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Agora que sabemos um pouco mais 
da Educação Infantil, 

vamos para a prática?!

CURRÍCULO NA PRÁTICA:

O QUE COMO  E 
AS CRIANÇAS 

?APRENDEM



Eixos norteadores das Práticas Pedagógicas: 
INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS

Princípios da Educação Básica: 
ÉTICOS, ESTÉTICOS E POLÍTICOS

Direitos de aprendizagem e desenvolvimento

Campos de Experiências

Conviver

O eu, o outro
e o nós

Espaços, tempos,
quantidades,
reações e

transformações

Escuta, fala,
pensamento
e imaginação

Traços, sons,
cores e
formas

Corpos, gestos
e movimentos

Participar ExpressarBrincar Explorar Conhecer-se

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CONHECENDO A



O QUE A ORGANIZAÇÃO 
CURRICULAR NOS MOSTRA?

Que há muito mais complexidade
do que apenas cuidar ou só escolarizar.

Para entendermos melhor, precisamos 
compreender 2 aspectos importantes 

desta Organização Curricular.

São eles ...



oti se  dri eD  Aprendiza gem

Derivam dos eixos:
   Interações 

(Conviver e Participar)

Os expressamdireitos o modo   
como as crianças  aprendem.

 Construção Identitária 
(Conhecer-se e Expressar)

Brincadeira 
(Brincar e Explorar)



















pom sa  dC e Experiências

Os campos de 
experiências acolhem 

situações, experiências
concretas da vida cotidiana das 

crianças e seus saberes, 
entrelaçando-os aos 

conhecimentos que fazem
parte do patrimônio 

cultural.













Para entender os Campos de experiência, 
é necessário compreender 
o conceito de ...  

EXPERIÊNCIA



Aquele capaz de 
tornar visíveis os 

percursos de aprendizagem
vividos  pelas crianças 
e por ele mesmo,  por 

meio de múltiplos 
registros.

O  conceito de  EXPERIÊNCIA

reconhece que a  imersão  das crianças  em  

práticas  sociais e culturais criativas e interativas, 

promove significativas aprendizagens, criando

momentos plenos de afetividade e descobertas. 



As propostas que oferecemos a 
elas são práticas que articulam 

os conhecimentos com as 
experiências e saberes das crianças,

 considerando todas as linguagens 
(artística, plástica, verbal, oral, 

matemática, musical...) de maneira 
integrada. Respeitando o modo

 de ser das crianças!!!

Por isso, qualquer experiência de aprendizagem 
proposta deve abolir “procedimentos que não reconhecem
 a atividade criadora e o protagonismo da criança pequena”

 (PARECER CNE/CEB Nº20/2009- DCNEI)



Ao invés de atividades mecânicas, 
de repetição enfadonhas, 
acreditamos no valor das 
atividades significativas, 

onde as crianças participam 
e sentem prazer em realizá-las!
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