
PARTE 1 – EDUCAÇÃO INFANTIL E CURRÍCULO



“A Educação Infantil, primeira etapa

O QUE DIZ A LDBEN?
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

“A Educação Infantil, primeira etapa
da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral
da criança de até 5 (cinco) anos, em
seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando
a ação da família e da comunidade.”

(Art. 29 – LDB 1996)



DOCUMENTOS NORTEADORES DE BASE LEGAL:

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) são
normas obrigatórias para a Educação Básica que
orientam o planejamento curricular das escolas e
dos sistemas de ensino. Elas são discutidas,
concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional
de Educação (CNE).

Caderno de Orientações Pedagógicas do
Município de Macaé, que, com base nas
legislações vigentes, orienta e norteia a prática
dos professores nas Unidades Escolares da
Rede Municipal.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um
documento que regulamenta quais são as
aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas
escolas brasileiras públicas e particulares de
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino
Médio para garantir o direito à aprendizagem e o
desenvolvimento pleno de todos os estudantes .



CONCEPÇÃO DE CRIANÇA: 
As interações sociais da criança são
essenciais para o aprendizado;
Centro do processo de
aprendizagem;
A criança é potente e a Educação

CONCEPÇÃO DE CRIANÇA:
Reforça a visão da criança como
protagonista em todos os contextos de
que faz parte: ela não apenas interage,
mas cria e modifica a cultura e a
sociedade.

BNCCDCNEI

VAMOS ENTENDER A RELAÇÃO ENTRE ELAS?

A criança é potente e a Educação
Infantil desenvolve princípios éticos,
estéticos e políticos. Avaliação
permanente.
OBJETIVOS:
 Reforçar a importância de que o

aluno tenha acesso ao
conhecimento cultural, científico e
o contato com a natureza, porém,
preservando o modo da criança
aprender.

COMO ESTÁ ORGANIZADO:
 Eixos estruturantes: as interações

e a brincadeira;
 Articulação em diferentes

linguagens através das
experiências.

sociedade.

OBJETIVOS:
 Oferecer referências para a

construção de um currículo,
baseadas em direitos de
desenvolvimento e aprendizagem
bem definidos.

COMO ESTÁ ORGANIZADO:
 As diversas áreas de conhecimento

e as diferentes linguagens são
integradas por meio dos Campos de
Experiência;

 A criança aprende por meio das
experiências vividas no contexto
escolar.



“Sujeito histórico e de direitos que, nas interações,
relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói
sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina,
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta,
narra, questiona e constrói sentidos sobre a
natureza e a sociedade produzindo cultura.”

DE QUE CRIANÇA ESTAMOS FALANDO?

natureza e a sociedade produzindo cultura.”
(Artº 4º - Parecer DCNEI - CNE/CEB nº20/09

QUE PLANEJA QUE  
QUESTIONAQUE PESQUISA

PROTAGONISTA PRODUTORA DE CULTURA

CRIATIVA

QUE COOPERA

COMPETENTEFORTE

QUE CONSTRÓI 
CONHECIMENTOS

UMA CRIANÇA...



O QUE É O CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL?

Conjunto de práticas que buscam articular as
experiências e os saberes das crianças com os
conhecimentos que fazem parte do patrimônio
cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico,
de modo a promover o desenvolvimento integral de
crianças de 0 a 5 anos de idade.

(Artº 3º - Parecer DCNEI - CNE/CEB nº20/09)

O CUIDAR e o EDUCAR estão presentes em todas as ações e
práticas do cotidiano e são indissociáveis nos diferentes
contextos de aprendizagem das crianças;

Tem as INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS como eixos estruturantes
do planejamento pedagógico;

Articula os SABERES das crianças com os CONHECIMENTOS
sócio, históricos, científicos, tecnológicos e culturais
organizados pela humanidade;

UM CURRÍCULO QUE...



Se organiza através de PRÁTICAS SIGNIFICATIVAS E
RELEVANTES para as crianças, emergindo de seus interesses, de
suas curiosidades e de suas reais necessidades;

Garante os DIREITOS DE APRENDIZAGEM das crianças,

UM CURRÍCULO QUE...

Garante os DIREITOS DE APRENDIZAGEM das crianças,
respeitando e considerando suas formas de aprender, de
interagir e de se relacionar com as pessoas, com o mundo e
com o conhecimento;

Considera os ESPAÇOS, os TEMPOS e os MATERIAIS elementos
fundamentais para a organização das práticas pedagógicas

Conta as HISTÓRIAS DE APRENDIZAGEM das crianças por meio
de narrativas que revelam os contextos e o protagonismo da
criança, garantido sua autoria e as subjetividades da infância.



ESSA DEFINIÇÃO DE CURRÍCULO NÃO CONSIDERA: 

 Organização através de uma lista de conteúdos obrigatórios;

Separação de conteúdos por disciplinas estanques;

 Atividades organizadas por um calendário voltado a

comemorar determinadas datas sem avaliar o sentido e o valor

formativo dessas comemorações;formativo dessas comemorações;

 A ideia de que o senso comum é o que deve ser tratado com

as crianças pequenas.

E principalmente...

“DEVE ABOLIR TODOS OS
PROCEDIMENTOS QUE NÃO
RECONHEÇAM A ATIVIDADE CRIADORA E
O PROTAGONISMO DA CRIANÇA OU QUE
PROMOVAM ATIVIDADES MECÂNICAS E
NÃO SIGNIFICATIVAS PARA ELAS.”

(Parecer nº20/2009 – CNE/CEB)



ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO NA BNCC

EDUCAÇÃO BÁSICA

COMPETÊNCIAS GERAIS 

EDUCAÇÃO INFANTIL

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTODIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS

Corpo, 
gestos e 

movimentos.

Traços, 
sons, cores 
e formas.

Escuta, fala, 
pensamento 

e imaginação.

Espaços, 
tempos, 

quantidades, 
relações e 

transformações. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O eu, 
o outro
e o nós.



OS DIREITOS DE APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS:

Esses direitos garantem uma concepção de
criança como ser observador, questionador,
capaz de levantar hipóteses, concluir, julgar e
assimilar valores. Isto contribui para que
possa construir seus conhecimentos e
apropriar-se deles de forma sistematizada,
por meio da ação e nas interações com o
mundo físico e social.



O QUE SÃO CAMPOS DE EXPERIÊNCIA?

O Campos de Experiência formam um arranjo curricular que
organiza e integra brincadeiras, interações, observações, que
acontecem no cotidiano das crianças e dão intencionalidade
para as práticas pedagógicas colocando a criança no centro do
processo. Os Campos de Experiência reconhecem a imersão das
crianças em práticas sociais e culturais criativas e interativas,crianças em práticas sociais e culturais criativas e interativas,
promovendo aprendizagens significativas.



INTENCIONALIDADE PEDAGÓGICA

Os Campos de Experiência precisam ser
trabalhados com INTENCIONALIDADE
PEDAGÓGICA. A partir da escuta ativa
e do conhecimento aprofundado das
ementas referentes a cada Campo, o
professor promove experiências queprofessor promove experiências que
garantem os Direitos de Aprendizagem
das crianças e seu protagonismo. Essas
experiências fazem parte de todos os
momentos da jornada das crianças na
Escola e não devem estar concentradas
em aulas específicas e períodos
estanques.



Falar de crianças pequenas 
não significa falar de 

mentes pequenas.


