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VOCÊ 
SABIA?

"A aprendizagem não pode ser vista
simplesmente como a transmissão
ou a reprodução de conhecimentos,
mas configura acima de tudo, como
um processo de construção da
razão, dos porquês, dos
significados, do sentido das coisas ,
dos outros, da natureza, de
realização, da realidade, da vida."



"É um processo de auto e socioconstrução.
Um ato de verdadeira e própria co-construção.". 
Rinaldi (em Barbosa, 2012, p.26)



“As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão
considerar que a CRIANÇA, centro do planejamento
curricular, é 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 acordo com o 
artigo  4º das DCNEIs:



E A BNCC...
(Base Nacional Curricular Comum)

Reconhece e reforça as DCNEIs no que se refere aos
eixos estruturantes das práticas pedagógicas - AS
INTERAÇÕES E A BRINCADEIRA e traz ainda 
 orientações para a elaboração dos currículos de toda
a Educação Básica, incluindo a Educação Infantil de
modo a garantir os Direitos de Aprendizagem. .



DIREITOS DE APRENDIZAGEM 

CONHECER-SE

BRINCAR

CONVIVER

EXPRESSAR

PARTICIPAR
EXPLORAR



Os Direitos de Aprendizagem e
Desenvolvimento asseguram  as condições

para que as CRIANÇAS aprendam em
situações nas quais possam desempenhar

um papel ativo, em ambientes que as
convidem a vivenciar desafios e a sentirem-

se provocadas a resolvê-los, nas quais
possam construir significados sobre si, os

outros e o mundo social e natural.



Se entendemos que as crianças...

são apazes,
competentes e com
imenso potencial e
desejo de crescer;

são vistas como
sujeitos que têm
suas próprias

teorias sobre o
mundo;

descobrem
o mundo, o

conhecimento através
da ação, da
experiência;

são capazes criar 
teorias,  nterpretações
acerca de algo; sendo

protagosnistas de sua
aprendizagem;

Então temos bons motivos para 
trabalhar com PROJETOS!!
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"É uma abertura para possibilidades amplas de
encaminhamento e de resolução, envolvendo uma vasta

gama de variáveis, de percursos imprevisíveis, imaginativos,
criativos, ativos e inteligentes, acompanhados de uma

grande flexibilidade de organização.” (Redin, 2017)

O trabalho com Projetos

“A aprendizagem somente será significativa se houver 

a elaboração de sentido...”  (Barbosa, 2008)



Mas afinal,  o que é o trabalho com 



✔É um modo de
organização 

do ato educativo
que contempla 
uma prática
investigativa,

participativa e de
experimentação.

✔Vê a CRIANÇA
como um ser

capaz, com imenso
potencial e desejo
de crescer  e que

possui desejo
constante de novos

conhecimentos.

✔Demanda uma
escuta atenta e um
olhar perspicaz e
observador  do

PROFESSOR e torna
sua atividade
dinâmica e não

repetitiva.



Trabalhar
com
Projetos 
na Educação
Infantil
possibilita
momentos
de...

individualidades

investigação

experiênciascuriosidades

construções
autonomia

cooperação

sociabilidade

descobertas

descobertas

interações

respostas

interesse
exploração

liberdade hipóteses
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1. Definição do problema;

2. Planejamento do Trabalho

3. Coleta, Organização e
Registro das Informações

4. Apresentação e
Comunicação.



PARA ENTENDER MELHOR...
Como se dá a
Aprendizagem?

Como são
escolhidos os

temas?

Qual o papel do
Professor?

E o papel da
Criança?

E na prática,
como funciona?

Por meio de relações
significativas, em

contextos de
pesquisa, com

possibilidades de
errar, socializar
pensamentos,
perguntar e

estabelecer relações
entre um

conhecimento e outro.

A partir da
necessidade,
relevância

e interesse coletivo,
que envolvam a
resolução de

diversos problemas,
dificuldades,
necessidades.

Pesquisador,
intérprete,

organizador,
mediador, provocador
de novos sentidos e
curiosidades, ter

capacidade de uma
escuta sensível
das crianças.

Protagonista de suas
aprendizagens,
copartícipe,

planejadora, que se
interessa, pensa,
duvida, procura

soluções, tenta outra
vez, que quer
compreender,
participar..

Por meio de pesquisas
diversas, arrolamento

de dados,
construção de

hipóteses,
experimentação,

avaliação e
comunicação do

processo e
das aprendizagens.



“São elaborados e executados para as crianças aprenderem a
estudar, a pesquisar, a procurar informações, a exercer a
crítica, a duvidar, a argumentar, a opinar, a pensar, a gerir as
aprendizagens, a refletir coletivamente e, o mais importante,
são elaborados e executados COM AS CRIANÇAS.” 
 

(Barbosa,2012)

OS PROJETOS DA EDUCAÇÂO INFANTIL



PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO E
ESCUTA DAS CRIANÇAS

A intenção é que os projetos de investigação sejam
desenvolvidos a partir dos questionamentos das crianças em
sala de aula, das suas dúvidas, interesses ou curiosidades.
Então, para que isso ocorra, o professor pode questioná-las
sobre como será feito o desenvolvimento de cada proposta,
quais os materiais poderão ser usados, quanto tempo se
dedicarão para cada investigação e onde buscarão as respostas
aos seus questionamentos.



NO MUNICÍPIO DE MACAÉ

 A investigação é concebida como uma estratégia de ensino a ser
desenvolvida para e com as crianças, o que não envolve somente um
processo de busca de informações prontas e a sua ressignificação e
a reconstrução formal do  conhecimento. 

 

Investigar com crianças é, sobretudo, possibilitar 
que  elas  realizem suas próprias descobertas.



“ A Educação do futuro precisa formar
pensadores, empreendedores, 

sonhadores, líderes não apenas 
no mundo que estamos,

 mas no mundo que somos.”
Augusto Cury
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