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PEDAGOGIA
Ciência da educação e do processo 
de ensino e aprendizagem; 
Conjunto de doutrinas, princípios e 
métodos que visam assegurar uma 
educação eficiente.
 Método de ensino.

FONTE: MICHAELIS

VOCÊ SABE
O  QUE É

PEDAGOGIA?

Que tal conhecer
um pouco mais 
para entender
como seu filho 

aprende?



PEDAGOGIA PARTICIPATIVAPEDAGOGIA TRANSMISSIVA

Aluno – sujeito passivo Criança - sujeito ativo
Ensino Educação

Atividades mecânicas Experiências
Aula expositiva Contextos
Objetivo é resultado final Objetivo é processo
Conteúdo Saberes e conhecimentos
Áreas de conhecimento Campos de experiência
Espaço - físico e estático Espaço - ambiente e ambiência

Avaliação do aluno Avaliação dos contextos
Planejamento descritivo Planejamento narrativo

Abaixo, temos as principais diferenças entre dois 
modelos de pedagogia, e por trás dessas duas 
abordagens, estão visões diferentes de ensinar e 
aprender. Vamos conhecer?

PEDAGOGIA TRANSMISSIVA  
                PEDAGOGIA PARTICIPATIVA

E



giao  g é a ..d .eP asso
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APA VIR TT AI PCI

Adotamos a Pedagogia Participativa 
por entender a escola como um lugar
 para aprender a viver e a construir 

a democracia com práticas colaborativas
 que respeitem os atores principais no 

desenvolvimento da ação educativa:
as crianças, os educadores e as famílias.



#CONCEPÇÃODECRIANÇA

Você deixaria uma 
criança bem pequena 
te servir um pedaço 

de pizza?

Como eu vejo uma criança 

A resposta pra essa 
pergunta revela

 muito sobre a sua 
concepção de criança.



Se você respondeu Se você respondeu 

NÃO SIM

A sua imagem de criança
é daquele ser incompleto, 

incapaz de realizar 
algumas tarefas, é um 

vir a ser (um dia irá 
crescer e conseguirá 

fazer as coisas).

Provavelmente a sua 
imagem de criança é 
a de um ser capaz, 
potente, ativo, que 
precisa viver suas 

experiências e aprender 
com elas.  
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A nossa resposta é , SIM
                  sabe por quê?

Porque acreditamos 
numa criança que experimenta, 
manipula, brinca, toca, explora 

tudo que está a sua  volta . 
Ela conquista sua autonomia e novas 
aprendizagens por meio de desafios  

superados.  E o papel do adulto é 
simplesmente oferecer meios 

seguros e prazerosos para
 que ela  faça suas  

descobertas.

Então, aceitar um 
pedaço de pizza de uma
criança bem pequena, é 
aceitar o convite para 
participar de uma rica 

e significativa experiência 
de aprendizagem.
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É DESSA CRIANÇA QUE FALAMOS...



COMPETENTE

PRODUTORA 

DE CULTURA

CRIATIVA

QUE 

COOPERA QUE 

QUESTIONA

QUE CONSTRÓI

CONHECIMENTOS

QUE 

PLANEJA

FORTE

PROTAGONISTA

ATIVA

UMA CRIANÇA ...

Acreditamos que a criança 
é sujeito de direitos, carrega

 uma história singular, construída
 a partir da maneira como vive, interage, 

estabelece vínculos e se apropria de novos 
conhecimentos.  Por meio de seus modos 

próprios de sentir e interpretar o
 que vive, constrói sentidos sobre
 si e sobre o mundo, produzindo 

cultura. 

QUE 

PESQUISA



E COMO É O PROFESSOR NA 
PEDAGOGIA PARTICIPATIVA?

Entendemos o professor 
como aquele que cria contextos

 de bem-estar global e  de 
cuidado, propondo situações em 

que as crianças se sintam convidadas a 
descobrir por si, experimentar e 

aprender nas interações e nas 
brincadeiras, acessando  assim 

o patrimônio sócio histórico, 
artístico e cultural.



Aquele que organiza 
o espaço e os materiais 

que possibilitam enredos, 
tornando-os esteticamente

convidativos  e desafiadores, 
conforme as capacidades 

e características das 
crianças.

Que reflete sobre a 
organização da jornada 

(gestão  do tempo) 
e oportuniza que as crianças

 possam se organizar em 
diferentes 

arranjos de grupos. 

Aquele capaz de 
tornar visíveis os 

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

meio de múltiplos 
registros.

PROFESSOR...
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