária de três a seis anos e a inexistência de 
atendimento público para as crianças de zero a três anos, até 2003. 

UMEI Ouro Minas
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Entretanto, não existiam dados ofi ciais que caracterizassem qual era a demanda 
pelo atendimento na Educação Infantil em Belo Horizonte e que possibilitassem 
a realização de um planejamento acerca dessa ação. 

Em 1998, a Prefeitura, por meio da SMED encomendou uma pesquisa ao Centro 
de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR/ UFMG) com o 
objetivo de conhecer a demanda por atendimento educacional da população 
menor de oito anos de idade em Belo Horizonte. 

Esta pesquisa, entre outras informações importantes, revelou que 60,63% 
das crianças até seis anos de idade estavam fora de creches/ pré-escolas. Os 
motivos desta infrequência eram diversos, sendo os mais signifi cativos: 

 -  Difi culdades fi nanceiras para custear uma instituição privada particular 
(18,96% da população estudada);

 -  Alegação de que a frequência à Educação Infantil não se constituía em 
um fator importante (19,88% da população estudada);

 - A difi culdade de obtenção de vaga em uma instituição pública ou privada 
confessional, comunitária ou fi lantrópica (9,79% da população estudada).

Por meio da análise dos dados obtidos foi possível sistematizar algumas 
conclusões impactantes em relação à Educação Infantil. Note-se que, uma 
parcela importante da população estudada (18,96%) não reconhecia a Educação 
Infantil como uma vivência signifi cativa para as crianças menores de seis anos. 
Para muitas dessas famílias, a permanência da criança no próprio lar era a 
ação mais adequada para seu desenvolvimento.

Para as famílias que desejavam suas crianças em uma instituição de Educação 
Infantil apresentava-se outro problema de relevância: a ausência de vagas 
públicas para a Educação Infantil Municipal. Muitas famílias alegaram difi culdades 
fi nanceiras para custear o acesso a uma instituição privada particular o que, 
somada à difi culdade de obtenção de uma vaga pública para atendimento desta 
etapa da educação, inviabilizava a frequência da criança à Educação Infantil. 

Tornou-se indiscutível a necessidade de adoção de medidas que caracterizassem 
o atendimento às crianças de zero a cinco anos como educacional e que seu 
acesso fosse ampliado. 

Uma ação de grande signifi cado foi a passagem do gerenciamento das parcerias 
das instituições privadas comunitárias, confessionais e/ou fi lantrópicas, da 
então Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) para a SMED, 
o que se deu em 2002.

Outra ação importante foi a criação, em 2003, de cinco Unidades de Educação 
Infantil (UEIs), gerenciadas pela AMAS.
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Mas ainda permanecia a necessidade de ampliação do atendimento público 
municipal à Educação Infantil como ação imprescindível. 

A LDBEN defi niu a Educação Infantil como responsabilidade do município, e, 
como não havia, naquele momento, fi nanciamento para esta etapa advindo do 
Governo Federal, toda a ampliação deveria ser assumida fi nanceiramente pela 
Prefeitura. 

Para realizar o estudo sobre a ampliação da Educação Infantil, foi criado, por 
meio da Portaria nº 056/2002, o Grupo de Trabalho da Secretaria Municipal 
de Educação, composto por representantes de diversas gerências da SMED, 
de outras instâncias da Prefeitura, de diretores e professores das Escolas 
Municipais de Educação Infantil. A este grupo coube a difícil tarefa de elaborar 
e apresentar proposta de expansão e funcionamento da Educação Infantil da 
Rede Pública Municipal.  

Após vários exercícios e propostas, a forma encontrada para a ampliação da 
Educação Infantil na RME foi a criação das Unidades Municipais de Educação 
Infantil, que estariam vinculadas a uma escola municipal já existente e do cargo 
de Educador Infantil, por meio da Lei Municipal nº 8.679/2003.

Nessa proposta, o quadro gestor da UMEI consistia em um coordenador 
administrativo, de jornada integral, um coordenador pedagógico, de jornada 
parcial, um auxiliar de secretaria de jornada parcial, o diretor, o vice-diretor e o 
secretário da escola municipal à qual a UMEI estava vinculada, estes últimos 
com jornada integral.

O atendimento às crianças compreendia jornada integral para as turmas de 
faixa etária de zero a dois anos e jornada parcial para as turmas de faixa etária 
de três a cinco anos.

Os espaços das UMEIs foram projetados por arquitetos, engenheiros e 
pedagogos, para atender às especifi cidades e necessidades das crianças 
pequenas. Um projeto arrojado, orientado pela concepção de criança e educação 
defendida na RME, implementado pelo Núcleo de Execução de Projetos 
Especiais – Educação Infantil, da Superintendência de Desenvolvimento da 
Capital (NEPEI/SUDECAP).
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Foto: arquivo SMED

Estes espaços foram concebidos como um elemento educativo, mas para 
além do projeto arquitetônico seria necessária uma ocupação organizada e 
a implementação de uma proposta pedagógica que realmente concebesse 
a criança como um sujeito competente, que constrói conhecimentos a partir 
das inúmeras interações que realiza com o meio físico e social, planejadas 
intencionalmente pelos professores e educadores.

As primeiras UMEIs começaram a funcionar em 2004. Até dezembro de 2012, 
67 UMEIs estavam em funcionamento na cidade. 

No ano de 2006, após avaliação do funcionamento das primeiras UMEIs, criou-
se, por meio da Lei Municipal nº 9.154, o cargo de vice-diretor de UMEI com 
jornada integral, substituindo o cargo de coordenador administrativo e ampliou-
se a coordenação pedagógica para jornada integral. O vice-diretor passou a 
fazer parte da gestão da escola núcleo, sendo selecionado para o primeiro 
mandato e eleito a partir do segundo.

Em relação à ampliação do atendimento, em 2012, a SMED encomendou 
nova pesquisa de demanda, intitulada “Estudo Demográfi co de Demanda por 
Educação Infantil em Belo Horizonte”. Essa pesquisa, atualmente em fase 
fi nal, está sendo realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, 
Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (IPEAD), da Faculdade de Ciências 
Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Com dados 
atualizados, advindos do Censo 2010, será possível conhecer a demanda por 
Educação Infantil na cidade, em cada setor censitário, e projetar a expectativa 
de crescimento populacional até o ano de 2030. 
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Também em 2012, por meio da Lei Municipal nº 10.377, o poder público 
pode estabelecer parceria com a iniciativa privada para construção e oferta 
de serviços não pedagógicos relacionados à RME. Esta ação tem impacto 
signifi cativo na Educação Infantil pois signifi ca maior agilidade na construção 
de UMEIs e consequente abertura de novas vagas, permanecendo inalterada a 
Política Municipal de Educação e sua implementação.

A intersetorialidade do atendimento à criança pequena

A Educação Infantil caracteriza-se por ser um atendimento educacional que 
tem interfaces com diversos outros setores sociais. Ao trabalhar com crianças 
entre zero e cinco anos, um momento muito específi co do desenvolvimento 
humano, é imprescindível que se estabeleça interlocução estreita com as áreas 
da saúde, alimentação e nutrição, a assistência social e seus diversos órgãos, 
visando compreender a criança em sua totalidade e buscando atendê-la em suas 
diversas características e necessidades. A intersetorialidade está, portanto, na 
base da Educação Infantil.

Em função disso, a construção de uma política pública municipal para a 
Educação Infantil não poderia se efetivar sem a contribuição dos mais variados 
setores que estão presentes no atendimento da criança de zero a cinco anos. 
Nesse sentido, em 2003, intensifi caram-se os processos de articulação entre as 
diversas secretarias municipais visando construir e implementar essa política.  

Atualmente, existe o “Grupo 0 a 6 anos” que reúne representantes da Secretaria 
Municipal de Políticas Sociais, da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência 
Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal Adjunta de Segurança 
Alimentar e Nutricional, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer e seus diversos programas. Este grupo é responsável por 
discutir e propor as diretrizes da Política Municipal para a Educação Infantil.      

Uma das mais importantes diretrizes políticas para a Educação Infantil municipal 
é a priorização de vagas para a parcela sócio e economicamente mais vulnerável 
da população. 

Os critérios para essa priorização foram construídos num amplo processo de 
discussão, realizado em 2005, em comissão composta por representantes de 
vários setores importantes da sociedade: Secretaria Municipal de Educação 
(SMED), Conselho Municipal de Educação de BH (CME-BH), Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Movimento de Luta Pró-
Creche (MLPC), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Fórum Mineiro 
de Educação Infantil (FMEI), Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social 
(SMAAS) e Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (SIND-UTE).
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Essa comissão discutiu e apresentou ao governo proposta de critérios para 
a distribuição das vagas públicas em Educação Infantil que, após aprovados, 
foram assumidos pelo município. São eles:

• Garantia de vaga, em caráter compulsório, para crianças com defi ciência, 
conforme Lei Federal nº 7.853 de 24/10/1989 e Decreto Federal nº 3.298, 
de 20/12/1999, art. 24, inciso I, § 3º;

• Garantia de vaga, em caráter compulsório, para criança sob Medida de 
Proteção, conforme Lei Federal nº 8.069, de 13/06/1990, art. 98;

• Distribuição do restante de vagas.

 Critérios para essa distribuição:
-  70% das vagas preenchidas por crianças pertencentes a famílias 
em situação de vulnerabilidade social defi nida a partir de análise de 
dados sócioeconômicos declarados no ato da inscrição. Essa análise 
é realizada pelo Núcleo Intersetorial Regional (NIR), que, sendo 
composto por representantes das Secretarias de Saúde, Políticas 
Sociais, Educação e Assistência Social, tem a possibilidade de cruzar 
os dados declarados com as informações obtidas em seus diversos 
programas e ações junto à população em geral;

- 10% das vagas preenchidas por meio de sorteio entre as famílias, 
cujo endereço de residência ou do trabalho dos pais encontra-se num 
raio de até um quilômetro de distância da instituição pleiteada;

-  20% das vagas preenchidas por sorteio público geral, do qual 
participam todas as crianças inscritas e que não estejam dentro dos 
critérios de vulnerabilidade estabelecidos. 

Os critérios de vulnerabilidade, bem como o processo de distribuição de vagas em 
instituições municipais de Educação Infantil são referendados anualmente pela 
Câmara Integrada de Políticas Sociais (CIPS). Até 2011, eles eram divulgados 
à cidade por meio de ofício e, desde então, passaram a ser regulamentados por 
meio de Portaria, publicada a cada ano, no Diário Ofi cial do Município.

  
Ao implementar esses critérios, o governo municipal buscou respeitar o direito de 
todas as crianças ao atendimento público na Educação Infantil, reconhecendo 
que, ao longo da história, as crianças sócio e economicamente mais vulneráveis 
foram excluídas deste atendimento. Não sendo possível atender a todas as 
crianças que demandam por vaga na Educação Infantil, criou-se uma política 
de ação afi rmativa oferecendo prioridade para aquelas que se encontram em 
situação de desigualdade.
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A Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica

No que diz respeito ao reconhecimento da Educação Infantil como uma das 
etapas da Educação Básica, observam-se avanços e desafi os. 

O primeiro grande marco a ser destacado, em Belo Horizonte, é a transferência, 
em 2002, das creches então conveniadas com a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social (SMDS) para a Secretaria Municipal de Educação 
(SMED). Essa transição representou o reconhecimento formal da Educação 
Infantil como educação e não mais como assistência.

Outra ação de grande importância foi o estabelecimento de parceria entre a 
SMED e a UFMG para oferta de curso de especialização aos profi ssionais da 
RME que atuam na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Este curso 
abre, anualmente, vagas para profi ssionais que tenham graduação e ainda não 
tenham cursado a pós-graduação. Os cursos ofertados são: Educação Infantil, 
Educação e Relações Étnico-Raciais, Alfabetização e Letramento, Educação 
Matemática e Aprendizagem e Ensino na Educação Básica. Os cursos têm 
duração de aproximadamente 24 meses e são totalmente voltados para a 
realidade e as características do ensino público municipal.  

Reconhecendo a leitura e a literatura como aspectos essenciais na formação 
do ser humano e do profi ssional da educação, a partir de 2011, todas as 
instituições que atendem a Educação Infantil, sejam elas públicas ou parceiras 
do município, recebem um conjunto completo com todos os títulos do Kit de 
Literatura, selecionado anualmente; e do Kit de Literatura Afro-Brasileira, 
selecionado a cada dois anos. Esse conjunto de títulos deve compor o acervo 
literário de cada instituição e ser utilizado, pelos adultos, para leitura de trabalho 
e, principalmente, como leitura de lazer.    

Mas os desafi os permanecem. Muitas vezes, o trabalho nas instituições de 
Educação Infantil ainda se confunde com posições assistencialistas de guarda 
e proteção e o trabalho considerado pedagógico toma um caráter preparatório 
para o Ensino Fundamental. Mesmo para as instituições educativas mais 
experientes, implementar o princípio que hoje orienta a prática na Educação 
Infantil, de cuidar educando e educar cuidando requer mudanças estruturais e 
de postura dos profi ssionais. Essas mudanças exigem avanços nas concepções 
e nas práticas a fi m de tornar o fazer cotidiano em vivências que atendam às 
crianças pequenas em todas as suas dimensões.

Outro desafi o é a compreensão, por parte dos profi ssionais que atuam na 
Educação Infantil, de que a educação de crianças em espaços educativos deve 
se diferenciar da educação realizada em espaços privados como a casa, pela 
família ou outro cuidador, ao mesmo tempo em que busca complementá-la.

Nessa perspectiva, a escola é reconhecida como espaço educativo que deve 
possibilitar vivências e experiências, organizadas de forma intencional, a fi m de 
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garantir o desenvolvimento integral das crianças em todos os aspectos: físico, 
cognitivo, social, moral e emocional, conforme defi ne a LDB.

Outro aspecto signifi cativo é o reconhecimento, por parte da sociedade, de 
que a instituição educativa é um ambiente privilegiado para o desenvolvimento 
da criança. Ela não é substituta da família, mas compartilha e complementa a 
educação oferecida no ambiente familiar, ampliando as experiências sociais e 
pessoais das crianças. É um espaço em que as crianças têm oportunidade de 
construir uma visão de mundo e de si mesmas, constituindo-se como sujeitos 
mais competentes. 

Aspectos como a busca de melhoria da formação inicial dos professores 
e educadores, a elaboração coletiva e efetivação dos Projetos Político-
Pedagógicos de cada instituição, a incorporação do planejamento e registro 
como ações sistemáticas, a importância da interlocução com as famílias e 
tantas outras ações materializam os avanços que vem sendo conquistados. 

Uma história que continua 

 
Neste histórico optou-se por apresentar, primeiramente, a trajetória do 
atendimento à Educação Infantil em Belo Horizonte. Para além do atendimento, 
outro desafi o abordado foi a evolução histórica das concepções sobre a infância, 
suas características, necessidades e a defi nição do atendimento educacional 
que busca garantir esses aspectos. Belo Horizonte tem avançado tanto na 
ampliação do atendimento quanto na qualidade desta oferta.

Como campo de lutas, a Educação Infantil ainda tem muito a realizar. Como 
as crianças não têm acesso às instâncias decisórias da sociedade, cabe aos 
adultos serem seus porta-vozes e assegurarem que suas necessidades sejam 
ouvidas e atendidas.

Creche Centro Infantil União
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Na RME-BH, uma conquista recente foi a transformação, no fi nal de 2012, do 
cargo de Educador Infantil em Professor para a Educação infantil. Por meio da 
Lei Municipal nº 10.572, garantiu-se, a estes profi ssionais, o mesmo tempo para 
aposentadoria, a possibilidade de acúmulo de cargos e de extensão de jornada 
com proventos integrais.

Mas grandes desafi os permanecem. Vivencia-se um contexto em que a 
demanda pela ampliação do atendimento púbico na Educação Infantil é cada 
vez mais crescente, além da necessidade de assegurar-se a jornada integral às 
crianças e famílias que necessitam deste atendimento. A adequação de todos 
os espaços onde são oferecidas a Educação Infantil no município é mais uma 
questão a ser enfrentada.

Na rede de instituições privadas comunitárias, fi lantrópicas e/ou confessionais 
parceiras do município também são identifi cados diversos avanços. 
Atualmente, estas instituições estão plenamente inseridas na Política Municipal 
de Educação e recebem Kits Escolares e agendas escolares para todas as 
crianças matriculadas, Kits de Uniforme para as crianças a partir de três anos, 
alimentação integral para todas as faixas etárias de crianças, acompanhamento 
pedagógico sistemático pelas equipes regionais, Kit de Literatura e Kit de 
Literatura Afro-Brasileira completos para acervo da instituição. Mesmo se 
tratando de instituições que são, em sua constituição privadas, no que diz 
respeito às crianças, o município garante as mesmas condições ofertadas nas 
instituições públicas. 

Finalizando este histórico, salienta-se que rever os caminhos e registrar 
importantes pontos do percurso trilhado, remete à certeza de que a Educação 
Infantil hoje, no Brasil, é ponto relevante e pauta de discussões, de pesquisas e 
da criação de políticas sérias e comprometidas com a infância. Belo Horizonte 
acompanha o cenário nacional demonstrando cuidado e preocupação com as 
crianças na faixa etária de zero a cinco anos de idade. 

Ter a ampliação do atendimento e a melhoria da qualidade como um dos 
Projetos Sustentadores do governo municipal traz a certeza de que a Educação 
Infantil ocupa lugar de destaque na política belo-horizontina e que todas as 
lutas valeram e ainda valerão a pena. 





B) SOBRE AS PROPOSIÇÕES CURRICULARES 
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

Como este documento compreende o currículo

Ao apresentar-se o documento Proposições Curriculares para a Educação 
Infantil de Belo Horizonte torna-se fundamental que um conceito comum sobre 
currículo oriente sua leitura. 

Historicamente, as sociedades moderna e pós-moderna geraram uma crescente 
e profunda especialização do conhecimento, o que refletiu, na educação, em 
uma organização dos currículos escolares como um conjunto de conhecimentos 
compartimentados, organizados em áreas e disciplinas, muitas vezes, isoladas 
entre si, geralmente selecionadas e definidas por técnicos da pedagogia.

A elaboração destes currículos contou com pouca ou nenhuma participação 
dos professores e alunos. Não raras vezes, os currículos apresentaram-se 
desconectados das vivências, saberes e das realidades sociais e culturais de 
seus atores. Como consequência, ainda hoje, testemunham-se verdadeiras lutas 
entre docentes e discentes na busca de sentido para as atividades escolares, 
as práticas cotidianas, o envolvimento efetivo de todos os participantes, visando 
superar o desinteresse, a indisciplina e a insatisfação de ambos os lados. 

Na tentativa de superar as fragmentações e problemas mais comuns nos currículos 
escolares, diversos profissionais vêm se debruçando sobre essa temática. Neste 
documento, a exemplo do disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
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a Educação Infantil4, propõe-se compreender o currículo como um movimento, 
um processo amplo e dinâmico em constante transformação a partir do conjunto 
das experiências, conhecimentos, procedimentos, tempos, espaços, processos 
que ele mesmo defi ne e que o retroalimentam. De acordo com o documento 
Indagações sobre o Currículo (MEC, 2007, p. 9) é fundamental desenvolver 

... a consciência de que os currículos não são conteúdos prontos 
a serem passados para os alunos. São uma construção e seleção 
de conhecimentos e práticas produzidas em contextos concretos 
e em dinâmicas sociais, políticas e culturais, intelectuais e 
pedagógicas. Conhecimentos e práticas expostos às novas 
dinâmicas e reinterpretados em cada contexto histórico.

Um currículo é, portanto, um conjunto de escolhas que são feitas em consonância 
com as concepções e princípios que norteiam cada instituição, seu grupo de 
profi ssionais, crianças e famílias que a constituem. Escolhem-se as práticas, a 
organização e modo de funcionamento da instituição, os conhecimentos mais 
signifi cativos, as habilidades a serem desenvolvidas considerando-se o objetivo 
geral de cada instituição, seu contexto social, as características e expectativas 
de cada grupo que compõe a sua comunidade escolar.

O processo de realização destas escolhas também defi ne aspectos e princípios 
que são imprescindíveis para a construção e implementação de um currículo: os 
responsáveis pelas defi nições são exclusivamente os professores, educadores e 
coordenadores ou são envolvidos todos os sujeitos que constituem a dinâmica 
escolar? Crianças, pais e familiares, profi ssionais das diversas instâncias nas 
escolas e creches são chamados a opinar e apresentar sua visão e expectativa a 
respeito do currículo da instituição? São levadas em consideração, as vivências 
e práticas sociais e culturais da comunidade em que a instituição está inserida? 
São ouvidas e discutidas as visões de mundo, valores, crenças e expectativas 
que a comunidade tem em relação à educação escolar das crianças da primeira 
infância? As escolhas transpostas para o projeto curricular buscam acolher e 
ampliar as vivências e saberes que foram identifi cados, na perspectiva de realizar 
práticas educativas que visem concretizar ideais como o reconhecimento efetivo 
das crianças enquanto sujeitos históricos, culturais e de direitos? Questões como 
essas precisam nortear os processos de tomada de decisão a respeito da proposta 
curricular que cada instituição de Educação Infantil deve construir. 

Compreender que um currículo não é um texto ou uma lista de conteúdos, 
mas um projeto de educação desenvolvido conjuntamente por todos os sujeitos 
envolvidos na prática educativa é fundamental para que ele se torne um elemento 
dinâmico e vivifi cador das experiências realizadas entre adultos e crianças no 
interior de cada instituição.

4 Resolução CNE/CEB nº 05, publicada no Diário Ofi cial da União, em 17 de dezembro de 2009
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O documento Proposições Curriculares para a Educação Infantil propõe 
que o currículo seja compreendido como um caminho, elaborado e traçado 
solidariamente pelos atores do processo educativo. Sendo um caminho, ele se 
constitui durante a trajetória daqueles que o percorrem. O currículo se concretiza 
e se ressignifi ca durante a caminhada daqueles que estão no cotidiano das 
vivências escolares de um contexto educacional específi co. Ao mesmo tempo, 
a característica dinâmica do currículo não elimina, em nenhum momento, a 
necessidade de planejamento, discussão conjunta e prévia para sua elaboração. 

Não se inicia uma caminhada sem procedimentos de previsão, levantamento de 
demandas, possibilidades de sucesso da empreitada. Com o currículo acontece 
o mesmo. Quando profi ssionais responsáveis e conscientes unem-se em torno 
de crenças e concepções comuns, na busca de uma construção frutífera, as 
ações são estudadas, discutidas e planejadas antes de serem realizadas. 

As escolhas efetivadas no currículo devem ser, também, periodicamente 
analisadas a fi m de se identifi car se estão alcançando os propósitos a que se 
destinam. Da mesma maneira que são feitas pelo coletivo de cada instituição, 
devem ser refl etidas e reformuladas por todos. Essa dinâmica dá movimento ao 
currículo, torna-o permeável aos diversos aspectos da realidade cotidiana num 
processo dialético em que ele defi ne as práticas diárias e em que as refl exões 
sobre as práticas o redefi nem.    

Propõe-se um processo de envolvimento e compromisso em que os sujeitos 
estão em permanente construção e aprofundamento a respeito do currículo: 
elaboram, realizam, analisam, observam, discutem, reorganizam, reelaboram, 
constantemente questionando e sendo questionados pelas experiências vividas. 
Não se impõe a urgência de encontrar respostas perfeitas e perenes, mas a 
abertura ao questionamento e à possibilidade de aprender com o processo. 
  
As Proposições Curriculares para a Educação Infantil de Belo Horizonte 
constituem-se também como uma escolha. Uma opção clara deste município 
pela explicitação das concepções, princípios, conhecimentos, procedimentos 
e atitudes que devem orientar e organizar as experiências educativas das 
instituições de Educação Infantil. Uma proposta que deve ser estudada, discutida, 
apropriada, construída e desenvolvida com as crianças, de zero a cinco anos, 
com os professores e educadores, coordenadores pedagógicos, diretores e vice-
diretores, demais funcionários das instituições, pais e familiares das crianças, 
bem como toda a comunidade de cada instituição educativa, para que suas 
experiências educacionais sejam de aprendizagem e desenvolvimento, numa 
perspectiva de educação como direito à formação humana, reconhecendo seus 
saberes, buscando desenvolvê-los e ampliá-los.



C) CONCEPÇÕES QUE SUSTENTAM ESTAS 
PROPOSIÇÕES CURRICULARES

A criança como foco do processo educativo

Este documento, considerando as discussões realizadas na Rede de Formação 
2007 e 2008 e confirmado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil, compreende a criança como centro do processo educativo. 
Aponta que a criança estabelece interações com o mundo (cultura-sociedade-
natureza) desde que nasce, interrogando-o, investigando-o, buscando conhecê-
lo e tendo no brincar sua principal forma de compreensão e manifestação no 
mundo. 

Aponta ainda que esse processo de interação é realizado pela criança e mediado 
por linguagens. Estas a constituem como sujeito cultural e simbólico ao mesmo 
tempo em que são constituídas, significadas e transformadas pela própria 
criança: Linguagem Corporal, Linguagem Musical, Linguagem Oral, Linguagem 
Plástica Visual, Linguagem Digital, Linguagem Matemática e Linguagem Escrita. 

A figura a seguir, busca ilustrar o conjunto destes elementos e suas inter-relações, 
apesar de não ser capaz de representar todo o dinamismo do processo. 
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Proposições Curriculares para a Educação Infantil

Colocar a criança como centro do processo educativo implica no necessário 
conhecimento que os professores e educadores devem ter sobre a individualidade 
dela. As vivências, os saberes, as diversas organizações familiares, os costumes, 
os valores, os modos de ser e de agir tornam cada criança um sujeito único e 
singular. Cada uma deve ser reconhecida e acolhida de maneira concreta, a partir 
do conhecimento das suas características individuais, de grupo e de sujeito de 
um tempo específi co do desenvolvimento humano: a infância. O conhecimento e 
reconhecimento efetivo dessas características defi nirão o conjunto das práticas 
escolares que poderão favorecer o maior e melhor desenvolvimento de cada 
uma das crianças. 

Essa maneira de conceber o trabalho pedagógico colocando a criança como 
centro do processo educativo complementa-se com a concepção de currículo 
deste documento. Compreender o currículo como um conjunto de escolhas 
sobre práticas, conhecimentos e habilidades a partir de um planejamento inicial 
pressupõe que ele será complementado e enriquecido a partir da chegada e do 
conhecimento das crianças reais e concretas. 

O currículo parte de um esboço temporário, fundamentado nos aspectos 
principais do desenvolvimento infantil, das intenções educativas do município 
e da instituição explicitados no Projeto Político-Pedagógico, das propostas de 
organização dos tempos, espaços e materiais. Entretanto, a partir do início das 
atividades e da presença concreta das crianças, muitos outros elementos serão 
incorporados a esse currículo e a esse planejamento inicial, individualizando o 
processo educativo de acordo com o perfi l e as características específi cas de 
cada grupo de crianças. 
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Creche  Recanto  da  Laurinha  

Portanto, o currículo que coloca a criança como foco do processo educativo 
somente estará totalmente desenhado a partir da presença física e do 
conhecimento concreto a respeito dos principais atores desse processo: cada 
uma das crianças de cada turma.

Da mesma forma, considerando o processo de desenvolvimento individualizado 
de cada turma, o currículo será constantemente revisto e ampliado.

O conhecimento concreto e efetivo a respeito das crianças, refere-se tanto 
a macro quanto a microaspectos que caracterizam os sujeitos da infância 
neste documento. Por macroaspectos considera-se: sujeitos biológicos que 
vivenciam processos de desenvolvimento específi cos da espécie humana, 
em idade cronológica entre zero e cinco anos, urbanas, nascidas no século 
XXI, contemporâneas dos confl itos e benefícios da chamada sociedade 
da informação, das crises globalizadas, da interconectividade digital e 
do isolamento pessoal. Estas e outras características de amplo aspecto 
confi guram o bojo da sociedade em que as crianças vivem. Os microaspectos 
referem-se a questões mais particulares que desenham intimidades das 
diversas instituições e de suas comunidades: as estruturas familiares, a cultura 
e os valores defi nidos na família, modos de organização local, atividades 
econômicas, associações de atuação política, visões de mundo, expectativas 
de vida e tantos outros.  
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Ao ter cada criança, diariamente, convivendo dentro do micro universo de uma 
turma, os professores e educadores tem diante de si, um sujeito que carrega 
a marca e a história de toda a sociedade até aquele momento. Um sujeito 
profundamente complexo pois é fruto do acúmulo de toda a humanidade ao 
mesmo tempo em que representa a particularidade das experiências de sua 
comunidade local e de seu grupo familiar. Um indivíduo que constitui suas 
identidades pessoal e social continuamente na relação com os demais.      

Considerar a criança como foco do processo educativo signifi ca, também, não 
ignorar o conjunto de conhecimentos e práticas construídos historicamente pela 
humanidade e repassados formalmente através da educação. A relação com o 
conhecimento formal é igualmente fator de desenvolvimento e de constituição 
da criança como sujeito social e cultural. O que é preciso ter sempre em 
mente em relação ao conhecimento formal é que ele deve ser elemento para o 
desenvolvimento da criança e não elemento de sua subjugação a procedimentos 
escolares sem signifi cado. 

Ao considerar a centralidade da criança nos processos de construção de 
conhecimento formal pressupõe-se a individualização destes processos e práticas 
educativas de tal forma a ajudar todas as crianças, dentro de suas especifi cidades 
e saberes, a se aproximarem dos conhecimentos formais, apropriando-se deles a 
partir da sua maneira de conhecer e de suas experiências prévias. 

Novamente, faz-se referência à necessidade de conhecer a criança real e 
concreta que está em cada turma, suas experiências anteriores, os saberes 
que elaborou, os modos de ser e de viver de tal maneira que os professores 
e educadores sejam capazes de intervir para que cada criança relacione seus 
saberes a formas mais amplas e elaboradas de conhecimento. 

Valorização da diversidade 

As Proposições Curriculares para a Educação Infantil pressupõem experiências 
intencionalmente organizadas a partir da centralidade da criança no processo 
educativo: o reconhecimento e identifi cação dos saberes e das habilidades 
que ela traz para a instituição educativa, os processos de ampliação destes 
saberes e habilidades e o acesso a conhecimentos socialmente construídos - 
parte de uma herança social e cultural, a que todo educando tem direito para 
que se compreenda e compreenda o contexto histórico, político, econômico, 
social, cultural das diversas sociedades em seus tempos e espaços, exercendo 
a plena cidadania.

Este documento compreende que as crianças, mesmo pequenas, chegam 
às instituições educativas “com identidades de classe, raça, etnia, gênero, 
território, campo, cidade, periferia [...].” (Arroyo, 2007, p.23). Essas identidades 
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são marcadas pelos conhecimentos que trazem das linguagens, da ciência, das 
relações sociais, dos valores, dos costumes construídos nas interações em seu 
contexto social e cultural.

Entretanto, para que esse sujeito possa exercer plenamente sua cidadania, é 
necessário que sua cultura, seus conhecimentos e saberes sejam acolhidos, 
reconhecidos e ampliados. É função da instituição educativa possibilitar aos 
indivíduos e grupos sociais que compõem seu quadro discente o reconhecimento 
de seus conhecimentos, sua ampliação e incrementação, incorporando dados, 
organizando-os, desenvolvendo estratégias de percepção, compreensão, busca, 
associação cognitiva e análise. Isso se dá através da identifi cação de aspectos 
de sua cultura e de outras culturas com uma postura respeitosa que valorize a 
diversidade na realidade em que vivem e em outras realidades que passarão a 
conhecer a partir da vivência das experiências escolares na Educação Infantil.

Acolher a diversidade pressupõe ter-se clareza de que ela é componente 
intrínseco da espécie humana. Aquilo que é diferente e aquilo que é semelhante 
são aspectos que identifi cam os seres, as comunidades, as culturas. Semelhanças 
e diferenças só existem sendo uma colocada em relação à outra. 

No processo contínuo e dialético da construção da identidade, duas dimensões 
estão em constante interrelação: a dimensão pessoal e a dimensão social. 
Essas dimensões relacionam-se e se interpenetram num processo constante 
de construção de cada indivíduo. Considerando a Educação Infantil, essa 
construção se dá na relação da criança com os adultos, com outras crianças 
e com o mundo social mais amplo. Esse processo, a partir da identifi cação 
das diferenças e da igualdade gera a auto-afi rmação de si mesma e do grupo 
ao qual a criança pertence ao mesmo tempo em que gera o movimento de 
identifi cação do que lhe é diferente: adultos e crianças; homens e mulheres, 
índios e brancos, brancos e negros, entre outros.   
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Creche Isabel Veiga Pinto

Historicamente, diversos componentes das sociedades, como etnia, gênero, 
sexo, defi ciências físicas ou intelectuais, classe social e econômica vem sendo 
considerados fatores de discriminação e exclusão. Presencia-se à defi nição 
de um padrão a partir de determinadas intenções ideológicas, econômicas e 
políticas e à exclusão de todos que não correspondem ao padrão estipulado e 
socialmente referendado. 

O que se propõe com a discussão da diversidade – seja ela cultural, étnica, 
religiosa ou outra – é efetivar um projeto de sociedade que garanta, como 
realidade, a implementação dos direitos humanos fundamentais de liberdade, 
justiça, equidade, superando a lógica discriminatória e excludente que se 
presencia na sociedade atual. 

Entretanto, é importante ressaltar que valorizar a diversidade não pressupõe 
tratar todos como iguais, pois não o são. Pressupõe o reconhecimento da 
diferença e seu acolhimento na perspectiva de respeito e valorização de cada 
sujeito, cada comunidade, cada cultura pelas suas próprias características e 
modos de ser, sem juízo de valor ou hierarquização. Identifi car e explicitar as 
discriminações existentes nas relações sociais e culturais, bem como promover 
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grupos historicamente discriminados, constitui-se como ação afi rmativa 
necessária para que se interrompa essa realidade injusta e excludente que 
ainda existe na atualidade.

Naturalmente, esse é um processo tenso pois a diversidade “não se constitui 
como um mosaico harmônico, mas um conjunto de opostos, divergentes, 
contraditórios” (BARROS, 2008, p.18). Esse processo prescinde do exercício  
do respeito, do acolhimento, da equidade enquanto ensaios contínuos por parte 
de todos aqueles que acreditam numa sociedade mais justa. Note-se que o 
termo ensaios foi utilizado na perspectiva de apresentar a busca contínua pela 
implementação de ações que valorizem a diversidade. Uma busca que não tem 
fi m pois, pela própria natureza da diversidade, ela é constante, em contínua 
mudança e reelaboração.   

Trabalhar na perspectiva da valorização da diversidade signifi ca superar o 
pensamento simplifi cador que cria dicotomias como certo e errado, bom e ruim. 
Torna-se necessário ir além dessa visão percebendo que nenhum aspecto da 
sociedade, da cultura, das relações humanas e do conhecimento é absoluto. 
A própria concepção de realidade única é substituída pela compreensão de 
várias realidades sobrepostas, multidimensionais, interconectadas em inúmeros 
processos solidários entre si.      

Desenvolver a capacidade de lidar com todas as variáveis que a complexidade 
da sociedade atual apresenta, na proposta de valorizar a diversidade, acolhê-la 
e promovê-la é um dos grandes desafi os da Educação e da Educação Infantil 
na atualidade.
  

Promoção da igualdade étnico-racial

A partir de seu nascimento, toda criança vivencia um intenso processo de 
inserção social e cultural. Por meio das diversas interações que realiza, a 
criança compreende e se apropria do mundo em que vive, seu contexto mais 
próximo, os valores, as crenças, os conhecimentos e saberes socialmente 
aceitos e reconhecidos. Nesse processo, através da vivência das experiências e 
relações sociais, a criança elabora e reelabora continuamente suas percepções, 
tornando-se construtora de seu conhecimento e desenvolvimento. 

Nesse intenso movimento de inserção da criança no mundo, por meio das 
relações, estrutura-se sua identidade. Para Cavalleiro (2000, p.19), ao citar 
Erikson (1976), 

a identidade refere-se a um contínuo sentimento de 
individualidade que se estabelece valendo-se de dados 
biológicos e sociais. O indivíduo se identifi ca reconhecendo o 
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seu próprio corpo, situado em um meio que o reconhece como 
ser humano e social. Assim, a identidade resulta da percepção 
que temos de nós mesmos, advinda da percepção que temos 
de como os outros nos veem. 

Na constituição da identidade, os sentimentos e percepções de cada sujeito são 
formados por suas próprias elaborações e pela infl uência das percepções dos 
outros sobre ele. Esse processo é indissociável, sendo impossível identifi car 
em que ponto a infl uência dos outros atua sobre o sujeito ou o sujeito é capaz 
de separar onde termina sua impressão pessoal e inicia a interferência da 
comunidade sobre ele. 

As relações ensinam e educam. Defi nem comportamentos que são aceitos e 
outros que devem ser evitados. Silenciosamente, de uma maneira não explícita, 
as relações determinam modos de ser e agir. 

Na sociedade brasileira, marcada pela predominância de visões preconceituosas 
e discriminatórias em relação a raça e etnia, especialmente em relação à raça 
negra, é possível encontrar, com grande frequência, a existência de práticas 
que desvalorizam e inferiorizam os negros. 

Creche Comunitária Criança Feliz - Regional Pampulha
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Na Educação Infantil, a vivência de práticas discriminatórias é elemento de 
forte interferência na formação da identidade das crianças, sejam elas negras, 
brancas ou de outras raças. Situações em que algumas crianças debocham 
de outra, criam apelidos ou nomes pejorativos e inferiorizantes acontecem no 
cotidiano das relações dentro das instituições e são deformadoras tanto para 
as crianças que sofrem a discriminação quanto para aquelas que a realizam.

A predominância do padrão da raça branca e da cultura europeia - nas fi guras, 
nas fotos, nos murais, nos brinquedos, nos objetos – reforça a negação das 
demais raças e etnias, inferiorizando-as. O desconhecimento e a inexistência 
da convivência multiétnica implica na formação de sujeitos racistas e 
preconceituosos, que negam aquilo que eles não conhecem e com o que não 
se identifi cam. 

Buscando criar mecanismos para superar esta desigualdade, a legislação 
brasileira modifi cou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 
9394/96, por meio de duas leis complementares direcionadas para a promoção 
das histórias e culturas afro-brasileira e indígena. As leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 tornaram obrigatório o ensino destas temáticas, visando introduzir 
conteúdos historicamente negados e negligenciados nas práticas escolares. As 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil também defi niram, 
em 2009, a previsão, nas propostas pedagógicas, de condições materiais, 
organização de tempos e espaços que proporcionem o reconhecimento, a 
valorização e respeito à cultura e história africana e afro-brasileira, o combate 
ao racismo e à discriminação.

   

Escola Municipal Maria da Glória Lommez 
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Na Educação Infantil, considerando a especifi cidade da inserção social da 
criança e a construção de sua identidade, é imprescindível que estes temas 
estejam garantidos nas diversas vivências e projetos desenvolvidos com os 
vários grupos de crianças.  

Identifi car as diversas raças e etnias representadas em cada turma e realizar 
práticas que explicitem suas histórias, suas culturas, seus conhecimentos e 
modos de ver o mundo devem ser compromisso dos professores e educadores 
identifi cados com a promoção da igualdade racial, da ética e do respeito. 

Existe uma herança histórica de discriminação em relação aos povos de origem 
negra sobre a qual as práticas e vivências educacionais na Educação Infantil 
precisam atuar. Esta atuação deve buscar implementar a vivência da equidade, 
do respeito, da convivência igual entre negros e as demais raças e etnias. Mas 
para respeitar, é necessário conhecer. Por isso, a importância da introdução da 
história e da cultura negra nas práticas e vivências educacionais.   

Do mesmo modo, é fundamental que os professores e educadores estejam 
atentos para intervir imediatamente mediante situações de discriminação e 
racismo nas vivências cotidianas e nas relações entre as crianças. 

No constante exercício da promoção da igualdade étnico-racial, é também de 
fundamental importância que os professores e educadores interroguem-se 
sobre suas concepções pessoais, refl etindo sobre suas práticas e atitudes que, 
inconscientemente, podem manter ou fortalecer o preconceito e a discriminação 
racial. A maneira como relacionam-se com as crianças negras, a frequência 
e a qualidade do contato corporal, do olhar, do colo, do toque afetuoso, dos 
carinhos e elogios que realizam ou não realizam informam a essas crianças, e 
às demais, as concepções mais íntimas destes adultos que com elas interagem.      

Inclusão da criança com defi ciência

A educação inclusiva propõe a superação do modelo educacional baseado no 
mérito, no desempenho acadêmico dentro de níveis pré-determinados criados 
a partir de modelos homogeneizadores que o sistema educacional impõe às 
crianças.

O documento Proposições Curriculares para a Educação Infantil compreende 
que a inclusão da criança com defi ciência, Transtorno Global do Desenvolvimento 
– TGD5 e Altas Habilidades/superdotação no cotidiano das turmas de Educação 
Infantil deve seguir a perspectiva da valorização da diversidade, salientando 
5 Transtorno Global do Desenvolvimento consiste em categoria que engloba: Autismo, Síndrome de Rett, Transtorno 
de Asperger, Transtorno Desintegrativo da Infância, Transtorno Global do Desenvolvimento sem outra especifi cação – 

TGD SOE. 
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que todas as crianças são diferentes entre si, independente de qual seja a 
natureza destas diferenças. 

Compreender a perspectiva da educação inclusiva pressupõe retornar-se ao 
propósito primeiro de uma instituição educativa. Ao ingressar numa escola de 
Educação Infantil ou numa creche, todas as crianças estão, em primeiro lugar, 
usufruindo de um direito humano fundamental que é o direito à educação. 
A acessibilidade das estratégias de intervenção, dos processos e recursos 
pedagógicos dizem respeito à adequação dos mesmos às necessidades e 
possibilidades particulares de cada uma das crianças, sejam elas, bebês ou 
crianças de cinco anos de idade, negras, brancas, indígenas ou asiáticas, 
meninos ou meninas, pertencentes a famílias nucleares ou monoparentais, 
mais ou menos favorecidas economicamente, com defi ciência, TGD e Altas 
habilidades/superdotação ou não, e uma série enorme de aspectos que 
caracterizarão cada criança e cada turma, em cada instituição. Uma perspectiva 
educacional voltada para o direito de todas e de cada uma das crianças.

Enfi m, a inclusão implica uma mudança de paradigma educacional e este não 
se restringe apenas às crianças com defi ciência, mas a todas as crianças e a 
todas as instituições de Educação Infantil desta cidade.   

Não se trata de fechar os olhos às diferenças e a todas as difi culdades de 
um sistema educacional conservador, estabelecido em parâmetros fechados 
durante séculos. Ao contrário, é necessário explicitar as difi culdades, analisar 
as barreiras naturais, atitudinais, arquitetônicas e pedagógicas. Somente a 
partir de uma análise criteriosa e consistente é que será possível dimensionar 
objetivamente as possibilidades e as difi culdades de inserir cada uma das 
crianças com as quais os professores e educadores trabalham em suas turmas, 
planejando formas de superar tais barreiras.

Dentro da perspectiva mais ampla de educação inclusiva, as Proposições 
Curriculares para a Educação Infantil propõem-se tratar também das 
especifi cidades das crianças com defi ciência, conforme conceituado no Decreto 
Federal nº 6.949/2009 que promulga a  Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Defi ciência (MEC, 2010, p.34): 

... pessoas com defi ciência são aquelas que têm impedimentos 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdades de condições com as demais pessoas. 

Cada criança com defi ciência apresentará impedimentos de alguma ordem. 
Eles existem e são reais, entretanto, não são os únicos elementos que defi nem 
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quem é aquela criança. A defi ciência é apenas um dos aspectos de sua 
individualidade e é nessa perspectiva que precisa ser tratada. Pois, antes de 
qualquer defi ciência, ela é uma criança.

Do mesmo modo, estes impedimentos se modifi carão ao longo do tempo a 
partir das intervenções pedagógicas que se realizarem, assim como acontece 
com todos os seres humanos, crianças e adultos, que vivenciam experiências 
educativas. 

  

Escola Municipal Henfi l

A defi nição de estratégias pedagógicas visando o desenvolvimento das crianças 
com defi ciência somente se torna possível a partir do conhecimento sobre cada 
uma delas e as características particulares de suas defi ciências, não havendo 
uma regra geral que se aplique indiscriminadamente a todas.

As instituições educativas devem construir estratégias que sejam mais 
específi cas às necessidades e possibilidades de cada criança, apoiando-se 
nos serviços de Atendimento Educacional Especializado (AEE), nos serviços 
da saúde que acompanhem a criança e terapias, fora do ambiente escolar, que 
sejam complementares ao seu processo de desenvolvimento.

Trabalhar na diretriz da inclusão da criança com defi ciência na escola regular 
implica também em construir parcerias, em não estar sozinho, em buscar modos 
mais coletivos de pensar e atuar na educação. 
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As instituições de Educação Infantil precisam considerar, na elaboração de 
suas propostas pedagógicas, estratégias de organização de redes de apoio, de 
formação continuada, identifi cação de recursos e serviços, o desenvolvimento 
de práticas colaborativas, a inserção das famílias das crianças com defi ciência, 
meios de interlocução com os diversos serviços de saúde que atendem a essas 
crianças, e tantas outras ações de tal forma a criar uma teia que contribuirá com 
a instituição educativa no desempenho de seu papel.

Interação com famílias e comunidade

Considerar a criança real e concreta como centro do processo educativo 
pressupõe, necessariamente, identifi car suas características pessoais, 
familiares e culturais. Em qualquer etapa que atenda a educação, estabelecer 
interlocução entre a escola e as famílias é aspecto importante para que o 
trabalho pedagógico esteja direcionado para as reais necessidades e aspectos 
do desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. Na Educação Infantil essa 
interlocução é imprescindível.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96), modifi cada 
pela Lei Federal nº 12.796/2013, no artigo 29 defi ne: 

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem 
como fi nalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco 
anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 
e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Mas como complementar algo que não se conhece? 

Há um vital conhecimento mútuo que famílias e instituições educativas precisam 
desenvolver se esperam realizar a educação de suas crianças. Um conhecimento 
construído nas bases do respeito e do reconhecimento da diversidade visando 
ultrapassar modelos pré-defi nidos de organização familiar e escolar em que o 
objetivo maior seja alcançar uma parceria efetiva entre essas duas instâncias 
da vida da criança.

Escola e família são âmbitos separados que precisam coexistir e 
complementarem-se durante um período signifi cativo da vida de crianças e 
adolescentes. Em função disso, torna-se essencial buscar, conjuntamente, 
maneiras de compreensão das especifi cidades de cada uma destas instituições 
e formas colaborativas e complementares de atuação. 

Cada família vive e organiza-se a partir de seus modos de perceber o mundo, 
seus valores, crenças, projetos de vida. As crianças, mesmo as mais novas, 
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trazem para a escola e creche as visões de mundo que aprendem no seio de 
suas famílias, seus valores, modos de ser, crenças. Conviver cotidianamente 
com as crianças signifi ca conviver indiretamente com suas famílias. 

Desse modo, apresenta-se a necessidade de valorização da diversidade como 
pressuposto do convívio respeitoso no desenvolvimento do trabalho educativo. 
Da mesma forma, é fundamental que sejam criadas situações para discussão 
conjunta a respeito de aspectos coletivos de convivência visando construir 
consensos em meio à diversidade.

  UMEI Águas Claras

As expectativas em relação à educação institucional das crianças também 
devem ser discutidas conjuntamente de tal forma a se construírem condições que 
conjuguem os desejos das famílias e as propostas das instituições educativas. 

É de fundamental importância envolver as famílias em todos os projetos, ações, 
e discussões políticas e pedagógicas desenvolvidas dentro da instituição de 
Educação Infantil visando enriquecer as experiências das crianças, ampliar 
concepções e tornar o vínculo família-escola mais forte e signifi cativo.         
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A criança como sujeito competente e de direitos

Estas Proposições Curriculares orientam-se pela política educacional que vem 
sendo desenvolvida no município desde 1994 e assentam-se na emergência e 
evolução de uma democracia radical, entendida, no campo educacional, como 
o direito da criança, do pré-adolescente, do adolescente, do jovem e adulto ao 
acesso e permanência na escola. 

Uma perspectiva de política educacional que toma para si a responsabilidade 
de efetivar, nas práticas pedagógicas cotidianas, o direito à educação, ao 
conhecimento, à cultura, às artes, à formação ética, ao respeito às diferenças, 
à valorização da diversidade, à efetivação da cidadania. Compreendendo que 
essa responsabilidade não é um benefício mas a devida resposta do poder 
público aos direitos que as crianças tem, como seres humanos, a fi m de garantir 
sua dignidade e seu desenvolvimento.

Mas para que essa perspectiva concretize-se, superando o limite dos discursos, 
faz-se necessário que as práticas pedagógicas realizadas nas escolas e creches 
reconheçam, de fato, a criança como sujeito competente. 

A criança é competente porque interroga o mundo, seus elementos, suas 
relações, busca compreendê-los, reelabora-os e atribui signifi cado a todo esse 
processo. Faz isso de maneira propositiva, ela não espera pela vida, mas vai ao 
encontro dela, quer conhecer, agir, realizar. 

Somente considerando as crianças como seres plenos em seu tempo, com 
capacidade para compreender o mundo a seu próprio modo, atribuir-lhe 
signifi cados, agir na vida a partir de sua compreensão é que os professores e 
educadores poderão propor um trabalho pedagógico que favoreça e concretize 
sua cidadania e protagonismo. 

  UMEI Vila Conceição 
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Considerar a criança como sujeito competente é reconhecer que ela traz 
consigo saberes, habilidades e competências como resultado das elaborações 
mentais que realizou a partir das diversas experiências que vivenciou desde 
seu nascimento. Ter a criança como foco do trabalho pedagógico pressupõe 
identifi car os saberes, habilidades e competências de cada uma das crianças 
e de todas elas a fi m de organizar intencionalmente experiências e atividades 
que proporcionarão o desenvolvimento e ampliação destes conhecimentos e 
habilidades que elas trazem para a instituição de Educação Infantil. Realizar 
um trabalho pedagógico que considere a criança como sujeito competente e a 
tenha como foco do processo educativo é garantir, na prática, a efetivação de 
alguns de seus direitos fundamentais. 

Os professores e educadores que compreendem as crianças como sujeitos 
competentes buscam, na vivência cotidiana, adotar uma postura de efetiva 
escuta predispondo-se a entender como elas estão pensando, os conhecimentos 
que estão construindo, as hipóteses que estão elaborando. 

Realizar a escuta das crianças signifi ca estar atento às suas diversas 
manifestações. Signifi ca observar, ter o olhar cuidadoso de quem busca 
compreender os processos de aprendizagem e descoberta que estão subjacentes 
a uma brincadeira, a uma pergunta, a um desentendimento. 

Escutar as crianças signifi ca planejar atividades que estejam relacionadas a 
suas investigações, a suas curiosidades mais imediatas, a processos de síntese 
e sistematização dos conhecimentos sobre os quais um grupo menor ou toda a 
turma esteja discutindo num determinado momento. 

Escutar as crianças signifi ca propor-se a tentar compreender o que elas querem 
dizer. Signifi ca crer no seu potencial. Acreditar que suas falas, suas conclusões 
não são meros dizeres “engraçadinhos”, mas modelos mentais complexos que 
construíram para compreender um fenômeno, um sentimento, uma inquietação 
e que, em algum momento, poderão ser revistos e ampliados. 

Escutar as crianças signifi ca concretizar sua realidade de cidadãos, de 
sujeitos competentes que estão ativos na vida. Escutar as crianças implica em 
disponibilidade, pois escutá-las não é simplesmente exercitar a audição para 
com elas. Escutar as crianças é uma postura ética e política dos professores e 
educadores que as respeitam e as valorizam. 
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Intenções educativas do município
e o desenvolvimento de habilidades

O documento Proposições Curriculares para a Educação Infantil compreende 
que a ação educativa deve buscar garantir equilíbrio entre o necessário 
reconhecimento da criança real que se encontra em cada turma e a oferta de 
experiências escolares que ampliem seu repertório cultural e de conhecimentos, 
visando à superação do modelo excludente e simplifi cador que a sociedade atual 
presencia. Nesse sentido, propõe-se a organização do trabalho pedagógico 
através do desenvolvimento e ampliação das habilidades das crianças pautada 
nas Intenções Educativas para a Educação Básica no Município de Belo 
Horizonte: 

• A construção da autonomia do(a) estudante;
• A construção de conhecimentos que favoreçam a participação na vida 

social e interação ativa com o meio físico e social;
• O tratamento da informação e expressão por meio das múltiplas 

linguagens e tecnologias.

Para efetivar essas intenções educativas, as Proposições Curriculares para 
a Educação Infantil propõem o desenvolvimento e ampliação das habilidades 
das crianças que orientarão a seleção e organização dos conhecimentos, das 
experiências escolares, dos procedimentos, valores e atitudes que se pretende 
sejam desenvolvidos por elas.

O desenvolvimento e/ou ampliação de habilidades e não o desenvolvimento ou 
memorização de uma lista de conteúdos foram apontados como o meio pelo 
qual as intencionalidades educativas do município, da instituição educativa, 
dos professores e educadores e das próprias crianças serão concretizadas nas 
vivências escolares. A concepção que orienta a elaboração destas Proposições 
Curriculares tem como pressuposto considerar as potencialidades do sujeito 
para a construção, reconstrução, incrementação, reelaboração, interrelação, 
afi rmação dos conhecimentos a fi m de possibilitar sua ampla compreensão do 
mundo, participação ativa em seu meio físico e social e a solução de situações 
na sua vida. Aspectos que se referem ao sujeito criança visando assegurar o 
foco nela e não nos conteúdos.
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UMEI Santa Amélia 

O termo “habilidades” é aqui empregado referindo-se ao conjunto das funções 
mentais que todo ser humano possui e desenvolve a partir de seu nascimento. 
Pode ser utilizado como sinônimo do termo “capacidades” pois ambos são a 
expressão das funções mentais (ou funções cognitivas). Estas funções são 
desenvolvidas pela reorganização contínua do cérebro a partir da interação da 
criança com o mundo por meio dos estímulos que lhe são oferecidos. Quando 
frequenta uma instituição educativa, os estímulos que a criança recebe lhe são 
oferecidos na forma de estratégias pedagógicas.

Habilidades incorporam, pois, diferentes e variadas vivências, e o papel primordial 
da Educação Infantil é proporcioná-las para que a criança viva e experimente 
intensamente o mundo sendo criança, como criança, pois essa etapa da educação 
tem sentido e importância em si mesma, como espaço de vivências fundamentais 
à formação humana, e não de preparação para o futuro.

Desde que nasce, cada criança entra em contato com o mundo e as 
pessoas recebendo uma série incontável de estímulos que irão suscitar sua 
ação e interação. Tudo o que acontece ao redor dela torna-se estímulo a 
seu desenvolvimento e aprendizagem: sons, movimentos, gestos, tom de 
voz, resposta do adulto a suas necessidades biológicas de sobrevivência 
(alimentação, aconchego, sono, higiene, carinho) e tantos outros.

A qualidade e a quantidade dos estímulos recebidos, assim como a qualidade 
da mediação que o adulto faz entre a criança e os estímulos do mundo, são 
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defi nidores da maior ou menor riqueza de experiências que ela vivencia. A partir 
destas experiências, aprendizagens são elaboradas e reelaboradas num processo 
social e biológico. O aspecto neuroquímico da aprendizagem denomina-se 
plasticidade cerebral e ele é responsável pelo processo constante de formação e 
reestruturação das conexões entre neurônios, conhecidas como sinapses. Estas 
são responsáveis pela formação de memórias, fundamentais à aprendizagem.

Creche Patati Patatá

A criança entre zero e cinco anos está na fase do ciclo vital em que o 
sistema nervoso é mais receptivo, mais plástico e, portanto, mais propício 
para aprendizagem ou aquisição da maior parte dos seus comportamentos 
e habilidades. Todo ser humano aprende durante toda sua vida, entretanto, 
a primeira infância é a fase em que, biologicamente, o organismo está mais 
aberto e predisposto à construção de aprendizagens. Inegável a importância de 
se oferecer a essas crianças, experiências signifi cativas e bem elaboradas de 
forma a lhes proporcionar processos de desenvolvimento mais ricos. 

Todas as crianças chegam à Educação Infantil com cérebros diferentes, corpos 
diferentes, experiências sociais e culturais diferentes, ritmos de aprendizagem 
diferentes, pontos de onde se deve partir para novas aprendizagens. A 
Educação Infantil deve possibilitar a oferta dos estímulos/contextos/situações 
mais adequadas para desenvolver o potencial de cada criança.

Naturalmente, o desenvolvimento e aprendizagem das crianças não acontecem 
somente nos momentos em que elas estão na instituição educativa, mas é 
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a instituição que sistematiza os objetivos de aprendizagem e estratégias de 
intervenção e dá oportunidade a todas de terem orientação direcionada para 
seu desenvolvimento, o que torna o processo mais efi ciente.  

Esse é o grande diferenciador das experiências vivenciadas pela criança em 
sua família e em sua comunidade, daquelas vivenciadas em uma instituição 
educativa: a intencionalidade pedagógica do adulto que orienta e defi ne quais 
as atividades serão propostas e como serão conduzidas a fi m de se alcançar o 
melhor e mais rico processo de desenvolvimento das crianças. 

Portanto, é função da instituição educativa organizar uma proposta curricular que 
proporcione, às crianças, o desenvolvimento de todo seu potencial, na perspectiva 
da formação integral, em que as várias dimensões da formação humana sejam 
contempladas com igual importância e signifi cado, proporcionando-as meios 
para atingirem patamares mais organizados de conhecimento e processos 
complexos de pensamento, favorecendo a sua participação e inclusão nas 
discussões e busca de respostas para as questões de seu tempo e idade, de 
sua sociedade, deste mundo, de agora.

A organização por ciclos na Educação Infantil

A discussão da organização dos tempos escolares na Educação Básica 
não pode ser entendida, como foi durante muitos anos, como uma questão 
meramente técnica. Muito mais do que uma opção técnica, é uma opção política 
que envolve concepções de educação que vão produzir efeitos nos modos de 
organizar as Proposições Curriculares do município, de construir a Proposta 
Político-Pedagógica de cada instituição, de enturmar os alunos, planejar as 
atividades, acompanhar e avaliar o desenvolvimento das crianças.

Segundo Elvira Souza Lima (2000, p.9),

é equivocada a noção de que ciclo signifi que simplesmente 
uma nova proposta pedagógica, pois ele é, na verdade, uma 
proposta de estruturação da escola que envolve, de maneira 
fundamental, a gestão, o gerenciamento do tempo, da utilização 
do espaço, dos instrumentos culturais, da coletividade que se 
reúne em torno do espaço escola, e, fi nalmente, da socialização 
do conhecimento.

O que se propõe e se pretende com a organização em ciclos é uma adequação 
da escola ao desenvolvimento biológico, social e cultural das crianças. Ou seja, 
a idade de formação humana é um dos princípios que orientam a organização 
dos tempos, a seleção dos conhecimentos, experiências escolares, vivências e 
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convivências, ao contrário do ciclo de aprendizagem, que se orienta tão somente 
pelos níveis de aprendizagem dos educandos.

A organização escolar baseada na lógica dos ciclos de idade de formação vem 
romper com a lógica anual e com a rigidez de distribuição dos períodos letivos, 
possibilitando a “reconceituação” da organização geral da escola básica na 
medida em que assume como perspectiva essencial a formação humana.

Na história das creches e das pré-escolas, pode-se constatar uma organização 
dos tempos caracterizada pela formação de blocos de dois ou três anos, 
vinculados a uma visão mais fl exível sobre a criança, a aprendizagem e a 
proposta pedagógica. A diversidade de instituições que ofereciam propostas 
pedagógicas para educar cuidando das crianças possibilitava diferenciadas 
formas de organização dos tempos escolares, orientadas pela lógica de grupos 
de diferentes idades e com distintos interesses de aprendizagem.

Atualmente, no Brasil, embora a LDBEN 9.394/96 estabeleça, no art. 30, que a 
Educação Infantil será oferecida na modalidade creche para crianças de até três 
anos, e pré-escola, para crianças de quatro a cinco anos, a própria realidade 
da educação nos estados e municípios suscita várias polêmicas e, por vezes, 
outros modelos de organização.

Nos municípios que instituíram seu próprio sistema de educação, assim como 
o fez Belo Horizonte desde 1998, abriram-se possibilidades variadas de 
organização dos tempos escolares nas instituições de sua responsabilidade.

Diante dessa realidade, cresce o debate sobre a organização dos tempos 
escolares na Educação Infantil. As polêmicas vão desde as concepções que 
devem orientar as demarcações dos períodos/etapas/ciclos e a denominação 
dada por cada sistema ou instituição até as idades ou faixas etárias que devem 
compor cada período/etapa/ciclo.

Identifi cam-se estados e municípios ou mesmo instituições com organizações 
bastante diversas: três etapas/períodos/ciclos, sendo o primeiro para bebês até 
um ano e oito meses; outro para crianças até três anos; e terceiro para crianças 
de três a cinco anos; duas etapas/períodos/ciclos como dispõe a LDBEN; e, 
ainda, duas etapas/períodos/ciclos organizados de outras formas.

Segundo o Estatuto da Infância e da Juventude - ECA, a infância compreende 
as crianças de zero até doze anos de idade, incompletos. Na Rede Municipal de 
Belo Horizonte, o ciclo da infância está organizado contemplando as crianças 
de zero a oito anos, subdivididas em três ciclos, dois deles na Educação Infantil 
e um no Ensino Fundamental, a saber:
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Ciclo da Infância

1º Ciclo da Educação Infantil: crianças de 0 a 2 anos;

2º Ciclo da Educação Infantil: crianças de 3 a 5 anos;

1º Ciclo do Ensino Fundamental: crianças de 6 a 8 anos.

A defi nição destes ciclos, na Educação Infantil, levou em consideração, 
principalmente, os aspectos de dependência física da criança em relação 
ao adulto, o desenvolvimento da linguagem oral, a fase do apego e o 
desenvolvimento da função simbólica. O primeiro ciclo compreende as crianças 
dos recortes etários de 0 a 1 ano, de 1 a 2 anos e de 2 a 3 anos de idade. O 
segundo ciclo compreende os recortes etários de 3 a 4 anos, de 4 a 5 anos e 
de 5 a 6 anos de idade. 

Na busca da efetivação do ciclo da infância, a articulação dos dois ciclos da 
Educação Infantil com o 1º ciclo do Ensino Fundamental deve buscar estabelecer 
um diálogo e uma continuidade na Educação Básica, sem perder características 
identitárias de cada nível, constituindo, pois, um desafi o presente tanto para a 
Educação Infantil como para o Ensino Fundamental.

O direito à educação pressupõe a exigência da qualidade e o respeito às 
necessidades da criança, esteja ela na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental. 
Aspectos como o direito à atenção individualizada, ao aconchego, ao afeto, à 
brincadeira, o direito à aprendizagem, ao conhecimento e às experiências de 
socialização precisam ser contemplados em todo o ciclo da infância. 

Atualmente, a partir da aprovação da Emenda Constitucional nº 59, está 
colocado para os municípios o desafi o de garantir atendimento educacional a 
todas as crianças de 4 e 5 anos, em caráter obrigatório. Este dispositivo merece 
ser encarado como um avanço na medida em que, efetiva a democratização de 
acesso à educação destas crianças. Entretanto, é preciso que a obrigatoriedade 
de entrada das crianças a partir de 4 anos não descaracterize a etapa da 
Educação Infantil, sendo mantidas todas as características de respeito à infância 
e ao direito de ser criança, destes sujeitos. 

Cabe, aos profi ssionais e às instituições, buscarem desenvolver estratégias 
de trabalho pedagógico que efetivem o desenvolvimento e aprendizagem das 
crianças respeitando seu tempo de infância e seu ritmo próprio. Do mesmo 
modo, também está colocado o desafi o de buscar estabelecer uma interlocução 
efetiva entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental.
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Creche Comunitária Terra Nova  

Propor a organização da Educação Infantil em ciclos de idade de formação 
impõe alguns desafi os aos professores e educadores, tais como:

• Romper com a organização anual de turmas, prevendo, inclusive, a 
continuidade de alguns professores e educadores com o grupo de 
crianças durante todo o ciclo; 

• Propor momentos de interação e atuação solidária entre crianças e 
turmas de idade diversifi cadas;

• Observar, respeitar  e atentar para a diversidade das características 
etárias das crianças, reconhecendo a unidade da infância entre elas, 
nos processos de: brincar, entender, atender, cuidar, conversar, tratar, 
informar, discutir, refl etir, entre outros;

• Elaborar o planejamento para cada ciclo e a articulação desse, entre os 
ciclos;

• Trabalhar em equipe para criar modos de pensar e agir em comum;

• Ter compromisso e disposição para construir novos modos, mais 
contemporâneos, de desenvolver seu fazer profi ssional, a sua 
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intencionalidade educativa: planejando, avaliando, replanejando, 
registrando, analisando, interpretando, aprendendo a ser docente;

• Estabelecer e realizar estratégias de interlocução entre a Educação 
Infantil e o Ensino Fundamental.

Belo Horizonte: cidade educadora

O conceito de cidade educadora foi formalizado no primeiro congresso internacional 
de cidades educadoras, realizado em Barcelona, em novembro de 1990. Neste 
congresso, elaborou-se uma Carta que acolhia os princípios básicos para defi nir 
um modelo progressista de cidade e deu-se início à formação da Rede. 

Estes princípios assentam-se na compreensão de que o meio urbano 
apresenta um leque de iniciativas educadoras de origem, intencionalidade e 
responsabilidade diversas. Apesar de, muitas vezes, estas iniciativas explicitarem 
contradições e desigualdades já existentes, é nessa interação que os cidadãos 
se enriquecem aprendendo novas linguagens, novas maneiras de perceber e 
conhecer o mundo, favorecendo o enriquecimento individual e o surgimento e 
fortalecimento de ações solidárias. 

O conceito de Cidade Educadora pressupõe considerar que a educação de todos 
que fazem parte da cidade não é responsabilidade exclusiva das instituições 
tradicionais – estado, família, escola – mas também deve ser assumida pelas 
associações, pelas instituições culturais, comunitárias, por empresas com 
projetos educativos e por todas as instâncias da sociedade. 

A cidade educadora é, portanto, uma cidade viva, dinâmica, rica, diversa, 
solidária. É uma cidade que oferece, generosamente, todo seu potencial, que 
permite que seus habitantes aprendam com ela e os ensina a fazê-lo. Segundo 
Cabezudo (2004, p.14)

... a cidade que se vive é aquela que resulta dos fatos cotidianos, 
das perspectivas que se vêm através da janela, dos ambientes 
dos dias de festa(...) mas também é uma cidade descoberta 
nas primeiras emoções das ruas, a criada pelas lembranças e 
pelas imagens que se transmitem no ambiente familiar...

Belo Horizonte coloca-se como cidade educadora, tendo tornando-se signatária 
da Carta das Cidades Educadoras – Declaração de Barcelona, em 2000. 
Compreende, assim, que todos, autoridades ou não, são responsáveis por sua 
história, por conhecer seu passado, melhorar seu presente e projetar seu futuro, 
numa tarefa de construção coletiva e cotidiana.
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Assume a responsabilidade de, além de realizar suas tarefas tradicionais – 
econômica, social, política e de prestação de serviços – ter a intencionalidade 
e a responsabilidade na formação, promoção e desenvolvimento de todos os 
seus habitantes: crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos. 

UMEI Marta Nair Monteiro

Busca desenvolver ações de conhecimento da própria cidade, de participação 
ativa das comunidades, de promoção do respeito e valorização da diversidade, 
possibilitando a afi rmação da identidade cultural de grupos e da cidade como 
um todo. 

A proposta de Cidade Educadora busca efetivar a mais profunda cidadania em 
que as ações de todos sejam guiadas pela crença e pela busca no bem da 
coletividade e na promoção de seus valores, enquanto responsabilidade civil e 
humana de cada um dos moradores deste determinado território urbano. 
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Para a Educação Infantil, propõe-se uma cidade que busque acolher a infância, 
oferecer-lhe espaços adequados, que possibilitem experiências ricas e 
diversifi cadas, de contato com acervos culturais e naturais, para manifestações, 
expressões livres e interações signifi cativas. Propõe-se também um projeto de 
sociedade que compreenda as especifi cidades e as necessidades da infância 
tornando-se formadora em todos os ambientes: na rua, na praça, no parque, no 
ônibus, no centro de saúde e tantos outros lugares.

Cabe, a cada uma das instituições de Educação Infantil de Belo Horizonte, buscar 
implementar esta proposta articulando as comunidades locais, as vizinhanças, 
os comerciantes, os moradores, os pais e familiares das crianças. Do mesmo 
modo, articular espaços, instituições e pessoas que estejam para além de seu 
território, criando e fortalecendo elos de modo que todos se comprometam com 
a educação da infância, independente de onde ela esteja.  



D)  A INFÂNCIA DE 0 A 5 ANOS
As múltiplas infâncias na Educação Infantil 

A concepção de infância como categoria social, ou seja, grupo social que 
tem reconhecidas suas características vem sendo construída a partir das 
transformações sociais num processo que se situa a partir do século XIII.

A infância é, portanto, uma noção historicamente construída a partir das formas 
de organização das sociedades e das culturas, num processo contínuo de 
transformações significativas. Em diferentes tempos (variação histórica) e 
locais (variação geográfica), a noção de infância vem sendo produzida de modo 
distinto. Fortuna (2004, p. 19) destaca:

... o longo tempo durante o qual se acreditou que as crianças 
eram reflexo dos adultos, uma versão em miniatura e mal 
dissociada deles. Percebida na melhor das hipóteses como 
seres incompletos e imperfeitos, seu valor se definia não pelo 
que eram no presente, mas pelo que viriam a ser no futuro. 

Atualmente, a compreensão sobre a infância remete ao reconhecimento destes 
sujeitos como seres humanos plenos, que estão vivenciando uma fase específica 
do desenvolvimento biológico e, em função disso, apresentam necessidades e 
características próprias. Devem ser respeitados e compreendidos dentro destas 
especificidades e não em comparação aos adultos.
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O documento Proposições Curriculares para a Educação Infantil espera 
contribuir para a defi nitiva superação da visão de infância como preparação 
para o futuro e das crianças como “cidadãos do amanhã”, reafi rmando que elas 
são cidadãos neste tempo de agora, neste momento presente.

Conceitualmente, a infância é a defi nição sobre o modo de viver das crianças, 
em cada sociedade. Assim, não se tem uma única infância, mas diferentes 
infâncias, pois diferentes são os modos de vivenciar essa experiência, que 
se reorganiza, se multiplica cada vez mais nas sociedades complexas. Desse 
modo, a concepção de infância que se afi rma hoje – como um ser sócio-histórico-
cultural e da natureza - é fruto de um longo percurso e está sempre sujeita a 
mudanças. 

Nessa perspectiva, a criança, sujeito sócio-histórico-cultural e da natureza, 
signifi ca e representa o mundo, participa de uma determinada cultura e dialoga 
com ela e, num contexto histórico, deixa suas marcas. Vale dizer que essa 
concepção de criança, construída culturalmente em uma trajetória temporal, 
não se apresenta de forma homogênea dentro de uma mesma sociedade e 
época nem mesmo numa mesma cidade ou instituição. Conforme Gouvêa 
(2003, p.16) “não existe a infância no singular, mas diferentes vivências de ser 
criança em nossa cultura”. 

Na relação temporal, entre a criança de hoje e a de ontem, que se costuma 
estabelecer, os professores e educadores precisam construir algumas relações 
fundamentais para que sejam capazes de conhecer a criança concreta e real 
com a qual trabalham. Devem buscar ver, na criança com a qual convivem, 
pontos de intercessão com a criança que eles mesmos foram; devem também, 
buscar identifi car as principais diferenças entre suas experiências pessoais 
de infância e das crianças com as quais atuam; estarem atentos a esses 
sujeitos, suas histórias e diversidades; verem refl etida a criança atual, aquela 
defi nida por padrões individuais e evitarem permanecer sempre na percepção 
de criança defi nida por padrões universais; refl etirem sobre que infância, ou 
infâncias estão falando; buscarem explicitar o olhar ou olhares com os quais 
enxergam esses sujeitos.

Adriana Friedmann (2004, p. 11) alerta sobre as difi culdades que os profi ssionais 
da educação tem de olhar para dentro de si mesmos e para as crianças com as 
quais convivem diariamente. Ela afi rma que:

é importante contextualizar a criança à qual estou referindo-
me, pois é este o dado diferencial e fundamental para o 
meu trabalho. Junto com as contribuições das teorias sobre 
desenvolvimento infantil, que partem de uma criança idealizada 
para realizar suas afi rmações, podemos ter um panorama mais 
próximo da criança real com a qual convivemos.   
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É preciso rever a relação com a criança de hoje, pois a atualidade requer dos 
profi ssionais que atuam com a Educação Infantil novas construções conceituais 
acerca dessa criança que está sendo socializada num mundo complexo e inserida 
num outro tempo, num outro espaço e com culturas diversifi cadas daquelas 
que foram a referência de formação pessoal e profi ssional dos professores e 
educadores.
   

 

                                                                                                     Centro  Infantil  Caminho  do  Céu 

Sem dúvida, na medida em que mudam os valores culturais, os bens consumidos, 
a tecnologia à disposição, os recursos disponíveis para a educação, as formas e 
o volume de conhecimento, a dinâmica das relações sociais, mudam também os 
comportamentos e as habilidades necessárias para a plena inserção dos indivíduos 
numa sociedade. Portanto, as estratégias pedagógicas que devem ser utilizadas 
para aprendizagens mais signifi cativas e efi cientes precisam ser revistas, cabendo 
aos professores e educadores, que aprenderam de uma forma, ensinar de outra, 
contemplando o desenvolvimento de novas habilidades que visam objetivos numa 
sociedade diferente daquela na qual eles próprios se desenvolveram.

As crianças possuem modos muito singulares de sentir e pensar o mundo que as 
cerca. Elas brincam, jogam, imaginam, representam, constroem e reconstroem 
suas próprias hipóteses numa lógica que lhes é peculiar. Buscam compreender 
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a realidade e suas contradições por meio das brincadeiras e jogos simbólicos. 
Utilizam as mais diversas linguagens para expressar seus pensamentos e 
sentimentos.

Dependendo da diversidade das condições sociais de pertencimento, como 
a classe social, gênero, religião, etnia, ou das suas condições físicas e/ou 
sensoriais, as crianças são tratadas de maneiras diferentes e pesam sobre elas 
os modos como os adultos que as cercam concebem as experiências que lhes 
devem ser proporcionadas para que elas vivam a sua infância.

É papel da instituição educativa conhecer tanto as regularidades do 
desenvolvimento das crianças como também ter claro que esse desenvolvimento 
não é universal, mas apresenta singularidades e diferenças; e, a partir desse 
conhecimento, promover a vivência de experiências educativas intencionalmente 
organizadas capazes de potencializar seu desenvolvimento, respeitando sua 
identidade.

Deve-se considerar que a infância é uma etapa da vida que implica em 
características físicas, comportamentais e psicológicas de um organismo 
em pleno crescimento e desenvolvimento. Isto faz com que a criança tenha 
necessidades, habilidades e comportamentos próprios que exigem interações 
com o meio físico e social e mediações que lhe são peculiares. Cabe aos 
professores e educadores conhecerem essas características e compreenderem 
suas especifi cidades de tal forma que possam atuar conscientemente na oferta 
de experiências e na realização de mediações que efetivamente contribuam 
para o desenvolvimento das crianças. 

Para trabalhar com as crianças em um ambiente coletivo de Educação Infantil é 
fundamental considerar suas necessidades e desejos, escutá-las em suas múltiplas 
manifestações e construir, no coletivo, um projeto que concilie as características 
próprias  de cada grupo com as intencionalidades educativas do município e da 
instituição. Um projeto que esclareça os modos como se pensa e o que se propõe 
que as crianças vivam em suas infâncias nesse contexto institucional.

Cabe aos adultos, responsáveis pelo cuidar educando e educar cuidando das 
crianças, aprofundar sua maneira de olhar e entender as infâncias, buscando 
contribuições para a aprendizagem e desenvolvimento das mesmas numa 
perspectiva de respeito à diversidade que amplie seus repertórios cultural e de 
conhecimentos.
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Quem são as crianças atendidas nas instituições 
de Educação Infantil desta cidade?

As discussões realizadas pelos professores e educadores durante os encontros 
da Rede de Formação em 2007 e 2008 reafi rmam a necessidade de considerar 
que tem-se em Belo Horizonte, um refl exo do panorama geral do país, onde há 
crianças que vivem realidades bastante diversas e, muitas vezes, adversas em 
seu cotidiano. 

Belo Horizonte é uma cidade jovem, inaugurada em 12 de dezembro de 1897. 
Viveu férteis períodos de expansão econômica e social ocasionando grandes 
movimentos de migração populacional. A década de 1970 foi especialmente 
marcada pela explosão demográfi ca da capital, ocasionando problemas de 
ocupação e mobilidade urbanas enfrentados até os dias atuais.

Atualmente, a região metropolitana de Belo Horizonte conta com 34 municípios 
e tem como principal atividade econômica a produção industrial. Na capital, 
concentram-se atividades do setor terciário: comércio e serviços. O Índice de 
Desenvolvimento Humano da região metropolitana de Belo Horizonte é de 
0,811, sendo a 20ª posição do país.6 

 

Centro Educativo Comunitário Israel Pinheiro

O Censo 2010 aponta uma população total residente em Belo Horizonte 
de  2.375.151 pessoas, sendo que, aproximadamente 68% são naturais do 
município. Do total de moradores, 190.026 encontram-se na faixa etária entre 
zero e seis anos de idade. 36% da população tem até 24 anos de idade e 64%, 
25 anos ou mais.
6 Dados de IDH municipal 2003. PNUD 2011
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Da população total que possui rendimentos, 50,5% pertence ao sexo feminino e 
49,5% ao sexo masculino. O valor do rendimento nominal mediano mensal das 
mulheres é de R$ 800,00 e dos homens R$ 1.070,00. Estes dados comprovam 
uma grande desigualdade remuneratória entre homens e mulheres. A população 
feminina economicamente ativa é maior e recebe remunerações menores que a 
população masculina. Da população economicamente ativa total, a maior faixa 
corresponde ao recebimento mensal do valor entre 1 e 2 salários mínimos.

Foram declarados pertencimento a religiões católicas e evangélicas de vários 
tipos, umbanda, candomblé, outras religiosidades afro-brasileiras, espírita, 
espiritualista, hinduista, budista, judaica, novas religiões orientais, islâmica, 
religiões de tradição esotérica, religiões de tradição indígena, pessoas sem 
religião (ateus e agnósticos). Declarantes de raça preta, branca, parda, indígena 
e amarela.  

Aproximadamente 7,5% da população apresenta-se com impedimento total 
ou com grande difi culdade em função de alguma defi ciência física ou mental/
intelectual.

Estes, entre outros dados, confi rmam a grande diversidade social e econômica 
que a cidade apresenta. Torna-se imprescindível a adoção de posturas 
que reconheçam e acolham as diferenças, buscando superar as grandes 
desigualdades presentes no cotidiano das relações.

Em meio a toda essa complexidade social, estão as crianças da Educação Infantil. 
Dentro do universo de crianças entre zero e cinco anos de idade, desenha-se 
um conjunto bem diversifi cado de infâncias com as quais as instituições de 
Educação Infantil trabalham.  Todas essas crianças e suas diversas realidades 
necessitam ser acolhidas e respeitadas e podem ter, nas instituições educativas, 
a possibilidade de experimentar situações de trocas signifi cativas com os adultos 
e crianças que as cercam, de modo a ampliar e qualifi car os modos como vivem 
sua experiência de infância.

Na Rede Municipal de Educação, as instituições que atendem à Educação Infantil 
seguem os critérios da SMED que defi nem a priorização de acesso às crianças 
provenientes de famílias que pertencem à parcela socio e economicamente mais 
vulnerável da população. Famílias, em sua maioria, monoparentais, sustentadas 
pela mãe e com renda proveniente do trabalho informal. São residentes em vilas 
e aglomerados, com moradias em situação de risco social (violência urbana) ou 
geológico (proximidade de córregos, assentamentos irregulares, ausência de 
saneamento básico, ribanceiras).    

As diretrizes da Secretaria Municipal de Educação defi nem matrícula 
compulsória para as crianças com defi ciência e medida protetiva, 70% das 
vagas restantes são destinadas às famílias que estejam dentro dos critérios 
de vulnerabilidade social defi nidas coletivamente pela Secretaria Municipal de 
Políticas Sociais, Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social, Secretaria 
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Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação. Os 30% das vagas 
restantes são destinados a sorteio público entre todos os candidatos inscritos e 
não contemplados pelos critérios anteriores. 

Esses critérios, como consequência da realidade social atual, implicam na 
presença da maioria de crianças negras e pardas nas escolas municipais e 
Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs) de Belo Horizonte. De acordo 
com dados do Sistema de Gestão Escolar (SGE), em junho de 2012, 65,03% 
das crianças matriculadas na Educação Infantil da RME foram declaradas 
negras ou pardas. Este é um dado extremamente signifi cativo pois demonstra 
que esta cidade reverteu a condição nacional de exclusão destas crianças ao 
acesso e permanência na educação formal. 

Como reconhecer a criança concreta 
no cotidiano?

Reconhecer a criança do cotidiano, ou tratar as múltiplas infâncias em 
Belo Horizonte, signifi ca buscar conhecer as crianças do modo como elas 
chegam nas instituições educativas: as condições de sua vida familiar, suas 
peculiaridades físicas e sensoriais, suas características étnicas, seus saberes, 
as relações que estabelecem com sua comunidade, os modos próprios de 
lidar com a cultura local. 

Considerar a criança como centro da ação educativa signifi ca conhecer quem 
ela é, do que gosta e precisa, reconhecendo que ela traz desejos próprios e 
apresenta especifi cidades de seu desenvolvimento nas várias dimensões: 
física, emocional, cognitiva, linguística, social, ética e estética. E, ainda, que a 
infância é um tempo de vivência com sentido em si mesmo e não um momento 
de preparação para outra fase da vida.

Esse olhar aberto e atento às diferenças possibilita a compreensão das 
múltiplas infâncias. Ele exige dos professores e educadores, saberes e fazeres 
que articulem teorias, percepções, intuições, sentimentos, vivências e refl exões 
acerca das concepções que orientam a prática pedagógica, e como essas 
imprimem determinadas intencionalidades educativas na ação cotidiana. 

Enfi m, a organização e prática pedagógicas devem existir para efetivar a 
realização, junto às crianças, de um espaço legítimo para viverem tudo aquilo 
que se considera próprio da infância: 
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• Ambiente seguro, saudável, acolhedor e estimulante; 
• Rotina estruturada e fl exível em seu cotidiano; 
• Respeito à sua individualidade e suas diferenças; 
• Construção de laços afetivos e sociais;
• Proteção, limite e segurança;
• Construção de sua identidade e autonomia;
• Cuidados básicos de saúde, higiene e alimentação;
• Construção de conhecimentos na relação com o outro;
• Possibilidades de se expressar por meio das múltiplas linguagens;
• Oportunidades de experimentar, explorar e ampliar os conhecimentos do 

mundo à sua volta;
• Espaços e tempos para brincar, imaginar, representar, repetir e imitar;
• Acesso à produção cultural e científi ca da humanidade.

Numa instituição educativa, esses aspectos devem ser materializados em uma 
Proposta Político-Pedagógica que retrate a relação da instituição com a cultura 
local, suas intenções educativas, suas concepções, desafi os e propostas. Esse 
documento precisa ser construído de forma coletiva e participativa, incluindo 
todos os envolvidos: as crianças, suas famílias, a comunidade local, professores 
e educadores, coordenadores, direção e demais funcionários.

Semelhanças e diferenças entre 
o primeiro e o segundo ciclos da Educação Infantil

A mudança histórica da função social das instituições infantis, que passaram a ter 
como princípio, para estabelecer suas intencionalidades educativas, a perspectiva 
de cuidar educando e de educar cuidando, no lugar de práticas assistencialistas, 
exclusivamente de guarda e proteção das crianças ou de preparação para o 
Ensino Fundamental trouxe novas questões para a pedagogia.

Especialmente no que concerne ao educar cuidando dos bebês, apresentam-
se questões sobre como trabalhar com sujeitos que ainda não têm o domínio da 
linguagem oral; como trabalhar com crianças que fi cam deitadas, engatinham, 
estão iniciando a marcha; como auxiliá-las a ter diferentes perspectivas de 
espaço, de texturas, de sons; como introduzir gradativamente novos alimentos 
quando cada criança tem um hábito alimentar diferente, que vem de casa; 
como propor situações em que as crianças imprimam suas marcas e sejam 
registradas suas expressões pessoais.

Uma atividade desenvolvida durante a Rede de Formação, em 2007, oportunizou 
a refl exão coletiva sobre as concepções de criança - sujeito de direitos, membro 
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ativo da sociedade e da categoria social da infância. Permitiu um diálogo 
entre esses conceitos e as mudanças contemporâneas das sociedades, das 
diferentes formas dessa criança estar no mundo e, consequentemente, na 
instituição educativa.

UMEI  Primeiro  de  Maio  

A partir dessa refl exão, os professores e educadores identifi caram as principais 
características de cada ciclo da Educação Infantil. Muitas características 
identifi cadas estão presentes em todas as crianças e, vale dizer, em todos os 
seres humanos, mas há especifi cidades que exigem da escola, dos professores 
e educadores e da sua proposta pedagógica uma atenção especial.

Do mesmo modo, considerando-se as diferenças individuais, características 
apontadas para um determinado ciclo da Educação Infantil, serão identifi cadas 
em crianças do outro ciclo, sem signifi car nenhum tipo de problema em seus 
processos de desenvolvimento.

As práticas pedagógicas, nas instituições, foram problematizadas na busca de 
um equilíbrio entre as características sistematizadas das crianças do primeiro e 
do segundo ciclos da Educação Infantil  e as intencionalidades educativas para 
cada ciclo. 

Confi rmou-se, na ocasião, a necessidade de revisão de muitas práticas 
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pedagógicas vigentes, objetivando colocar as crianças concretas na centralidade 
do processo educativo, buscando assim responder: quem é, do que gosta e do 
que precisa. Essa discussão não se esgota e irá suscitar ainda outras, que 
serão também tratadas na contínua formação profi ssional e pessoal.

A seguir, são apresentadas as características que os professores e educadores 
consideraram estar presentes na vida das crianças de zero a dois anos e de três 
a cinco anos, recolhidas durante atividade na Rede de Formação e organizadas 
em cartazes.

No centro de cada um dos cartazes, encontra-se a fi gura de uma criança; e 
nessas fi guras estão apresentadas as características que os profi ssionais 
consideraram mais marcantes de cada um dos ciclos. As setas que estão no 
sentido de fora para dentro mostram do que as crianças precisam; e as setas 
de mão dupla mostram do que as crianças gostam e precisam.
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O primeiro ciclo da Educação Infantil
Crianças de  0 a 2 anos

Tratando do desenvolvimento das crianças de zero a dois anos de idade, 
os professores e educadores apontaram, durante a Rede de Formação 
2007/2008 que elas conquistam, gradativamente, sua autonomia dependendo 
progressivamente menos dos adultos. Também têm, nessa idade, um tempo de 
descobrimento de si e do mundo físico e social, quando vão se desenvolvendo 
e adquirindo o controle da marcha, dos esfíncteres e o progressivo controle do 
corpo, de uma forma geral.
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As crianças, desde muito pequenas, são observadoras, espontâneas, autênticas, 
algumas vezes impulsivas, investigativas, comunicativas, competentes e podem 
controlar e manejar o seu entorno. 

Utilizam o corpo para se comunicar, expressar e interagir. O choro, inicialmente, 
é a principal forma de linguagem. Na busca de explorar e conhecer o mundo, elas 
mordem, batem e apertam os objetos e, muitas vezes, os seus companheiros. 
Começam a defi nir suas preferências pessoais, desde escolher seu melhor 
amigo na sala, como também escolher os brinquedos, alimentos e roupas. 

Aos poucos, transitam dos estágios da anomia moral para a heteronomia7. A 
autonomia8 é um objetivo de longo prazo na educação, mas, nessa época, a 
independência das crianças pode ser fi rmemente estimulada.

Os professores e educadores afi rmaram que as crianças precisam de cuidados, 
respeito, segurança, espaço físico adequado, tempo para si, estímulos a 
todos os sentidos, oportunidades para diferentes experimentações, limites, 
possibilidades para construir uma autoimagem positiva e serem compreendidas. 
Necessitam também de uma rotina estruturada, prevendo tempo para todas as 
suas necessidades biológicas, intelectuais, emocionais e sociais. 

Gostam e precisam de brincar, descobrir e explorar o ambiente, serem 
questionadas, repetir atividades e situações, ouvir e contar histórias, explorar 
texturas, sons, movimentos, brincar com água, terra, pedrinhas, gravetos, e 
tantos outros objetos do mundo que as cercam, expressam-se de diferentes 
maneiras produzindo marcas pessoais como desenhos e rabiscos. Ações 
próprias e imprescindíveis à infância pois essas e tantas outras experiências, na 
interação com outras crianças e adultos é que lhes proporcionarão oportunidades 
para ampliação e elaboração de conhecimentos. 

Importante lembrar ainda que é necessária atenção às adequações para que todas 
as necessidades específi cas das crianças sejam contempladas, quer refi ram-se 
a suas características individuais de desenvolvimento físico, intelectual, social e 
emocional, quer refi ram-se a características coletivas de grupo.

7 Reportando-se à construção do desenvolvimento moral segundo Piaget (1977) citado por Rangel(1992, p.66) defi ne 
anomia como a fase do desenvolvimento moral em que a criança não possui noção de certo e errado sob o ponto de 
vista da conduta social e não é capaz de obedecer a regras. Heteronomia é a fase do desenvolvimento moral que se 
caracteriza pelo surgimento do respeito às regras ditadas por aqueles que têm autoridade na relação com a criança.

8 Segundo a mesma autora, autonomia é a fase do desenvolvimento em que as crianças são capazes de tomar deci-
sões por si mesmas, levando em consideração os fatores relevantes para decidir agir da melhor forma para todos.
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  Creche Centro  Infantil  Amélia Crispim

Os professores e educadores precisam estar atentos ao fato de que uma única 
estratégia ou um único estímulo não será sufi ciente para suscitar a aprendizagem 
e o desenvolvimento de todas as crianças igualmente, pois elas são diferentes 
entre si em ritmo, em experiências prévias e em interesses individuais, entre 
outros aspectos. Muitas características das crianças são similares, entretanto, 
nenhuma é idêntica às demais em tudo e, portanto, a mediação do adulto pode 
ocorrer com estratégias que sejam úteis para muitas, mas também precisa estar 
atenta para as peculiaridades individuais de cada criança.

A materialidade é outro aspecto que precisa estar adequado às mais diversas 
características das crianças. Ela deve refl etir um projeto pedagógico que 
efetivamente inclua todas, em seus mais variados aspectos. Bonecas e bonecos 
negros e brancos devem estar disponíveis e ao acesso das crianças; objetos 
típicos das diversas etnias existentes em cada turma devem estar presentes 
no mobiliário da sala; móveis e materiais que atendam às necessidades 
específi cas das crianças com defi ciência precisam ser providenciados; devem 
existir brinquedos, fantasias e adereços que favoreçam a imaginação e o faz de 
conta sem restrições de gênero e sexo. 

Considerando a especifi cidade das crianças entre zero e dois anos, o espaço 
deve favorecer os movimentos livres e amplos, com liberdade e segurança. 
Livros e brinquedos, de materiais diferentes devem estar ao alcance delas. 
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Materiais de uso individual como canecas, mochilas, roupas precisam estar 
identifi cados de tal forma que a própria criança reconheça seu pertencimento. 
São aspectos que valorizam sua ação independente, considerando-a capaz e 
competente.

A relação com as famílias precisa ser, especialmente, próxima no primeiro ciclo 
da Educação Infantil. É fundamental que a instituição educativa estabeleça uma 
relação de proximidade e confi ança com as famílias das crianças destas faixas 
etárias de forma a conhecer seus principais hábitos. A partir dessa interlocução, 
cada instituição analisa as possíveis adequações e a forma de organização do 
trabalho pedagógico com o objetivo de proporcionar um processo de inserção e 
permanência da criança que seja acolhedor e cuidadoso. 

O segundo ciclo da Educação Infantil 
Crianças de 3 a 5 anos

Para as crianças de três a cinco anos, os professores e educadores apontaram 
na mesma direção no que se refere à concepção de sujeitos de direitos.

Quanto ao desenvolvimento, partiram daquilo que já apontaram para as 
crianças entre zero e dois anos, ampliando e aprofundando suas habilidades e 
conhecimentos. Apresentaram como relevante a maior independência delas em 
relação aos adultos, a identidade pessoal mais estruturada e maior construção 
da autonomia, observando que a criança entre três e cinco anos já faz a 
diferenciação de si e do outro, passando a considerá-lo nas suas relações.

  
Creche da  Ofi cina  Escola  de  Angelis   
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A criança, nesta faixa etária, amplia a percepção do próprio corpo, das suas 
possibilidades motoras e cognitivas, de compreensão do mundo e de sua 
representação. Continua construindo a noção de espaço e de tempo. Apresenta 
signifi cativa ampliação da linguagem oral e diferentes formas de expressão, 
incluindo o desenho, outras linguagens e a construção de hipóteses sobre a 
leitura e escrita. Deixa marcas elaboradas com intencionalidade. É criativa, 
comunicativa, investigativa e competente, assim como as do primeiro ciclo da 
Educação Infantil.

A criança desse ciclo também precisa de acolhimento, de afeto, cuidados, 
espaços, materiais e mobiliário adequados, estímulos e oportunidades de ter 
vivências concretas e reais, explorando o mundo à sua volta. Está em constante 
interação com seu ambiente, sendo importante ter oportunidade de vivenciar 
atividades cooperativas, de ter tempo e ajuda para signifi car suas manifestações, 
de experimentar atividades adequadas e prazerosas.

Para esse ciclo, valem as considerações feitas para as crianças de zero a dois  
anos no que concerne às necessidades e características específi cas para a 
efetiva inclusão de todas as crianças. A valorização da diversidade precisa 
ser concretizada também através dos materiais, do mobiliário, das estratégias 
pedagógicas, das oportunidades de interação e da mediação dos professores 
e educadores.





E) O CURRÍCULO DA INFÂNCIA

Muitas vezes, a compreensão sobre currículo restringe-se exclusivamente a 
conteúdos conceituais vinculados às já consolidadas áreas de conhecimento 
formal. Conforme abordado no início deste volume, o documento Proposições 
Curriculares para a Educação Infantil compreende o currículo como um conjunto 
de práticas, modos de organização e funcionamento de cada instituição, 
habilidades, atitudes e conhecimentos mais significativos a serem desenvolvidos 
e ampliados pelas crianças, definido coletivamente pelo conjunto de pessoas 
envolvido com cada agrupamento de crianças de cada instituição. 

Essa compreensão mais abrangente de currículo configura-se como a maneira 
mais adequada de propor um trabalho pedagógico que seja coerente com as 
necessidades e características das crianças na primeira infância. 

Ao nascer, a criança é introduzida numa sociedade composta por diversas 
pessoas e grupos que se unem em torno de culturas comuns. Essas culturas 
definem modos de ser, de viver, de compreender o mundo, valores, crenças, 
hábitos e tantos outros aspectos que estruturam e organizam a vida, as relações, 
as perspectivas dessa sociedade e de seus componentes. 

As culturas e seus elementos são assim, ensinados aos novos integrantes 
da sociedade, num processo de educação informal, contínuo e estruturador 
de suas identidades pessoal e social. Alguns destes conteúdos ensinados às 
crianças, desde o momento que nascem e passam a interagir com o mundo ao 
seu redor, dizem respeito a aspectos particulares de cada família como seus 
valores, religião e visão de mundo, por exemplo. Outros são adotados por um 
conjunto mais abrangente de pessoas e grupos que constituem a sociedade. 
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Nessa situação compreendem-se tradições, práticas culturais de alimentação, 
dialetos, modos de relacionar-se com o próprio corpo, costumes sociais.

Comumente, estes aspectos não são considerados pelas instituições educativas 
como elementos componentes do currículo pois não dizem respeito aos 
conhecimentos historicamente contemplados no saber científi co e formal da 
humanidade. 

Entretanto, quando se pensa nas crianças como sujeitos que estão sendo 
inseridos no mundo e vivenciando diversas culturas, é inegável  que todos os 
saberes, os conhecimentos, as habilidades que dizem respeito a essa inserção e 
atuação em seu grupo devem também ser componentes curriculares. Portanto, 
considera-se currículo todos os aspectos relacionados ao efetivo processo de 
humanização deste sujeito que está sendo iniciado nas vivências próprias de 
sua sociedade.

Quando nascem no Japão, as crianças aprendem a alimentar-se usando 
o hashi. Em Belo Horizonte, as crianças aprendem a alimentar-se usando 
colheres, garfos e facas. Se frequentam uma instituição educativa no período 
entre zero e cinco anos é papel dos profi ssionais que dela cuidam educando e 
educam cuidando ensiná-las a manipularem estes objetos que compõem parte 
dos hábitos culturais alimentares da sociedade em que vivem.

As práticas de saúde e higiene, o autocuidado, o uso do banheiro, o banho, a 
escovação dentária, os acordos de convivência, hábitos e práticas alimentares, 
a mastigação, o uso de talheres, entre outros aspectos precisam compor um 
arcabouço de conhecimentos e habilidades intencionalmente desenvolvidas e/
ou ampliadas pelas crianças pois são elementos essenciais para sua efetiva 
inserção e atuação social. 

O destaque dado a elementos de vida diária justifi ca-se pela necessidade de 
serem considerados intencionalmente pelos professores e educadores, pois, 
informalmente, estes conteúdos são abordados com regular frequência. 

Considerar estes conteúdos de forma intencional, signifi ca defi nir tempo, dentro 
da rotina escolar e estratégias pedagógicas específi cas para contemplar esses 
conhecimentos nas vivências e experiências cotidianas das crianças.
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Creche Santa Terezinha do Bairro Jaqueline

É importante que os professores e educadores compreendam que as 
ações de autocuidado e as práticas culturais de vida diária implicam o 
desenvolvimento de diversas habilidades e conhecimentos pelas crianças, o 
que encerra aprendizagens muito elaboradas que elas realizam durante seu 
desenvolvimento. 

Enquanto estão tentando escovar seus próprios dentes de maneira cada 
vez mais efi ciente; quando alimentam-se usando talheres autonomamente 
acertando a própria boca, realizando mastigação adequada, provando diferentes 
alimentos, estão saboreando-os de maneira prazerosa, estão ampliando sua 
memória gustativa; quando tentam vestir-se e despir-se sozinhas, as crianças 
estão compreendendo melhor os limites do próprio corpo, estão desenvolvendo 
sua percepção e imagem corporais, estão adquirindo maior destreza motora; 
e tantas outras habilidades e conhecimentos acerca destas e de tantas outras 
ações frequentes no cotidiano das atividades escolares da Educação Infantil.    
 
Reconhecer nas ações cotidianas de autocuidado e de vida diária, conhecimentos 
e habilidades relevantes para o desenvolvimento e inserção das crianças na 
sociedade, implica dar a essas vivências a importância que elas têm no processo 
de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 
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Há outro aspecto fundamental na discussão do Currículo da Infância, normalmente 
relegado nas discussões educacionais: a dimensão do cuidado. Quando as 
ações cotidianas de autocuidado e de vida diária são consideradas nas práticas 
de Educação Infantil, geralmente, são colocadas num patamar inferior. Algumas 
vezes, são atribuídas a um profi ssional que não seja o professor e educador, 
como um auxiliar; outras vezes, são colocadas como práticas educativas, por 
exemplo: “o banho pedagógico”, como se as práticas de cuidado não pudessem 
ter valor por si próprias. 

O cuidar educando e o educar cuidando pressupõem que nenhum ser humano 
existe sem ser cuidado. Adultos precisam ser cuidados, gostam de receber 
um sorriso, um elogio, um afago, um agrado. Adolescentes reclamam pelos 
cuidados que deixaram de receber por não serem mais crianças. Crianças os 
buscam, choram e pedem por eles. Não apenas os físicos e corporais, como 
todos os tipos de cuidados.  

  

UMEI Santa Maria

Segundo Boff (1999, p.33): “cuidar é mais que um ato; é uma atitude. Portanto, 
abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa 
uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento 
afetivo com o outro.”
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Cuidar pressupõe, portanto, um modo de ser, de relacionar-se com o outro. A 
maneira de olhar, o tom da voz, a escolha das palavras, os gestos, a postura 
corporal fazem transparecer a presença ou a ausência de cuidado nas relações 
cotidianas entre as pessoas. 

Adultos cuidam educando as crianças todo o tempo, indistintamente. 
Infelizmente, também podem “descuidar deseducando”. Em cada gesto, na 
fala, na postura, a criança identifi ca, no adulto, sua atitude de cuidado ou de 
ausência de cuidado. 

O cuidado deve ser realizado com todas as crianças da mesma forma que deve 
existir por parte do adulto com ele mesmo. Zelar por sua aparência, por sua 
apresentação pessoal são indicadores do adulto que desenvolveu autoestima 
positiva e que se respeita demonstrando cuidado consigo mesmo e com todos 
que compartilham de seu ambiente de trabalho.  

O compromisso profi ssional no preparo das atividades, na realização do 
planejamento, na organização prévia dos materiais também denotam o cuidado 
do adulto em relação a seu grupo de crianças.

Por estar estreitamente ligado à afetividade e à intimidade da relação com 
o corpo das crianças, o cuidado foi, historicamente, identifi cado como ação 
feminina, materna. Ao pensar nas ações de cuidado em um ambiente educativo 
institucional faz-se necessário ultrapassar estes conceitos que refl etem modos 
de ser sociais e culturais em relação aos gêneros feminino e masculino. 

Na atualidade, vivenciam-se situações em que o pai assume tarefas 
historicamente consideradas da mãe, e o homem desenvolve habilidades que, 
até então não lhe eram designadas. Esta situação se repete na Educação Infantil 
quando começam a existir profi ssionais do sexo masculino no desempenho 
desta tarefa, demonstrando competência na relação com as crianças e na 
efetivação do cuidado. 

Professores e educadores - homens e mulheres - precisam compreender que a 
dimensão do cuidado não os desmerece profi ssionalmente. Ao contrário, torna-
os profi ssionais mais completos e mais competentes para lidar com as crianças 
na primeira infância. Um momento da vida em que a existência de vínculos 
emocionais positivos é imprescindível para a estruturação psicológica humana 
saudável. 

Em relação ao caráter estruturador do cuidado, Boff (1999, p.34) também aponta:

Sem o cuidado, ele deixa de ser humano. Se não receber 
cuidado, desde o nascimento até a morte, o ser humano 
desestrutura-se, defi nha, perde sentido e morre. Se, ao largo 
da vida, não fi zer com cuidado tudo o que empreender, acabará 
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por prejudicar a si mesmo e por destruir o que estiver à sua volta. 
Por isso o cuidado deve ser entendido na linha da essência 
humana(...), o cuidado há de estar presente em tudo. 

Nas palavras de Martin Heidegger: “cuidado signifi ca um 
fenômeno ontológico-existencial básico.” Traduzindo: um 
fenômeno que é a base possibilitadora da existência humana 
enquanto humana. 

Compreender e realizar a dimensão do cuidado nas práticas educativas 
cotidianas na Educação Infantil pressupõe compreender um dos seus aspectos 
intrínsecos mais relevantes para a plena realização dos sujeitos da infância.

O Currículo da Infância, para além dos conhecimentos advindos das práticas 
de autocuidado e vida cotidiana e também para além da dimensão do cuidado, 
precisa contemplar outro importante aspecto desta fase do desenvolvimento 
humano: a autonomia moral.

Autonomia será aqui compreendida como a capacidade do indivíduo de governar 
a si próprio. Mas não será uma maneira qualquer de governar-se, pois, por estar 
inserido em uma sociedade, todos os sujeitos devem submeter-se a formas 
de organização que possibilitem a convivência. Ao viver em uma coletividade, 
nenhuma pessoa poderá decidir fazer qualquer coisa, a qualquer tempo, pois, 
provavelmente, ela estará ferindo direitos de outros. Nesse sentido, o que se 
busca é o desenvolvimento da autonomia que seja moralmente correta, baseada 
em deveres e direitos que garantam a justiça, a equidade, a verdade, a ética.

Ao nascer, a criança vivencia um processo de indiferenciação dela com o mundo. 
Não é capaz de compreender o que é componente de sua individualidade e o 
que não é. Apresenta, dessa forma, o chamado comportamento egocêntrico 
pois pensa e sente que todo o mundo e todas as pessoas que a cercam existem 
em relação a ela mesma. Piaget (1977) denominou este período de anomia, 
caracterizado pela ausência de percepção do outro dissociado de si mesmo e 
incapacidade de reconhecer regras e normas em função disso. Nesta fase, o 
afeto é o sentimento que liga a criança às outras pessoas e defi ne aquelas que 
lhe são referência signifi cativa e as que não são.

De acordo com seu desenvolvimento, as experiências que vivencia e a qualidade 
das intervenções que recebe, a criança inicia um processo de descentração e 
passa, gradativamente, a perceber as outras crianças e as outras pessoas que 
a cercam como seres distintos, com desejos e atitudes próprias, independentes 
dela mesma. 

A partir das relações afetivas que vivencia, a criança passa a controlar seu 
comportamento de forma a adequá-lo às regras estabelecidas pelos adultos 
que lhe são signifi cativos. A motivação inicial da criança não é o valor moral de 
suas atitudes, mas o desejo de agradar e ser reconhecida pelas pessoas que 
lhe são importantes. 
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Durante toda a Educação Infantil, as crianças vivenciarão essa segunda etapa 
do desenvolvimento moral, denominada heteronomia e caracterizada pela 
ausência de julgamento próprio, pela criança, a respeito de suas atitudes.

É nesse ponto que reside toda a importância das intervenções dos professores 
e educadores visando levar as crianças a começarem a refl etir acerca de suas 
atitudes, as consequências de suas ações e o signifi cado moral delas. Somente 
a partir do incentivo contínuo, diário, insistente por parte dos adultos, para que 
as crianças exercitem a descentração de si mesmas e passem a observar e 
julgar suas atitudes é que elas poderão desenvolver a autonomia moral. 

Regras já prontas, ditadas pelos adultos apenas reforçarão o estado de 
heteronomia nas crianças. Da mesma forma, regras construídas coletivamente 
que não forem relembradas quando acontecer alguma infração não alcançarão 
seu propósito. 

A partir de um confl ito, as crianças devem ser levadas a lembrarem-se das 
regras estabelecidas pelo grupo pois, nesse momento, as regras poderão 
ser percebidas de modo concreto e real. Ao vivenciarem uma experiência de 
desentendimento ou desrespeito, farão a ligação entre a experiência e a regra 
estabelecida e terão elementos consistentes para realizarem a refl exão acerca 
de seu comportamento pelo seu sentido moral e não porque o professor ou 
educador determinou. 

Recompensas reforçam o estado de heteronomia uma vez que as crianças são 
levadas a agirem de determinada forma não porque esta é a mais adequada, 
mas porque lhes renderá um prêmio. Do mesmo modo, as crianças evitam 
alguns comportamentos não porque estes são moralmente inadequados, mas 
por medo de punições. Em ambos os casos, as crianças não são levadas 
a refl etirem e a desenvolverem seus pontos de vista sobre os fatos, mas a 
obedecerem em função de um resultado fi nal: prêmio ou castigo.  

Os processos de descentração do pensamento, análise crítica de uma situação 
e elaboração de conclusões são extremamente complexos para as crianças 
pequenas. Elas precisam ser auxiliadas a realizá-los, devem ser ensinadas 
a pensar sobre suas ações e sobre quais seriam as atitudes moralmente 
adequadas diante de uma situação. Para isso, precisam ser estimuladas e 
orientadas pelos adultos que as acompanham. 
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Obras Educativas Jardim Felicidade

Colocar as crianças separadas do grupo, sozinhas, “para pensar” são atitudes 
infrutíferas do ponto de vista do desenvolvimento moral. Para as crianças, 
aquela oportunidade signifi ca uma punição. Para que fosse uma experiência 
signifi cativa, ela deveria ser compartilhada com todo o grupo, numa discussão 
aberta e coletiva em que a atitude de uma criança poderia ser fomento para a 
refl exão e o desenvolvimento de todas.
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Como as crianças da Educação Infantil vivenciam um período do desenvolvimento 
em que a experiência concreta faz-se fundamental, sua relação inicial com o 
julgamento moral se dá através das regras. As regras constituem-se em aspectos 
palpáveis do comportamento, que são visíveis para as crianças, como, por 
exemplo: “devemos emprestar brinquedos aos nossos colegas” ou “devemos 
resolver os problemas sem brigar”. 

A discussão coletiva sobre as regras, sua construção pelo grupo e a análise 
de todo o grupo quando uma delas é quebrada proporciona, às crianças, o 
início da refl exão sobre o princípio moral que está por trás da regra. Tomando 
os exemplos acima, na regra “devemos emprestar brinquedos aos nossos 
colegas” o princípio que norteia pode ser da convivência harmônica ou da 
igualdade de direitos, entretanto esses princípios ainda são muito abstratos para 
as crianças da Educação Infantil, enquanto a regra é mais concreta. Na outra 
regra apresentada: “devemos resolver os problemas sem brigar” os princípios 
norteadores são o respeito aos demais e a não-violência. O princípio deve ser 
apresentado pelo adulto que propõe às crianças refl etirem sobre ele, a partir da 
vivência da regra. 

O desenvolvimento moral da criança se dá da mesma maneira que acontece 
seu desenvolvimento cognitivo: pela constante ampliação do conhecimento 
à medida que vivencia novas experiências e reorganiza as percepções que 
havia elaborado anteriormente. Nisso reside a necessidade do adulto fornecer 
oportunidades às crianças de observarem seus comportamentos, analisá-los, 
discutí-los e estabelecerem novas conclusões. 

  





F)  ASPECTOS PEDAGÓGICOS

Saberes e fazeres na Educação Infantil 

“As coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender “
Paulinho da Viola

Os saberes e os fazeres cotidianos, que são vistos nas práticas pedagógicas, 
envolvem diversos elementos que se interligam e interdependem. Muitos desses 
elementos não são claramente percebidos pelos sujeitos do cotidiano educativo: 
crianças, famílias, funcionários, professores e educadores, gestores, setores 
sociais. Entretanto, eles são fatores que interferem e até mesmo defi nem as 
diretrizes e a infraestrutura do trabalho.

Conhecer e explicitar alguns destes elementos é ação de fundamental 
importância para que se amplie a percepção dos envolvidos acerca do trabalho 
pedagógico realizado nas instituições de Educação Infantil.  

Nesse sentido, o documento Proposições Curriculares para a Educação Infantil 
aponta: 

1. Os saberes e fazeres necessários ao efetivo respeito e valorização das 
diferenças entre as crianças, assegurando as características da infância 
nos processos de: brincar, cuidar, entender, atender, conversar, tratar, 
informar, discutir, refl etir e tantos outros.
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UMEI Vila Antena

As propostas pedagógicas, ao serem formuladas, devem partir da ideia de que a 
sociedade contemporânea é diversa e de que não existem grupos homogêneos. 
A heterogeneidade precisa ser vista como uma manifestação da riqueza dos 
seres humanos que são diferentes, superando a visão que enfatiza a diferença 
como falta ou ausência. 

Também é preciso ter sempre presente a ideia de que os sujeitos são mutáveis 
no tempo a partir de suas experiências de vida, isto é, suas características não 
são fi xas.

O processo de democratização da educação e a universalização do Ensino 
Fundamental suscitaram questões complexas que vieram a defi nir a política 
de educação inclusiva nas escolas públicas, em todas as etapas da Educação 
Básica. As lutas por uma educação não sexista, não racista, pela inclusão de 
pessoas com defi ciência, a priorização de pessoas em situação de vulnerabilidade 
social e econômica, entre outros aspectos, levaram profi ssionais, pais, alunos 
e sociedade civil em geral a buscarem novas formas de conceber a educação 
e as práticas escolares.
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A sociedade vem reconhecendo, cada vez mais, a necessidade de incorporar, 
na escola, a pluralidade social. Existem também variações que se dão no 
tempo. Por mais que um grupo pareça homogêneo, a heterogeneidade emerge. 
A diversidade não pode ser apenas respeitada, mas potencializada como um 
elemento fundamental da riqueza cultural, social, política e pedagógica. 

Sendo a função social da escola ensinar, uma das importantes aprendizagens 
a ser realizada por adultos e crianças é a convivência estabelecida na relação 
dos sujeitos entre si e com o mundo. 

Na realização do fazer pedagógico cotidiano, é fundamental oferecer, às 
crianças, múltiplas situações, adequadamente planejadas, que possibilitem 
modalidades variadas de aprendizagem a partir das diferenças individuais e de 
grupo, bem como da diversidade de processos de aprendizagem. Intervenções 
pedagógicas que busquem efetivar o desenvolvimento integral das crianças. 

É a interação com o ambiente, mediada por adultos que conhecem quais são os 
estímulos adequados para o desenvolvimento das habilidades psicomotoras, 
cognitivas e atitudinais das crianças, que possibilitarão o desenvolvimento de 
todo seu potencial, gerando comportamentos que sejam relevantes para o seu 
bem-estar, sobrevivência, inserção e atuação no mundo.

Desse modo, é necessário variar o tempo de duração das atividades, os 
recursos oferecidos para cada uma delas, as opções de atividades relacionadas 
ao desenvolvimento de uma mesma habilidade, a periodicidade de grupos 
de atividades relacionadas a uma mesma habilidade, de tal forma que as 
experiências vivenciadas pelas crianças estejam adequadas ao grupo como 
um todo, mas também, às diferenças entre pequenos grupos de crianças dentro 
de uma mesma turma. 

Considerar e valorizar a diversidade implica em compreender as diferenças 
biológicas, culturais e sociais das crianças realizando práticas educativas que 
possibilitem a aprendizagem de todas. Nesse sentido, é papel dos professores 
e educadores conhecerem as condições biológicas do grupo de crianças e de 
cada uma delas, seu ambiente sociocultural e organizar o currículo, visando a 
diversifi cação de experiências, a individualização das aprendizagens e o efetivo 
desenvolvimento de todas. 

Ao considerar o desenvolvimento das crianças, reconhecendo-as como 
sujeitos competentes e conhecendo-as profundamente em suas formas de 
aprendizagem, o profi ssional da Educação Infantil deverá proporcionar-lhes 
espaços estimulantes e oportunidades para contato mais estreito com elas 
mesmas, com outras crianças da mesma idade e de idades diferentes, ambientes 
ricos em objetos e instrumentos culturais para que se expressem e vivenciem 
experiências nas suas diferentes e várias habilidades e linguagens.
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Lar Fabiano de Cristo

É essencial que as crianças tenham acesso a diferentes espaços e estímulos 
que lhes propiciem explorar, criar, manipular, ler, jogar, brincar, pensar, discutir, 
elaborar, construir, comparar, analisar, sistematizar. Portanto, os professores e 
educadores deverão planejar estratégias de organização e de intervenções que 
facilitem as aprendizagens das crianças e permitam, a eles, adultos, também 
sistematizar, avaliar e reorientar o seu fazer.

Devem, ainda, ser consideradas, a fl exibilidade da organização dos tempos, a 
coerência interna na organização da instituição como um todo de modo a efetivar 
a construção contínua de conhecimentos pelas crianças, práticas e modos de 
fazer adequados a cada turma e a pequenos grupos de crianças, modalidades 
variadas de intervenções pedagógicas considerando as especifi cidades de 
cada grupo.

Assumir o trabalho que coloque a criança na centralidade do processo educativo 
e valorize a diversidade signifi ca realizar propostas de trabalho individualizado, 
mas também, organizar propostas de educação coletiva, explorando os aspectos 
relacionais da educação. A aprendizagem é uma ação individual realizada por 
meio de experiências coletivas que se dão nas interações, com cooperação, 
troca de ideias, partilha de vivências, de emoções, confrontos de pontos de 
vista, ensino recíproco.

Portanto, é fundamental considerar:
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• As diferentes infâncias, a história social da infância e da Educação Infantil 
no mundo, no país, em nossa cidade e em cada instituição;

• A diferença entre o atendimento escolar institucional e o de variados 
espaços coletivos como família, associações e outros;

• A infl uência da instituição educativa na formação pessoal e na vida de 
cada criança;

• A necessidade de prover de intencionalidades educativas todas as suas 
práticas;

• As características próprias e perfi l sócio-político-econômico diferenciado 
do público atendido;

• A faixa etária do público atendido, sua dependência com relação às 
famílias e suas características biológicas;

• O período de desenvolvimento físico, social, cognitivo, motor, emocional 
em que se encontram as crianças;

• A maneira como cada criança aprende e apreende o mundo;

• A importância de uma relação cotidiana entre a instituição e as famílias.

2. Os saberes e fazeres necessários para atender às necessidades 
formativas das crianças na sociedade contemporânea

A complexidade do mundo e da constituição dos sujeitos exige que se faça um 
ensino diferenciado vivendo a democracia, a solidariedade, a participação social 
na experiência da vida cotidiana, aprendendo todo dia, em todas as situações, 
vivenciando as aprendizagens de forma corpórea, cognitiva, sensível, social, 
emocional.

As sociedades humanas organizam a educação e a socialização das suas 
crianças por meio da transmissão e da elaboração de conhecimentos e saberes 
que julgam indispensáveis para a inclusão delas no mundo, realizando sua 
humanização - a sua construção como um ser humano através de uma herança 
cultural renovada e do desenvolvimento pessoal.

O mundo contemporâneo precisa de uma educação com características 
interculturais, pois existem, na sociedade complexa, muitas culturas, modos 
de ver e fazer as coisas. São culturas familiares, culturas das crianças, dos 
professores e educadores, das escolas, das instituições. Trabalhar com essa 
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diversidade signifi ca oportunizar acesso e desenvolvimentos de conhecimentos, 
habilidades, hábitos e valores. 

As crianças precisam desenvolver a vivência da diversidade, a ética do respeito 
e do encontro com as diferenças e o consequente enriquecimento dos grupos e 
dos indivíduos com suas especifi cidades, não naturalizando as desigualdades. 
Isso se aprende através da abertura para a existência de outros modos de viver 
e pela ampliação das experiências cotidianas.

  

Creche Abrigo Coração de Jesus

Do mesmo modo, a sociedade mundial atual solicita indivíduos capazes de lidar 
com as informações extraindo delas o conhecimento necessário à inserção 
e atuação em seu meio. Pessoas capazes de relacionar o local ao global, 
compreendendo o todo e suas diversas partes. Indivíduos com pensamento 
autônomo que percebam as tensões e as contradições da sociedade, buscando 
modos solidários e colaborativos de agir em comunidade. 

As experiências diárias familiares, as informações que a mídia e tantas outras 
vivências das crianças oferecem, quer sejam sobre animais, horta, cozinha, 
eletrônica e tantos outros temas, podem e devem ser fundamentadas na escola 
enquanto saberes, habilidades ou conhecimentos por meio de experiências 
organizadas.
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Outro aspecto de fundamental importância no mundo atual é a efetivação de 
uma consciência solidária. A vivência da colaboração, cooperação e participação 
leva as crianças a compreenderem que trabalhar em conjunto é mais vantajoso 
do que solitariamente porque permite somar e potencializar as habilidades de 
cada um. Uma perspectiva que busca superar a competitividade, a exploração 
e a discriminação.

Para tanto, as práticas na Educação Infantil precisam realizar, sobretudo:

• A indissociabilidade do cuidar educando e do educar cuidando no 
desenvolvimento das vivências cotidianas;

• O brincar como forma de apropriação, de criação e recriação das 
culturas;

• A livre manifestação do pensamento pelas crianças, sendo incentivadas 
a expressarem-se oralmente ou por meio das outras linguagens;

• A busca coletiva de soluções para os diversos problemas diários, 
envolvendo as crianças nas discussões;

• A refl exão acerca de questões ambientais, econômicas, sociais e 
culturais da comunidade mais próxima à instituição educativa, realizada 
por adultos e crianças conjuntamente;

• O incentivo à solidariedade, à cooperação e à vivência de valores 
humanos como a justiça, a equidade e outros.

3. Os saberes e fazeres necessários para elaborar o planejamento para 
cada ciclo e a articulação desse entre os demais ciclos

A educação das crianças pequenas precisa ser pensada como um processo 
de longo prazo – de 0 a 5 anos – com intencionalidades claras, consistentes e 
amplas, que podem ser subdivididas em intencionalidades de médio prazo ao 
longo de cada ciclo.

As turmas devem ser organizadas para que as crianças permaneçam num 
determinado grupo e compartilhem seus tempos e espaços de forma contínua. 
Essa convivência cria desafi os e demanda tempo para ultrapassá-los. Estar 
junto por prazos alongados possibilita conhecimento, aproximação e superação 
das diferenças. Aprender a relacionar-se com os demais quer sejam crianças, 
pais, colegas, leva-as a aceitarem a diversidade das pessoas.
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Do mesmo modo, cada turma de crianças deve ter a oportunidade de conviver, 
com regularidade, com turmas de faixas etárias diferentes da sua, exercitando 
a vivência e a complementaridade nas experiências entre crianças mais novas 
e mais velhas. 

Visando garantir a continuidade dentro de um mesmo ciclo, é de fundamental 
importância a permanência de professores e educadores com cada turma 
de crianças durante todo o ciclo. A existência de alguns profi ssionais que 
acompanhem a mesma turma de crianças por um período mais longo que 
um único ano efetiva uma maior aproximação entre famílias, professores e 
educadores, permite o conhecimento aprofundado de cada uma das crianças, 
garante o encadeamento das experiências educativas sem rupturas entre um 
ano e outro de tal forma a concretizar melhor a vivência do ciclo.

Para se trabalhar na perspectiva dos ciclos, a escola precisa se organizar de 
modo a possibilitar:

• Coerência interna na organização das turmas e do trabalho dos 
docentes;

• Acompanhamento por alguns professores e educadores à mesma turma 
de crianças;

UMEI Sol Nascente
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• Sistemática de discussões e planejamento coordenado entre os ciclos;

• Atuação e envolvimento efetivo da Coordenação Pedagógica nos 
planejamentos dos professores e educadores;

• Conhecimento do que caracteriza as crianças em cada ciclo e suas 
necessidades;

• Práticas de transição e continuidade entre o 1º e o 2º ciclo da Educação 
Infantil; 

• Interlocução e continuidade entre a Educação Infantil e o 1º Ciclo do 
Ensino Fundamental.

4. Os saberes e fazeres necessários para desenvolver o compromisso 
e a disposição para construir novos modos mais contemporâneos de 
desenvolver a identidade profi ssional da Educação Infantil, avaliando, 
replanejando, registrando, analisando, interpretando sua prática e 
aprendendo a ser docente

A construção da identidade dos professores e educadores de Educação Infantil 
tem uma história longa que nos remete às primeiras educadoras dos Jardins da 
Infância e Creches.

Em meados do século XIX, a profi ssão de professora de crianças foi uma 
oportunidade para as mulheres que desejavam ter uma realização profi ssional. Até 
então o magistério era especifi camente uma profi ssão masculina. Naquele momento 
histórico, ser professora estava ligado a muitas características morais, daquilo que 
se considerava como habilidades femininas: carinho, cuidado, delicadeza.

Apesar de ter sido, histórica e culturalmente, considerada uma profi ssão 
feminina, atualmente, vivencia-se a entrada de profi ssionais do sexo masculino 
na docência da Educação Infantil. Esse fato tem exigido de todos os profi ssionais 
da educação, das famílias e comunidades a refl exão acerca de suas concepções 
pessoais e pedagógicas, que muito tem contribuído para o enriquecimento de 
todos: adultos e crianças. 

A capacidade pessoal e profi ssional de exercer com qualidade a docência 
na Educação Infantil não pode ser compreendida como uma característica 
identitária de sexo, mas de compromisso e seriedade.

Nas sociedades contemporâneas, as características identitárias dos professores 
e  educadores de Educação Infantil estão ligadas à capacidade de serem 
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profi ssionais competentes, que consigam estabelecer relações adequadas 
com as crianças e suas famílias, capazes de proporem e realizarem práticas 
educativas com intencionalidades defi nidas e adequadas.

UMEI São João

Apesar da história do atendimento à criança pequena, fora da família, ter 
estabelecido características e expectativas em relação às pessoas que realizavam 
este atendimento muito voltadas para a afetividade e a assistência, as mudanças 
ocorridas nas últimas décadas impõem, hoje, a necessidade de um perfi l 
eminentemente profi ssional para os adultos que educam cuidando das crianças 
pequenas. Não há mais espaço para amadorismo na Educação Infantil. 

Consolidar o caráter profi ssional de quem atua na Educação Infantil é uma ação 
que envolve muitos desafi os. Esta ação exige esforço - pessoal e coletivo - para 
observação das práticas, registro das refl exões, abertura para discussão coletiva 
sobre elas, estudo teórico dos aspectos levantados durante as observações, 
planejamento que objetive superar as difi culdades observadas e reinício de 
todo o processo.
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UMEI Alaíde Lisboa

Fortalecer o caráter profi ssional da prática educativa é aspecto de 
fundamental importância para assegurar a melhoria da qualidade e os efetivos 
desenvolvimento e aprendizagem das crianças que frequentam as instituições 
de Educação Infantil.

Defi nitivamente, os professores e educadores devem assumir a tríade 
planejamento/registro/avaliação como a base de seu fazer cotidiano pedagógico 
num processo que se autoalimenta continuamente. A realização de uma proposta 
pedagógica que visa a construção de conhecimentos e o desenvolvimento de 
habilidades pelas crianças exige um acompanhamento cuidadoso e orientado 
dos processos educativos para que os professores e educadores tenham retorno 
das suas intervenções e possam refl etir sobre as ações seguintes. É isto que 
signifi ca ter intencionalidade educativa.

Portanto, são saberes e fazeres necessários para desenvolver a identidade 
profi ssional dos professores e educadores de Educação Infantil:

• Reconhecer-se e fazer-se reconhecido como profi ssional da educação;

• Conhecer as diferentes concepções e teorias que permeiam as práticas 
pedagógicas existentes;

• Conhecer as características gerais de desenvolvimento e aprendizagem 
dos seres humanos na faixa etária de zero a cinco anos;
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• Conhecer os avanços das ciências humanas, sociais e biológicas no que 
diz respeito ao processo de desenvolvimento da criança;

• Compreender a instituição de Educação Infantil como espaço coletivo de 
cuidar educando e educar cuidando das crianças de zero a cinco anos, 
em parceria com as famílias e a comunidade;

• Comprometer-se com o bem-estar e o desenvolvimento integral das 
crianças;

• Conhecer e utilizar cotidianamente os recursos materiais necessários ao 
desempenho competente de suas funções de cuidar educando e educar 
cuidando das crianças;

• Conhecer e utilizar estratégias de acesso, utilização e apropriação da 
produção cultural, científi ca e tecnológica da contemporaneidade para 
mediar as ações com as crianças;

• Planejar e implementar estratégias que contribuam para a participação 
efetiva de todas as crianças: negras, indígenas, brancas, de diferentes 
faixas etárias, com defi ciência ou não, mais ou menos favorecidas 
economicamente, na perspectiva da Educação Inclusiva;

• Ser um profi ssional investigador e pesquisador que se propõe o contínuo 
exercício de ver e analisar, ouvir e refl etir sobre o que faz;

• Investir continuamente em sua formação pessoal e profi ssional;

• Reconhecer e entender que a aprendizagem é uma ação individual 
realizada através de experiências coletivas, com cooperação, troca de 
ideias, partilha de vivências, de emoções, confrontos de pontos de vista, 
ensino recíproco;

• Construir modos de pensar e agir em comum, favorecendo o trabalho 
em equipe.

5.  As linguagens que devem ser consideradas nas proposições curriculares 
da Educação Infantil

Como afi rma Junqueira (2005), já faz tempo que a expressão “linguagem” 
participa das discussões sobre currículo da Educação Infantil. Mas ainda hoje, 
muitos profi ssionais da Educação Básica confundem conceitos de linguagem 
com de língua e, ainda mais, restringe-os apenas à linguagem verbal - oral e 
escrita. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (MEC, 1988) aponta 
o movimento, a música e as artes visuais como linguagens.
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O documento Proposições Curriculares compreende Linguagem como o meio 
pelo qual os seres humanos se comunicam e se expressam no mundo e com 
o mundo num processo que os constituem como seres humanos e como 
indivíduos. 

O homem é o único animal capaz de simbolizar. Representar um ser ou um objeto 
através de uma palavra, de uma imagem, de um gesto signifi ca criar símbolos. 
Esta é uma habilidade exclusiva do ser humano e lhe possibilita recuperar seres 
e objetos que não estejam presentes por meio desta representação. 

As linguagens são conjuntos de representações que podem ser expressos pela 
fala (linguagem oral), pela escrita (linguagem escrita), por imagens, desenhos 
(linguagem pictórica), por gestos e expressões corporais (linguagem corporal) 
e uma infi nidade de outras formas de representação e/ou expressão que o 
homem puder criar.

Dentre as mais diversas linguagens, é possível citar a linguagem dos sons, do 
toque, do olhar, dos cheiros, dos sabores, do brincar, da fala, da escrita, das 
atitudes, das marcas, das posturas, das reações emocionais, do desenho, da 
arte e tantas outras, gerando dois grandes grupos: as linguagens verbais e as 
linguagens não verbais.

Escola Municipal Renascença
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O essencial, então, é tomar como ponto de partida as crianças, suas 
expressões e suas representações. Toda e qualquer ação da criança é 
permeada por linguagens e elas permitem, aos adultos, interagirem com as 
crianças, compreendê-las, ajudá-las a compreenderem o mundo que as cerca, 
constituírem-se como sujeitos simbólicos e humanos. 

 

Creche Comunitária Padre Francisco Carvalho Moreira

Por meio das linguagens – que Malaguzzi (Edwards, 1999) diz serem cem – 
a criança comunica e se expressa para construir novos conhecimentos, dar 
signifi cado e se apropriar do mundo. Sendo assim, o trabalho e as diferentes 
vivências com as linguagens concretizarão o desenvolvimento das capacidades 
para oportunizar, às crianças, estabelecerem relações, analisarem, compararem, 
desenvolverem valores, atitudes, realizarem operações motoras e mentais, 
fazerem analogias, interpretarem e resolverem situações com autonomia, 
descobrirem, criarem e recriarem.

Assim, é importante valorizar a construção de signifi cados pela criança em 
todas as suas linguagens. A escola e a educação, quando valorizam essencial e 
primeiramente a linguagem escrita, acabam por empobrecer as possibilidades 
expressivas e representativas das crianças, que são múltiplas. 
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As linguagens não se apresentam isoladamente, fragmentadas. Na prática, 
elas se interligam e se complementam. Uma atividade proposta traz em si 
várias linguagens que levam ao desenvolvimento de capacidades, mesmo que, 
naquele momento, haja uma intencionalidade focada em uma determinada 
linguagem.

Este documento apresenta as Interações, o Brincar e a Cultura-Sociedade-
Natureza como eixos estruturadores em torno dos quais as linguagens se 
desenvolvem, estabelecendo, para o trabalho na Educação Infantil, sete 
linguagens, que representam aqui as múltiplas linguagens que as crianças 
utilizam articuladamente: Linguagem Corporal, Linguagem Musical, Linguagem 
Oral, Linguagem Plástica Visual, Linguagem Digital, Linguagem Matemática e 
Linguagem Escrita. 

Neste documento, ressalta-se que não há hierarquia entre as linguagens, todas 
são igualmente importantes. À instituição educativa cabe organizar o espaço, o 
tempo e as rotinas que garantam às crianças, vivenciar diversas experiências 
e atividades levando-as a experimentarem situações através de diferentes 
linguagens, por meio das interações com o outro, adulto ou criança, com o meio 
e consigo mesma. 

Finalmente, é necessário lembrar que o adulto é referência para as crianças. 
Portanto, ele deve procurar exercitar e vivenciar as diversas linguagens 
demonstrando, na prática, a importância e signifi cado de cada uma delas. O 
adulto que desenha junto com as crianças demonstra que ele também é um 
sujeito que experimenta e se expressa através daquela linguagem. Da mesma 
forma, o adulto que lê junto com as crianças apresenta concretamente o exemplo 
de sujeito fruidor da linguagem escrita.

Algumas considerações sobre experiências escolares

Muitas práticas existentes na Educação Infantil são heranças das didáticas e 
metodologias que fi caram marcadas nas vivências dos professores e educadores 
em sua trajetória como alunos.

Por muito tempo, a formação acadêmica dos profi ssionais que atuariam na 
Educação Infantil foi desconsiderada , pois pensava-se que era algo muito 
parecido com a docência no Ensino Fundamental, que se realizaria, com as 
crianças de zero a cinco anos, de maneira mais simplifi cada. 

Essas ideias vêm sendo superadas nos últimos anos e a complexidade da 
docência em Educação Infantil compreendida.

Apesar dos avanços, existem, ainda, contradições e pressupostos equivocados 
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que são difi cultadores da melhoria da qualidade do trabalho pedagógico 
realizado nas instituições de Educação Infantil. Dentre as várias contradições e 
equívocos observados nas práticas cotidianas, este documento aponta: 

• A crença de que a criança pequena não sabe nada;

• Atividades repetitivas, sem signifi cado e centradas em folhas de papel;

• “Trabalhinhos” estereotipados, focados em datas comemorativas e outros;
 

• A preparação para o Ensino Fundamental;

• A rotina centrada na organização dos adultos e não na necessidade das 
crianças;

• A denominação da relação entre professores e educadores e crianças 
como um grau de parentesco no uso de termos como “tio” ou “tia”, o que não 
assegura proximidade ou maior afetividade, mas desprofi ssionalização;

• A preocupação com o produto e não com o processo vivenciado pela 
criança;

• A existência de castigos e cantinhos-de-pensar;

• Atividades e decorações dos espaços feitos pelos adultos e para os 
adultos, fora do alcance visual e de manipulação das crianças;

• Desrespeito para com as crianças através de gritos ou fala agressiva dos 
adultos;

• Organização de espaços, muitas vezes frios, direcionando a centralidade 
do olhar para o professor e educador, sem atrativos ou estímulos para a 
criança.

Problemas como esses surgem a partir da concepção de que a criança nada 
sabe e tudo lhe deve ser ensinado pelo adulto. Entretanto, a convicção de que 
a criança é um sujeito competente pressupõe que ela sabe muito a respeito 
do mundo e das pessoas que a cercam. Um conhecimento que começou a ser 
construído a partir de seu nascimento, quando ela começou a viver as mais 
diversas experiências. 

A superação dos problemas apontados acima e muitos outros prescinde da 
efetivação das concepções explicitadas neste documento. Deve basear-se em 
uma pedagogia adequada para a infância, que tenha a criança na centralidade 
do processo educativo e que parta de seus conhecimentos e saberes. 
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UMEI Silva Lobo

O alcance de uma prática pedagógica que coloque a criança na sua centralidade 
exige um contínuo processo de refl exão sobre todos os elementos componentes 
do currículo: as concepções dos profi ssionais envolvidos, a seleção e organização 
das experiências propostas, a defi nição dos tempos, espaços e materiais, o 
envolvimento com as famílias e tantos outros.

A refl exão sobre a prática pedagógica constitui-se em processo de formação 
e aprendizagem dos professores e educadores sobre eles mesmos, sobre as 
crianças, sobre os processos de desenvolvimento e aprendizagem de cada 
uma delas. Ao retomar seu planejamento, observando as ações que foram bem 
sucedidas e aquelas que não o foram, cada profi ssional tem a oportunidade de 
analisar os fatores que infl uenciaram as ações realizadas e sua interferência. 
Poderá, também, analisar a maneira como ele mesmo conduziu as experiências 
buscando identifi car possíveis e necessárias mudanças. 
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Refl etir sobre a prática pedagógica possibilita resgatar experiências passadas, 
ressignifi cando-as, e planejar novas experiências.

Para que o processo de refl exão seja produtivo é sempre importante que existam 
registros, de diferentes e variadas naturezas, sobre as atividades realizadas. Os 
registros são elementos de apoio à memória, de observação de fatores que não 
puderam ser notados no momento da ação e de materialização do processo de 
aprendizagem das crianças. Muitas vezes, uma fi lmagem, pequenas anotações 
feitas pelo adulto, fotos ou uma gravação de áudio possibilitam que os professores 
e educadores percebam falas das crianças, ações delas ou outros elementos 
que não foram observados durante a realização da atividade. São fontes de 
riquíssimas informações quando retomadas e analisadas. 

Alguns registros podem ser incorporados à documentação pedagógica das 
crianças e da turma, mas nem todos precisam ser utilizados. A seleção de 
materiais para a composição da documentação pedagógica depende das 
intencionalidades dos adultos e da qualidade informativa do material que foi 
produzido. Nem todo registro torna-se documentação.

Para defi nir quais registros são mais adequados para refl etir o processo de 
desenvolvimento e aprendizagem das crianças, os profi ssionais precisam ter 
clareza do que pretendem que elas desenvolvam, como poderão realizá-lo, 
mantendo o olhar atento para investigar as diversas estratégias que as crianças 
criarão para as aprendizagens que se espera que elas construam. Precisam 
também, analisar os registros obtidos, verifi cando se eles, efetivamente, estão 
refl etindo os processos e os avanços das crianças. Muitas vezes, o registro 
mais signifi cativo não é um produto material como um desenho, mas uma fala 
ou uma atitude de uma criança. 
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 UMEI Jardim dos Comerciários

Ao refl etirem sobre sua própria prática, sobre os elementos do cotidiano 
educativo, ao refl etirem sobre os processos de desenvolvimento de cada uma 
das crianças, ao registrarem as ações das crianças, ao selecionarem os registros 
para compor a documentação pedagógica, os professores e educadores estão, 
continuamente, realizando avaliações acerca do contexto educativo.

Este tipo de avaliação exige que os profi ssionais estejam atentos à dinâmica do 
processo pedagógico, buscando adequar os elementos que o compõem a fi m 
de obter as melhores condições para o desenvolvimento e aprendizagem das 
crianças - objetivo primeiro de uma instituição educativa. 

Na Educação Infantil, a avaliação deve ser realizada na perspectiva de 
analisar se as condições oferecidas estão de acordo com as necessidades e 
características de cada grupo de crianças. A avaliação deve ser o meio através 
do qual os adultos acompanhem os processos de desenvolvimento das crianças, 
adequando as práticas realizadas a fi m de que elas ofereçam experiências 
signifi cativas e efetivas em sua aprendizagem.
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O que se propõe é uma avaliação que busque entender as práticas pedagógicas 
e suas efetivas contribuições para o desenvolvimento das crianças, ao contrário 
de modelos avaliativos que pretendem, unicamente, medir e enquadrar as 
crianças. Busca-se a superação de propostas avaliativas baseadas no mérito, no 
resultado, desconsiderando os percursos estabelecidos por todos os envolvidos 
no processo.

Como se vê, o que está apontado são novas possibilidades e elementos que 
procuram ressaltar o verdadeiro sentido da prática pedagógica, por meio de:

• Postura crítica e consciente dos profi ssionais visando garantir vivências 
e experiências adequadas ao processo de desenvolvimento de todas as 
crianças;

• Incorporação defi nitiva da tríade planejamento/registro/avaliação no 
cotidiano pedagógico pelos professores e educadores;

• Adoção da refl exão sobre a prática como instrumento de formação 
profi ssional;

• Elaboração de documentação pedagógica através de registros 
diversifi cados, signifi cativos e com qualidade informativa;

• Oferta de experiências culturais e artísticas variadas dentro e fora do 
ambiente educativo;

• Garantia de expressão das crianças nas diversas linguagens, em 
oportunidades variadas; 

• Estímulo, às crianças, para relatarem e explicitarem seus raciocínios, 
seus modos de pensar, suas conclusões a respeito dos mais diversos 
temas e situações;

• Estímulo à contraposição de pontos de vista problematizando situações 
cotidianas e possibilitando a ampliação dos pontos de vista das 
crianças; 

• Trabalho em constante colaboração e parceria com famílias e 
comunidade.
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Espaços, tempos e materiais

Pensar e organizar os espaços, os tempos e os materiais na rotina das práticas 
pedagógicas pressupõe, antes de mais nada, partir-se das condições reais de 
cada instituição buscando sua melhoria constante.

As eventuais restrições que estejam colocadas pela estrutura física da 
instituição, pela disponibilidade de recursos humanos e materiais devem ser 
encarados como situações a serem readequadas e superadas e não como 
impossibilitadores à realização do trabalho pedagógico de melhor qualidade 
que se espera. 

Da mesma forma, estes elementos devem ser considerados dentro da importância 
que têm. As eventuais difi culdades que estejam colocadas não podem ser 
desconsideradas ou naturalizadas uma vez que interferirão na realização 
de práticas pedagógicas signifi cativas, enriquecedoras e que efetivamente 
contribuam para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças.

UMEI Lagoa
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A composição que se realiza entre a organização do espaço, a distribuição do 
tempo e a seleção de materiais concretiza as concepções que os adultos têm a 
respeito da criança, da educação e da educação que se deve proporcionar às 
crianças.

Nenhuma organização espacial, distribuição de tempo ou seleção de materiais 
é neutra. Elas sempre se darão a partir das crenças e concepções do grupo 
de profi ssionais e da instituição como um todo que atende à Educação Infantil. 
Conforme Horn (2004, p.37): 

... o espaço é rico em signifi cados, podendo ser “lido” em suas 
representações, mostrando a cultura em que está inserido 
através de ritos sociais, de colocação e de uso dos objetos, de 
relações interpessoais, etc. Por meio da leitura “das paredes e 
das organizações dos espaços” das salas de aula de instituições 
de educação infantil, é possível depreender que concepção de 
criança e de educação o educador tem.

O documento Proposições Curriculares para a Educação Infantil, a exemplo de 
diversos teóricos da educação, compreende que o espaço educa. A maneira 
como o espaço é organizado determina a maneira como as interações se 
estabelecerão entre as crianças, as crianças e os adultos, entre as crianças e os 
objetos de conhecimento. A disposição dos móveis no espaço, a acessibilidade 
aos materiais, a utilização das paredes, as possibilidades de livre circulação no 
ambiente são elementos que defi nirão as possibilidades ou os difi cultadores 
para o melhor desenvolvimento das crianças.

Considerando que a aprendizagem e a construção de conhecimento dão-se na 
interação entre os sujeitos e entre os sujeitos e os objetos de conhecimento, 
os espaços, na Educação Infantil, devem ser organizados de forma a criar 
ambientes acolhedores, estimulantes, agradáveis, disponíveis à formação de 
pequenos grupos e a grandes rodas, a livre circulação das crianças, a livre 
escolha de cantinhos temáticos variados nos momentos defi nidos pelo grupo. 

O espaço deve favorecer também, a livre circulação dos professores e 
educadores de modo a estarem disponíveis para intervir nas discussões das 
crianças, em suas brincadeiras, em suas dúvidas, problematizando as situações 
e contribuindo para o aproveitamento dos estímulos vivenciados por elas.

Espera-se que a organização do espaço descentralize o cotidiano pedagógico 
da fi gura do adulto, possibilitando vários ambientes diferentes em uma mesma 
sala, separados por prateleiras ou pequenas estantes e que possibilitem a ação 
autônoma das crianças.
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Creche Comunitária da Vila Sumaré

É fundamental que os diversos ambientes criados em cada espaço sejam 
agradáveis, esteticamente harmoniosos, convidativos, em consonância com 
as diversas culturas representadas em cada grupo de crianças por meio de 
objetos de decoração, móveis e adereços.  

Uma organização que deve ser realizada conjuntamente por adultos e crianças, 
numa construção solidária e colaborativa em que todos tenham possibilidade 
de planejar a organização e a implementação do projeto espacial coletivamente 
elaborado. Uma organização do espaço que se baseie na centralidade da criança 
colocando objetos, murais, quadros na altura de seu campo de visão; estantes 
e prateleiras ao alcance de suas mãos; objetos de uso frequente como mochilas 
e canecos devidamente identifi cados e colocados ao acesso autônomo delas.
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Centro Educacional Professor Estevão Pinto

A instituição que reconhece a capacidade educativa dos espaços está atenta a 
todos os ambientes, internos e externos, sendo os últimos um prolongamento 
dos primeiros. Independente de serem grandes ou pequenas áreas, o contato 
diário das crianças com espaços abertos e livres, bem como espaços verdes e 
de insolação é de fundamental importância.

A funcionalidade dos ambientes é outro fator de grande importância na 
organização dos espaços e também dos materiais. Armários, estantes, 
prateleiras precisam cumprir o papel de auxiliarem a organização e o 
funcionamento das atividades diárias, quer sejam nas salas de atividades das 
crianças, quer sejam nos ambientes administrativos e de uso exclusivo dos 
adultos. Naturalmente, precisam ser frequentemente arrumados, garantir a 
praticidade das ações diárias, as condições de segurança e higiene.



Fundamentos

Creche Comunitária do Bairro Olaria - Cantinho do Amor

 
A distribuição do tempo e a elaboração dos diversos tempos menores no decorrer 
de cada dia, na instituição educativa, precisam, da mesma forma que a organização 
do espaço, garantir a centralidade da criança no processo educativo. 

A duração das atividades precisa ser prevista considerando-se as necessidades 
e as características de cada grupo de crianças. Uma previsão fl exível que 
possibilite reorganizações de acordo com a situação durante a realização das 
atividades. Muitas vezes, a lógica do adulto para distribuição do tempo não se 
confi rma na realidade. A concentração e o interesse das crianças são alguns 
dos elementos que defi nem a necessidade de ampliação ou diminuição do 
tempo inicialmente previsto.

Atividades diferentes realizadas simultaneamente, a divisão da turma em 
grupos menores, a realização de atividades entre grupos de crianças de idades 
diferentes possibilitam compartilhamento dos diversos tempos e espaços. 
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Estas estratégias multiplicam e potencializam as experiências se comparadas 
ao trabalho realizado com toda a turma, todo o tempo.   

Na defi nição dos horários, a organização dos adultos não pode ser o elemento 
principal para a distribuição dos tempos na rotina diária. A instituição que tem a criança 
como foco de seu trabalho pedagógico defi ne seu funcionamento e organização a 
partir das especifi cidades dos grupos de crianças e, não, dos adultos. 

A seleção dos materiais também é mais um elemento de fundamental importância 
para o processo educativo das crianças. Eles sempre precisam ser adequados 
à faixa etária, serem substituídos quando danifi cados, serem regularmente 
lavados e limpos, serem seguros e de boa qualidade. A beleza e funcionalidade 
também são características importantes e devem ser consideradas para 
aquisição ou confecção de materiais, livros, brinquedos e demais objetos de 
uso frequente das crianças.

Creche Elizabeth Santos

Os brinquedos devem ser duráveis, de diversos materiais (plástico, madeira, 
tecido), de diversos temas (casinha, mecânico, médico, e outros), de tamanhos 
variados. Precisam estar disponíveis para todas as crianças, independente de 
seu sexo, etnia, idade, raça. 



Fundamentos

Os materiais apresentados e colocados à disposição das crianças precisam 
estar de acordo com a valorização da diversidade, refl etindo as diversas culturas 
e etnias de cada grupo de criança. 

Meninos e meninas têm o direito de vivenciarem diversos papéis sociais e 
representarem diversas situações masculinas e femininas de tal forma que 
sejam capazes de compreenderem as características e realidades do sexo 
oposto ao seu. Vivências que lhes proporcionarão o exercício da compreensão 
em relação ao outro sexo, bem como o desenvolvimento de habilidades que as 
vivências exclusivas de um único gênero não possibilitariam. 

Na maioria das vezes, diante da escolha de uma menina de ser o soldado ou 
de um menino de passar esmaltes, os adultos escandalizam-se. As reações 
dos adultos diante do desejo das crianças de experimentarem papéis sociais 
e vivências normalmente atribuídas ao sexo oposto ao seu, lhes fornecem 
signifi cados culturais acerca da masculinidade e da feminilidade, perpetuando, 
muitas vezes, práticas preconceituosas. 

As instituições de Educação Infantil, como instituições sociais de importância 
central na vida contemporânea, têm uma grande responsabilidade na 
construção de relações mais igualitárias entre homens e mulheres. Para isso, 
as escolas e creches precisam debruçar-se sobre suas práticas cotidianas, 
analisá-las em profundidade, considerando as relações de gênero que ali se 
produzem e reproduzem, e proporem mudanças que superem práticas sexistas 
e heteronormativas. A escolha dos materiais tem grande importância nesse 
sentido.

O mesmo se dá em relação à promoção da igualdade étnico-racial. Na seleção 
e aquisição de brinquedos e materiais é fundamental que estejam presentes 
bonecos e bonecas negros e brancos; tapetes, cortinas, almofadas que tragam 
padronagens indígenas e africanas; quadros, potes, vasilhames, roupas e 
adereços das diversas origens étnicas das crianças de cada turma.

A existência de crianças com defi ciência em uma turma, requer materiais que 
lhes forneçam acessibilidade, considerando suas possibilidades específi cas.

Finalmente, os materiais precisam estar ao alcance e disponibilidade das 
crianças de forma a tornar concreta sua autonomia. Objetos de uso cotidiano 
devem ser organizados conjuntamente por adultos e crianças tornando-os de 
livre acesso delas. 

O espaço, os materiais, o tempo precisam ser elementos que estejam a 
favor do desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Para isso, devem 
ser cuidadosamente pensados e organizados a fi m de que se efetivem suas 
possibilidades educativas. 
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EQUIPE DE TRABALHO 2007/2008

GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO DA POLÍTICA PEDAGÓGICA E DE FORMAÇÃO
Marília Souza, Áurea Regina Damasceno, Ricardo Diniz

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Andréa Silva Gino, Auro da Silva, Carmem Terezinha Vieira Ângelo Nunes, Cristine 
Dantas Jorge Madeira, Edmary Aparecida V. E. S. Tavares, Roberto Antônio Marques

INCLUSÃO ESCOLAR DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Elaine Salles da Costa, Maria Cândida Viana Pereira, Maria da Conceição Dias 
Magalhães, Maria Isabel Campos Freitas, Odilon Marciano da Mata, Patrícia Cunha, 
Rosângela Elmira Veloso, Silvia Maria Fraga, Vanessa Mara Gurgel

GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Gerente: Mayrce Terezinha da Silva Freitas
Adarlete Carla do Rosário, Cláudia Regina Mendes, Elizabeth Faria Rocha Vilas Boas, 
Hélia de Miranda Glória Faria, Iara Rosa de Oliveira, Janete Soares Campos Dias, 
Joana Dark Teixeira de Saldanha, Joaquim Ramos, Juliana Tófani de Sousa, Maria 
Elisabeth Resende de Carvalho, Mércia de Figueiredo Noronha Pinto, Vânia Gomes 
Michel Machado, Vera Lúcia Otto Diniz

EQUIPES REGIONAIS 

Barreiro
Gerência: Maristela Bruno da Costa, Clélia Márcia Costa de Andrade
Albertina da Silveira Pereira, Beatriz Aleixo da Silva, Letícia Rocha Martins dos Santos, Liliane 
de Assis Ferreira Oliveira, Márcia Maria Amâncio Cabral Martins, Vânia Gomes Michel Machado, 
Vanilda Célia da Silva Abranches

Centro Sul
Gerência: Zamara Campos, Romênia Ayla Morais 
Bernadete Barros de Moura Lima, Daniela Cristina de Melo e Silva Abbud, Elise Ferreira, Fátima 
A. Gelmini, Maria Elisabeth Resende, Marluce Drumond Cunha, Olga de Souza Silveira, Vera 
Lúcia Miranda Ferreira, Virgínia C. B. Q. Matias

Leste
Gerência: José Eduardo Silva Vidigal, Dinalva Dias Santos Marques 
Glaucia Monteiro do Nascimento, Juliana Sá Brandão Martins, Lília do Rosário Silva, Maria 
Luiza Barbosa, Myrna Patrícia Barbosa Fonseca, Nelita de Lourdes Freitas, Rita de Cássia 
Marinho Pinheiro, Viviane Santos Cendon da Silva

Nordeste
Gerência: Arlete Áurea Mol Kallab, Rosemary Salgueiro Dias
Adriana Maria Lima de Brito, Ana Paula Zacarias Lima, Andressa Rocon Gottardi, Evando Reis 
Guimarães, Fabrícia N. de Oliveira, Fernanda Ferreira Mota de Sena, Lílian Rose Pereira Leão, 
Priscilla Emília Neiva de Souza, Rosa Maria Raia, Rubiane Soares de Moura, Sílvia Guide da 
Veiga, Valéria Perret Ferraz

Noroeste
Gerência: Jussara Fátima Liberal de Oliveira, Maria Célia da Cunha Pinto Prado/ Ricardo Diniz 
Gomes
Ana Paula Teixeira, Andreza Regina de Araújo, Daniela Silva Bergo, Dora Meire de Moraes 
Castro Domingues, Elizabeth Faria Rocha Vilas Boas, Luciana Magda Silva, Maria Aparecida 
dos Santos Cabral, Moisés Camilozzi, Sandra Eliane Cardoso de Souza Lopes, Silvânia 
Sampaio Oliveira
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Norte
Gerência: Benilda Regina Paiva de Brito, Simone Andere
Andreia de Barros Teixeira, Anete Viana, Cláudia R. Mendes, Marília Tavares dos Santos, Rita 
de Cássia Rodrigues, Shirley Ferreira

Oeste
Gerência: Acileia do Carmo Sayde, Marília de Dirceu Salles Dias
Alessandra Angélica Custódio, Alessandra Gomes e Castro, Cibele Soares, Dênia Rezende 
Silva, Elaine Aparecida O. Ribeiro, Joaquim Ramos, Maria Bernadete Diniz Costa

Pampulha
Gerência: Maria Ângela Antônio, Elci Madalena Soares 
Andréa Jaqueline Joviano Santos, Elaine Bicalho Marra, Patrícia Rrodrigues da Silva, Rosana 
Márcia F. da Silva, Vera Lúcia da C. Silva Gonçalves

Venda Nova
Gerência: Nilton Francisco Cardoso, Laura Ruth Barbosa de Castro
Carla C. Nascimento Toledo, Cássia Lima dos Santos, Genícia Martins de Matos, Lígia Nunes 
Pereira Brunelli

DIRETORES, COORDENADORES, PROFESSORES E PEDAGOGOS

Diretores, coordenadores, professores, educadores e pedagogos da Rede Municipal de 
Educação e das Creches parceiras da PBH participaram da elaboração destas Proposições 
Curriculares através da Rede de Formação 2007/2008, em encontros regionalizados e por 
linguagens. Sua participação foi de fundamental importância para fi nalização da versão 
preliminar deste documento.

ASSESSORES E CURRICULISTA 

ASSESSORES

HISTÓRICO:  Mayrce Terezinha da Silva Freitas
Pedagoga, com especialização em Psicopedagogia pela UEMG. Professora da Rede Municipal 
de Educação (RME-BH) desde 1984. Gerente de Coordenação da Educação Infantil da 
Secretaria Municipal de Educação desde 2005. 

LINGUAGEM  ESCRITA:  Alessandra Latalisa de Sá 
Doutoranda do Programa de Pós Graduação: Conhecimento e Inclusão Social da Faculdade de 
Educação da UFMG, na linha de pesquisa Educação e Linguagem, 2007; Mestre em Educação 
pela UFMG. Licenciada em Pedagogia, pela Universidade Católica de Minas Gerais.

LINGUAGEM  MUSICAL:  Aline Nunes Carneiro 
Mestre em Música pela UFMG, é bacharel em Psicologia. É professora no Núcleo de extensão 
Musical de BH, ministra curso de Enquadramento Funcional, é professora de Musicalização 
Infantil e Musicalização para Bebês.

LINGUAGEM  CORPORAL:  Ana Cristina Carvalho Pereira 
Atua no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH), doutora em estudos linguísticos pela 
UFMG, mestre em Educação Tecnológica pelo CEFET/MG, especialista em Artes pela PUC 
Minas e graduada em Pedagogia pelo UNIBH. Ministrou, em 2006, ofi cina de linguagem corporal 
para professores/educadores da Rede Municipal.

LINGUAGEM  DIGITAL:  Ana Flávia Colen Castelo Borges 
Fez disciplinas isoladas no Mestrado em Educação Tecnológica pelo Centro Federal de Educação 
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Tecnológica de Minas Gerais – CEFET. Especialista em Informática da Educação pelo IEC/
PUC. Possui graduação em Pedagogia pela Faculdade de Ciências Humanas – FUMECMG. É 
professora na Sociedade Mineira de Cultura – Mantenedora PUC Minas, Colégio Santa Maria e 
CEFET/MG – LPLCLaboratório de pesquisa em Linguagem e Cognição Colaboradora.

EIXO CULTURA-SOCIEDADE-NATUREZA E EIXO BRINCAR: Camila Carvalhal Alterthum 
Mestre em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduada em Educação Física 
pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem publicações nos anis do XII Congresso do 
CBCE – Campinas, UNICAMP, 2001; 4ª Semana da Psicologia da FCH/FUMEC; XI Congresso 
do Colégio Brasileiro de ciência do Esporte, Florianópolis, dentre outros.

LINGUAGEM  ORAL: Idalena Oliveira Chaves 
Doutora em Letras pela UFMG, 2003; possui mestrado em Estudos Linguísticos pela 
Universidade Federal de Minas Gerais na área de variação linguística. Graduada em Letras 
pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professora assistente do Centro Universitário de 
Belo Horizonte e Adjunta na Universidade Presidente Antônio Carlos. Tem experiência na área 
linguística com ênfase na aquisição da Língua Materna.

LINGUAGEM MATEMÁTICA: Renato Sberk Araújo 
Graduado em Matemática pelo Instituto Cultural Newton Paiva, graduado em Pedagogia 
pela faculdade de Filosofi a Ciências e Letras de Belo Horizonte, graduação em Engenharia 
Civil pela Escola de Engenharia Kennedy, especialização em Educação e Meio Ambiente 
pela Universidade do Estado de Minas Gerais e aperfeiçoamento em Ensino de I e II graus 
pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professor assistente A do Centro 
Universitário de Belo Horizonte e professor da Universidade do Estado de Minas Gerais.

LINGUAGEM  PLÁSTICA VISUAL: Rosvita Kolb Bernardes 
Doutoranda em Educação, na Universidade de Campinas – UNICAMP. Faz parte do grupo de 
pesquisa Laboarte – UNICAMP – trabalhando com formação de professores, memória, ensino 
de arte. É formada em Licenciatura em Desenho e Plástica – Centro Universitário Feevale 1979, 
curso de especialização em Arte Educação – USP 1985/86, e mestrado em educação – PUC 
São Paulo 1991. Atualmente é professora efetiva na Escola Guinard na Universidade do Estado 
de Minas Gerais. Publicou capítulos nos livros “ Arte na Educação Infantil”, In: Universidade 
Aberta do Brasil/UFMG, “ Arte da rua na escola”, In: Educador talvez seja isso mesmo. Ed. Belo 
Horizonte: Editora PUC Minas, 2006.

CURRICULISTA: Maria Carmem Silveira Barbosa 
Membro da diretoria da ANPED, doutora em Educação pela UNICAMP, professora e 
pesquisadora na Faculdade de Educação da UFRGS, autora de várias publicações, dentre 
as quais destacamos os livros: Rotinas na Educação Infantil, por amor e por força e Projetos 
Pedagógicos na Educação Infantil, editados pela ARTMED, 2006 e 2008, respectivamente.

EQUIPE DE TRABALHO 2009/2012

GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E DE FORMAÇÃO
Dagmá Brandão Silva 

GEBAS – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GERÊNCIA: Adriana Mota Ivo Martins

INCLUSÃO ESCOLAR DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
COORDENAÇÃO: Patrícia Cunha
Elaine Salles da Costa, Maria Isabel Campos Freitas, Vanessa Mara Gurgel
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GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
GERÊNCIA: Mayrce Terezinha da Silva Freitas
Ana Cláudia Figueiredo Brasil Silva Melo, Cristina de Freitas Castilho, Edir Rosa Pains 
Silva, Elizabeth Faria Rocha Vilas Boas, Mércia de Figueiredo Noronha Pinto, Paulo 
Roberto Rimsa de Miranda, Regina Lúcia Silva Magalhães, Rúbia Mara Pimenta de 
Carvalho, Viviane de Cássia Maia Trindade

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E DE GÊNERO
Cláudia Caldeira Soares,  Cláudio Eduardo Resende Alves, Denise Conceição das 
Graças Ziviani, Edson da Silva Filho, Mara Catarina Evaristo, Rosália Estelita Diogo, 
Patrícia Maria de Souza Santana, Rosa Margarida de Carvalho Rocha

EQUIPES REGIONAIS 

Barreiro
Gerência: Maristela Bruno da Costa, Eunice Margareth Coelho, Paulo de Tarso da Silva Reis
Albertina da Silveira Pereira, Beatriz Aleixo da Silva, Laiz Gomes Guerra, Liliane de Assis 
Ferreira Oliveira, Maisa Renata Soares, Márica Londe Alves de Souza, Mônica de Freitas Mol 
de Andrade

Centro Sul
Gerência: Zamara Campos, Darci Teixeira Viveiros Cruz, Renata Júlia da Costa
Bernadete Barros de Moura Lima, Daniela Cristina de Melo e Silva Abbud, Denise Stehling 
Cação, Edna de Jesus Silva, Fernanda Duarte Dutra, Fernanda Fátima dos Santos,  Ísis Moura 
Messias, Joelma Albergaria Rodrigues, Meridien Alves de Rodrigues A. Souza, Orlania Alves 
de Araújo Lopes, Priscila Maria de Lana, Valéria Santos Melo Pontes, Viviana Lívia dos Santos 
Silva

Leste
Gerência: José Eduardo Silva Vidigal, Juliana Veira da Silva, Maria Oneida Alves
Cinara Cristina Henriques Bueno, Cláudia Regina Mendes, Glaucia Monteiro do Nascimento, 
Ivonete Patrícia Monteiro, Janaína Silveira Oliveira Diniz, Lisa Minelli Feital, Maria Elizabeth 
Resende de Carvalho,  Rita de Cássia Marinho Pinheiro

Nordeste
Gerência: Gilka Maria de Morais Oliveira, Jerry Adriane da Silva, Mara Cristina Rodrigues 
Santos 
Adriana Maria Lima de Brito, Andressa Rocon Gottardi, Evando Reis Guimarães, Fabiana Alves 
e Silva, Fernanda Ferreira Mota de Sena, Raquel Rocha Leal Dantas Diniz, Silvana Gomes 
Alves, Sílvia Guide da Veiga, Valéria Perret Ferraz, Virlene Mara Andrade Homem

Noroeste
Gerência: Jussara Fátima Liberal de Oliveira, Maria Beatriz Paropato Almeida, Suzana Júnia 
Amorim César
Adriana Pinho de Oliveira, Andréia Prandato Estrela, Andreza Regina de Araújo, Celma Seabra 
da Silva Goulart, Cláudia de Fátima Nunes Cascardo, Daniela Silva Bergo, Dora Meire de Moraes 
Castro Domingues, Maria Luiza Barbosa, Maria Aparecida Oliveira Rodrigues, Maria Aparecida 
dos Santos Cabral,  Marta Helena Miranda, Patrícia Regina Dotti Baeta Nunes, Sandra Eliane 
Cardoso de Souza Lopes, Silvânia Sampaio Oliveira

Norte
Gerência: Benilda Regina Paiva de Brito, Jerry Adriani da Silva, Honorina Alkimim Galvão, 
Shirley de Cássia P. M. de Miranda 
Andreia de Barros Teixeira, Ana Paula Lopes Rocha, Anete Viana, Emanuela Soares de Melo, 
Isaura de Jesus Serra, Laisa Kelly Vilanova, Lílian Zeferino Vieira da Fonseca, Luciana de 
Andrade Damázio Zagnoli, Reinaldo Felicio de Lima, Sandra da Conceição Aparecida dos 
Santos, Telma de Oliveira Santos, Vânia Costa Ribeiro Carlota
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Oeste
Gerência: Acileia do Carmo Sayde, Marília de Dirceu Salles Dias
Adriana de Oliveira Vieira Motta, Cibele Soares, Dênia Rezende Silva, Iza de Cássia Miranda, 
Maria Isabel Campos Freitas, Maria do Carmo Saez Moreira, Rosiane Pereira Salgado 
Magalhães, Soraya Farias Pereira Pego

Pampulha
Gerência: Romênia Ayla Morais, Simone Andere
Hélia Faria de Miranda,  Joana Dark Teixeira de Saldanha, Patrícia Rodrigues da Silva, Sonia 
de Oliveira Soares, Tatiana Aparecida Servos Oletto

Venda Nova
Gerência: Júnia Costa Amaral, Gláucia Saraiva, Stelita Alves Gonzaga, Valéria Inácio Chagas
Anete Viana, Adriana Araújo Azevedo Salles, Carla Christine Nascimento Toledo, Cássia Lima 
dos Santos, Daniella Dias Chaves, Genícia Martins de Matos, Rosimeire Amaral Cavalcante. 

DIRETORES, COORDENADORES, PROFESSORES, PEDAGOGOS E DEMAIS PARCEIROS 
DA SMED

Aos diretores, coordenadores, professores, educadores e pedagogos da Rede Municipal de 
Educação e das instituições comunitárias, confessionais ou fi lantrópicas parceiras da PBH 
que participaram ativamente de todo o processo de leitura, estudo, revisão e ampliação deste 
documento, nos anos de 2009 a 2012, nosso agradecimento especial. A participação de cada 
um foi fundamental para a fi nalização deste trabalho.

ASSESSORES E COLABORADORES

ASSESSORES

HISTÓRICO: Mayrce Terezinha da Silva Freitas
Pedagoga, com especialização em Psicopedagogia pela UEMG. Professora da Rede Municipal 
de Educação (RME-BH) desde 1984. Gerente de Coordenação da Educação Infantil da 
Secretaria Municipal de Educação desde 2005. 

NEUROCIÊNCIAS E EDUCAÇÃO: Leonor Bezerra Guerra
Médica, mestre e doutora em Fisiologia e Morfologia pela UFMG, neuropsicóloga pela 
Universidade FUMEC, professora de Neuroanatomia no Departamento de Morfologia do ICB / 
UFMG, docente do Programa de Pós-Graduação em Neurociências da UFMG e coordenadora 
do Projeto NeuroEduca.

EIXO INTERAÇÕES: Vanessa Ferraz Almeida Neves
Doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professora Adjunta da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisadora do Núcleo 
de Estudos e Pesquisas sobre a Infância e Educação Infantil (NEPEI) e do Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Psicologia Histórico-Cultural na sala de aula (GEPSA).

EIXO BRINCAR: Renata Silva Bergo
Professora Visitante do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino da FaE, UFMG e atua 
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junto a Coordenadoria de Avaliação da Extensão Universitária (CAEX - PROEX/ UFMG. Doutora 
pela mesma instituição, vinculada à linha de pesquisa: Educação, Cultura, Movimentos Sociais e 
Ações Coletiva da FaE/UFMG). Tem experiência na área  Antropologia, atuando principalmente 
nos seguintes temas: antropologia e educação, formação de professores, educação infantil e 
juventude e escola.

EIXO CULTURA-SOCIEDADE-NATUREZA: Verônica Cristina de Almeida e Silva de Barros 
Figueiredo
Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2011). Especialista 
em Docência do Ensino Superior: novas linguagens, novas abordagens pela Pontifícia 
Universidade  Católica de Minas Gerais (2004). É  graduada em Pedagogia, com habilitação 
em Supervisão Escolar, Administração Escolar e Matérias Metodológicas do Magistério pelo 
Centro Universitário de Belo Horizonte - UniBH (2001). Atualmente é professora da Graduação 
dos cursos de Pedagogia e Matemática, do Centro Universitário de Belo Horizonte - UniBH. 
Presta consultoria pedagógica.

LINGUAGEM CORPORAL: Ana Cristina Carvalho Pereira 
Professora Adjunta da Escola de Belas Artes da UFMG nos cursos de Pós-Graduação 
em Artes, Licenciatura em Dança e Pedagogiado Movimento. Coordena os projetos de 
extensão: Linguagem Corporal na Educação Infantil e Profi ssionalização da Dança: Percursos 
Históricos. Como pesquisadora integra o Grupo de Pesquisa Nace - Núcleo Transdisciplinar de 
Pesquisa em Artes Cênicas. É membroda Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Artes Cênicas - ABRACE. Atua como assessora das Proposições Curriculares da Educação 
Infantil da Prefeitura de Belo Horizonte desde 2007. Professora Titular do Curso de Belas Artes/
UFMG, a partir de 2010.

LINGUAGEM  MUSICAL: Aline Nunes Carneiro 
Aline Nunes Carneiro é violonista, psicóloga pela Universidade da Amazônia – (PA), especialista 
em Educação Musical e mestre em Música pela UFMG e licencianda em Música no Centro 
Universitário Metodista Izabela Hendrix. Atualmente, é professora no Centro Universitário 
Metodista Izabela Hendrix e na Escola de Música pela UEMG. Áreas de interesse de pesquisa: 
Ensino de violão iniciante; Práticas Pedagógicas e Musicais: Educação Infantil e Fundamentos 
da Educação Musical. Realiza cursos de formação docente em Educação Musical - espaço 
escolar e não escolar. 

LINGUAGEM  ORAL: Idalena Oliveira Chaves 
Possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (1996), mestrado 
e doutorado  em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais (2000 e 
2013).Trabalha no curso de formação continuada- CEALE/FAE/UFMG, no Estado de Minas 
Gerais. Atualmente é professor assistente b do Centro Universitário de Belo Horizonte, no 
curso de Pedagogia.  Foi alfabetizadora, tem experiência na área de Linguística, com ênfase 
em Aquisição da Língua Materna, atuando principalmente nos seguintes temas: variação 
linguística, aquisição- leitura, linguagem - escrita -alfabetização, fonética e fonologia,  ortografi a 
e português-língua estrangeira.

LINGUAGEM PLÁSTICA VISUAL: Rosvita Kolb Bernardes   
Doutorado na Unicamp , Faculdade de Educação, com ênfase no ensino de arte, formação de 
professores, autobiografi a e memória. Trabalha no curso de Licenciatura de Educação Artística 
da Escola Guignard/UEMG e no Ensino Fundamental na Escola Balão Vermelho.
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LINGUAGEM  DIGITAL: Ana Flávia Colen Castelo Borges 
Disciplinas isoladas no Mestrado em Educação Tecnológica pelo Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais – CEFET. Especialista em Informática na Educação pelo IEC/
PUC-MG e Psicopedagogia na UNA-BH. Possui graduação em Pedagogia pela Faculdade de 
Ciências Humanas – FUMEC- MG. É professora e Coordenadora em Educação Tecnológica no 
Colégio Santa Maria da Sociedade Mineira de Cultura – Mantenedora PUC Minas.

LINGUAGEM  ESCRITA: Alessandra Latalisa de Sá  
Doutora em Educação  pelo Programa de Pós Graduação: Conhecimento e Inclusão Social da 
Faculdade de Educação da UFMG, na linha de pesquisa Educação e Linguagem. Coordenadora 
da Educação Infantil da Escola Balão Vermelho, Coordenadora dos cursos de Pedagogia e 
Educação Física (Licenciatura) da Universidade FUMEC.

COLABORADORES:

EIXO BRINCAR: Eliane Maria Freitas Monken
Graduada em Pedagogia, Especialista em Metodologia do Ensino Superior e em Avaliação 
Educacional, Mestre em Engenharia de Produção, linha da pesquisa mídia e comunicação/ 
educação a distância. Professora e Coordenadora dos cursos de Letras e Pedagogia do Centro 
Universitário Newton Paiva e consultoria educacional.

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA: Adriana Vanísia Mendlovitz Albino
Fonoaudióloga clínica há 14 anos atuando em avaliação e tratamento de distúrbios da linguagem 
oral e transtornos de aprendizagem. Especialista em Fonoaudiologia Educacional pelo Conselho 
Federal de Fonoaudiologia; atua com projetos preventivos, como assessora e consultora, em escolas 
da rede pública e privada em diversos estados do país, em Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
Docente em cursos de aprimoramento, graduação e pós graduação; atua na  formação 
de educadores e fonoaudiólogos no país. Membro do Departamento de Fonoaudiologia 
Educacional da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia; é pós graduada em Educação Infantil 
e em Alfabetização pelo CEPEMG

LINGUAGEM  PLÁSTICA-VISUAL: Luciana Esmeralda Ostetto
Professora da Universidade Federal de Santa Catarina (1995-2012). Atualmente, atua na 
Faculdade de Educação - Universidade Federal Fluminense. Doutorado em Educação pela 
Unicamp, desenvolve ensino, pesquisa e extensão em torno dos temas: educação infantil e 
prática pedagógica, arte e infância, arte e formação de professores. 

Juliana Gouthier Macedo
Doutoranda em Artes pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre em Artes pela 
Universidade Federal de MInas Gerais, é pós-graduada em Arte-educação e Tecnologias 
Contemporâneas pela Universidade de Brasília. Possui Licenciatura em Desenho e Plástica 
pela Universidade Federal de Minas Gerais (2001) e Bacharelado em Escultura pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (2002). É graduada em Comunicação Social pela 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (1985).

PROMOÇÃO DA IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL: Denise Conceição das Graças Ziviani
Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Psicologia Social pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Graduada em Pedagogia pela Universidade 
do Estado de Minas Gerais (UEMG). Investigou especifi camente as representações de 
masculinidade no fracasso escolar. Acumulou experiências nas classes de Educação Infantil, 
alfabetização e letramento e formação docente desde 1992. Professora da Fundação Helena 
Antipoff, do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix e da Secretaria Municipal de 
Educação de Belo Horizonte.



RELAÇÕES DE GÊNERO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: Cristina D’Avila Reis
Psicóloga, mestre em Educação e formada no curso de aperfeiçoamento em Gestão de Políticas 
Públicas em Gênero e Raça pela Universidade Federal de Minas Gerais.

CURRICULISTA: Ana Cláudia Figueiredo Brasil Silva Melo
Pedagoga com especialização em Metodologias de Ensino 1º e 2º graus. Integrante da equipe 
de Coordenação da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação desde 2009. 
Conselheira Municipal de Educação de 2010  a 2012. Professora da RME desde 1993.

Eliane Maria Freitas Manben
Pedagoga. Especialista em Avaliação Educacional e Metodologia do Ensino Superior. Mestre 
em Engenharia da produção: ênfase mídia e conhecimento. Professora do curso de Pedagogia 
de instituições de Ensino Superior em disciplinas na área de infância.




