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Introdução

Parâmetros 
gerais da 
pesquisa

Coordenada pelo 
LEPES, situado na 

USP-RP, em parceria 
com a FMCSV, o Itaú 

Social e o 
Movimento Bem 

Maior

Objetivo: investigar se 
diferentes indicadores de 
qualidade nessa etapa da 
educação estão em níveis 
satisfatórios e capazes de 

promover um desenvolvimento 
de aspectos cognitivos, 

socioemocionais, motores, 
afetivos e outros que envolvem 
a vida de crianças de 2 a 5 anos.

Baixos níveis de qualidade 
em instituições que ofertam 

Educação Infantil podem 
prejudicar o 

desenvolvimento de tais 
aspectos, gerando impactos 

que podem perdurar por 
toda a vida.



BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE AS UNIDADES 
EDUCACIONAIS E TURMAS

400 
turmas

270 turmas
(rede própria)

130 turmas 
(rede parceira)

Amostra

236 instituições 
de Educação 

Infantil



Fonte: elaboração dos autores com base nos dados de pesquisa.
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CRECHE 
(2a - 2a e 11m)

CRECHE 
(3a - 3a e 11m)

PRÉ ESCOLA
(4a - 4a e 11m)

PRÉ ESCOLA
(5a - 5a e 11m)

REDE PRÓPRIA REDE PARCEIRA

18,8% 37,2%

20,7% 34,9%

28,8% 16,3%

31,7% 11,6%



Principais achados -
Professoras(es) e Diretoras(es)



● O trabalho que 
realizam

Nível de satisfação 
das(os) 

professoras(es) 
diante:

Nível de satisfação das(os) professoras(es) 



● Os momentos de 
cooperação entre 
professores, 
promovidos pela 
unidade, são 
fontes de 
inspiração

Nível de satisfação das(os) professoras(es) 



● Sentirem-se 
sobrecarregados 
com o volume 
de trabalho que 
tem para fazer

Nível de satisfação das(os) professoras(es) 



● Sentirem-se 
preparados para 
educar crianças 
com deficiência, 
transtornos e/ou 
altas habilidades

Nível de satisfação das(os) professoras(es) 



Discrepância salarial entre as redes

Distribuição das 
professoras 

entrevistadas por faixa 
de remuneração e por 

dependência 
administrativa



Discrepância salarial entre as redes

Distribuição das 
diretoras entrevistadas 

por faixa de 
remuneração e por 

dependência 
administrativa



● Os momentos de 
planejamento com 

os(as) 
professores(as) e 

coordenador(a) da 
Educação Infantil 

contribuem para o 
avanço e 

fortalecimento do 
PPP

Nível de satisfação das(os) diretoras(es) 



● O seu trabalho é 
desenvolvido 

colaborativamente 
com a gestão da 
rede municipal

Nível de satisfação das(os) diretoras(es) 



Infraestrutura



Rede própria

Salas de referência

Espaços, materiais e configuração da sala

Rede parceira



Rede própria

Materiais de uso geral presentes nas 

instituições de Educação Infantil

Rede parceira

Espaços, materiais e configuração da sala



Números de livros de 

literatura

Espaços, materiais e configuração da sala



Presença de 

elementos utilizados 

pelas crianças nas 

áreas externas

Espaços, materiais e configuração da sala



Instalações e segurança

Os resultados estão apresentados 

segundo os critérios:

● excelentes (percentuais positivos de no mínimo 90%); 
● muito bons (60% a 89%); 
● oportunidades de melhorias (até 59%).



Instalações para alimentação e nutrição

Oportunidade de melhoria

● cardápio disponível na altura da 
criança;

● cardápio compreensível pelas 
crianças;

● cardápio atualizado com a 
refeição do dia;

● alimentação servida atende o 
cardápio;

● presença de toalhas ou jogos 
americanos.

Excelente

● mesas e cadeiras adequadas ao 
tamanho das crianças;

● ambiente permite mobilidade 
das crianças;

● mesas e cadeiras limpas 
quando as crianças chegaram.



Instalações sanitárias e condições do banheiro

Oportunidade de melhoria

● bancada para troca de fraldas 
anexada à banheira ou cuba.

Excelente

● vasos sanitários adequados ao 
tamanho das crianças;

● vasos sanitários com assento;
● vasos sanitários limpos no dia 

da observação.

Muito bom

● bancada para troca de fraldas é 
acompanhada de trocador 
acolchoado.



Condições de segurança

Excelente

● pisos quebrados ou desnivelados;
● materiais lúdicos pontiagudos ou 

enferrujados;
● áreas externas com pragas urbanas;
● fiação exposta ou malconservada;
● poços/buracos descobertos;
● pátio com muito lixo ou entulhos;
● Área de circulação de veículos sem 

isolamento por grades ou muros;
● extintores de incêndio ausentes;
● extintores de incêndio vencidos.

Muito bom

● Tomadas elétricas sem 
proteção.



Acessibilidade

Excelente

● portas com vão livre de no 
mínimo 80 cm;

● corrimãos e grades de 
proteção para rampas e 
escadas

Muito bom

● piso, paredes e móveis 
possuem cores contrastantes.



Acessibilidade

Oportunidade de melhoria

● piso tátil direcional; 
● sinalização sonora;
● piso tátil de alerta;
● vias e dependências adequadas a crianças com deficiência ou mobilidade 

reduzida;
● campainha ou interfone acessível a pessoas em cadeira de rodas e crianças 

menores
● presença de sinais/pictogramas complementando informações escritas;
● mobiliário adequado para a aproximação e uso por crianças em cadeira de rodas;
● banheiro adaptado para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida;
● adaptações nos materiais da sala de referência.



Uso e acesso de 
materiais pelas crianças
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Oportunidades de 
Aprendizagens



Não ocorre

Oportunidades para 
essas aprendizagens 

são promovidas 
APENAS por meio de:

Oportunidades para 
essas aprendizagens 
são promovidas com 

uso de UMA das 
seguintes estratégias:

Oportunidades para 
essas aprendizagens são 
promovidas com uso de 

DUAS OU MAIS das 
seguintes estratégias:

1 2 3 4

Não foram observadas 
oportunidades criadas 
pela(o) professora(or) 

para essas 
aprendizagens

Atividades 
repetitivas/mecânicas. 

Exemplos incluem: 
resposta em coro para 
perguntas fechadas; 
crianças apontando, 

individualmente para 
nomear números; 
escrever ou copiar 

números; cobrir 
pontilhados ou situações 

similares.

● Crianças têm alguma escolha de como realizar 
uma atividade;

● Crianças exploram e brincam com objetos 
diversos;

● Professora(or) envolve as crianças em discussões, 
usa perguntas abertas;

● Professora(or) relaciona a atividade a experiências 
reais ou do dia a dia.







Protocolo sanitário para o retorno 
presencial das atividades 

educacionais

COVID-19





OBRIGADA(O)!


