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Eu-Cidadão 

Da Plenarinha à participação



APRESENTAÇÃO 
 
 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal/Subsecretaria de 

Educação Básica/Coordenação de Educação Infantil, na condição de membro do Comitê 

Distrital pela Primeira Infância, apresenta esta publicação denominada “Eu-Cidadão - da 

Plenarinha à Participação”, que tem como principal objetivo possibilitar às crianças da 

Educação Infantil o exercício de cidadão ativo, conhecedor dos seus direitos e deveres. 

Considerando que a criança é um sujeito participativo e protagonista de sua 

própria história, realizou-se, nos anos de 2013 e 2014, em toda a Rede Pública e 

Conveniada da SEEDF, a “Plenarinha da Educação Infantil”, que teve a intenção de 

incentivar os docentes a desenvolverem práticas pedagógicas para a escuta sensível e 

atenta às crianças, de forma a considerar a percepção delas acerca das situações que 

vivenciam na escola e na cidade, em interlocução com o Plano Distrital pela Primeira 

Infância – PDPI. O resultado foi surpreendente! Crianças sábias e cheias de imaginação 

na resolução de problemas encontrados. 

Em consonância com os eixos integrados do Currículo em Movimento da 

Educação Básica – Educação Infantil (SEEDF, 2014) - Educar e Cuidar, Brincar e Interagir 

- esta publicação ratifica a criança como centro da organização do trabalho pedagógico. 

Nesse sentido, materializando o direito de participar ativamente das reflexões em torno 

dos direitos descritos no Plano, expressando opiniões, pensamentos, sentimentos e 

necessidades, as crianças exercitaram sua condição de cidadãs, “soltaram as vozes” e 

compartilharam reflexões que concretizam esta concepção. 



Os materiais produzidos e a apreensão das expressões das crianças de três, quatro, 

cinco e seis anos estão distribuídos em capítulos, como no PDPI, e no rodapé, por meio de 

uma transposição didática realizada pela Coordenação de Educação Infantil, de modo a 

descrever a ideia central de cada capítulo. 

Esta publicação torna-se um instrumento potencializador da interação criança-adulto 

e criança-criança. Os profissionais da Educação Infantil poderão ler as expressões e opiniões 

infantis descritas nesta publicação de modo a criar momentos de escuta e produção de outros, 

em cada turma, em cada instituição educacional que atende a Educação Infantil, podendo 

assim surgir outros materiais produzidos pelas crianças - “pequenos no tamanho e grandes no 

significado”. 

Ressaltamos o nosso mais sincero agradecimento aos profissionais da educação 

envolvidos neste projeto e desejamos um intenso e feliz mergulho no universo infantil, pois “ser 

criança é ser feliz!” (KAYLAN, 5 anos). 
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Crianças

com saúde
Direitos

Médicos

Alimentação saudável

Hospitais

Bem-estar

Pr�eção

A vacina é para proteger o 
nosso corpo dos bichinhos
que causam doenças!’

Ana Clara - 5 anos

Eu adoro morangos! 
Eles são uma delícia!

Alícia - 5 anos
(cidade da tradicional festa do morango)

Criança saudável, 
criança feliz!

Tárgila - 5 anos

Criança tem direito de se alimentar.
Anna Luiza – 6 anos

Tem que tomar banho para ficar limpinho.

Enzo Emanuel-  4 anos

A vacina não dói. 

São gotinhas!

Sarah Thaylise - 4 anos

A saúde é direito do ser humano.  Deve ser entendida como qualidade de vida 
e não como a simples ausência de doenças.



Ninguém vive sem saúde! 

Para crescer devemos comer 

muita fruta, verdura e salada.

Tem que dormir muito também!
Gabrielly - 5 anos

Que legal ser criança e 
poder comer coisas gostosas.

 Davi – 5 anos

Tem que lavar as mãos para não ter bichinhos. 
Sara Muniz- 4 anos



Educação
Direitos

Escola

Pr�essores

Cidadania

Presente

Brincar

Educação escolar para as crianças é um direito fundamental e dever do Estado.

Criança não tem que trabalhar,

tem que ir pra escola, estudar,

fazer o dever e brincar!

Samara - 5 anos

- O que tem que melhorar no 
Paranoá, no Brasil e na Escola?

- Na escola...quero que pinte 
e o computador quero que ligue!

Pamela - 5 anos

- Você acha importante Educação?
- Sim! 

Anthony e Rafael - 4 anos

Quero ser um astronauta quando crescer!
Yuri - 5 anos

Quando eu crescer, vou ser professora
 pra ensinar todo mundo a ler!

Loyse - 5 anos

Educar



- O que você mais gosta na escola?

- A piscina!
Arthur - 5 anos

Porque eu brinco 
e aprendo.

Davi - 4 anos

Criança tem que estudar! 
Diana - 5 anos

Lugar de criança é na escola!  
Nathália - 4 anos

 



Família e 

Comunidade 

da Criança

União

Amor

Reconhecimento

Carinho

Cuidados

Pe�encimento

Toda criança tem direito a ser criada dentro de sua família, independentemente da 
característica, tipo ou estrutura familiar, e se sentir segura e amada no lugar onde vive.

É ter um pai pra me levar para a escola.
Thalysson- 4 anos e Reinan- 3 anos

Ter uma mãe para me acordar.
Stefanny- 4 anos

Minha família é a maior de todas!
Sempre cuida muito de mim!

Pedro Henrique - 5 anos

Família é assim: Feliz! Feliz! 
Kevin – 5 anos

A criança tem direito de ter papai e mamãe.
Kethlyn - 5 anos

Não posso viver sem minha família!
Vitor - 3 anos



Toda criança tem direito de ter uma família. 
Carolina – 6 anos

Eu moro em um lugar bem legal!
Livya – 6 anos



Assistência social

a crianças e suas

famílias

Assistência
Cidadania Convivência familiar

Pr�eção

Segurança

É dever do Estado assegurar a proteção à família, à maternidade e à infância,
fortalecendo os vínculos familiares e comunitários.

Nós somos protegidos dentro da barriga da nossa mãe
quando ela está grávida da gente. Ela tem que ir ao 

médico fazer exame para ver se está tudo bem com a gente.
Quando nascemos, recebemos uma certidão de nascimento 

e um cartão de vacinas.
Construção coletiva da turma do 1º Período

CEF Nova Betânia - São Sebastião

Vou dar minhas roupas de 

bebê para outra criança.

Gustavo - 4 anos

Os direitos das crianças, vamos respeitar.
Rafael – 5 anos

Se a mamãe não cuidar, ela fica sem roupas.
Sofia - 3 anos



Sou feliz por ser criança e ganhar atenção.
Thalysson – 6 anos

A criança tem direito de ter amigos. 

Júlia - 4 anos



Atenção à criança em 

situação de vulnerabilidade: 

acolhimento institucional, 

família acolhedora, 

adoção

Cidadania
Afeto Convivência familiar

Cuidados

Acolhimento

Atendimento

Toda criança tem direito a carinho, a um lar e à proteção integral e prioritária.

Eu olho a chuva que vem lá do céu

Fico pensando se vai me molhar.

Tantas crianças por aí sem lar

E a chuva cai...

O lar é a bênção para quem vai chegar.

Um bom lugar para se abrigar.

Construção coletiva da turma do Maternal II
 Lar da Criança Padre Cícero

Queria ser como seu filho,

correr, brincar e jogar bola.
Maria Luiza- 4 anos

Quando temos muitas 

roupas, podemos dividir 

com outras crianças.
Ana Luiza- 4 anos

Ser feliz é direito de toda criança. 
Glenda – 5 anos

Criança tem que ser amada. 
Júlia – 5 anos



Direito a um colinho da mamãe.
Kauã Costa – 6 anos

Toda criança tem direito a ter casa.
Ryan – 5 anos



Era uma vez...
Brincadeiras Laços afetivos

Jogos

Imaginação

Faz de conta...

Toda criança tem direito de se divertir, brincar e praticar esportes. 
Nenhuma criança pode trabalhar.

Eu gosto de brincar, é mais legal.
Eu gosto de brincar no parque com meu irmão.

O meu brinquedo favorito é meu caminhão de areia.
Gosto de pegar terra com ele. Eu gosto da Peppa Pig. 

Werick - 6 anos

Troquei meu helicóptero 
de controle remoto 

por carros da Hot Wheels.

Gustavo - 5 anos

Eu gosto muito de brincar de 

pega-pega com meu irmão.

[...] Eu gosto de boneca, 

o nome dela é Alice .

Vitória Emanuela - 6 anos

Do direito de brincar 

ao brincar de 

todas as crianças

Minha mãe não compra brinquedos
 porque não tem dinheiro.

Kauê - 4 anos

Jogar futebol com a família é muito legal! 
Kawã Felipe- 5 anos



Fazer brinquedos com material
 

reciclável é muito divertido!
Pedro Lucas - 4 anos

Eu quero levar para casa 
um avião feito de garrafa.

Pedro Lucas - 4 anos

As crianças têm direito de brincar!
Hemily – 5 anos



A criança e 

o espaço: cidade e

o meio ambiente
Mobilidade

Acessibilidade Conhecimento de mundo

Vivências

Socialização

Toda criança tem direito de estar em um ambiente ecologicamente 
equilibrado, em uma cidade adaptada e acolhedora às especificidades infantis.

Meio ambiente

Temos que abraçar o ‘mundinho’, não pode cortar as árvores.
 Todo mundo tem que fechar a torneira depois de lavar as mãos. 
Se alguém jogar lixo no chão, eu vou pedir para jogar na lixeira.

Samuel - 4 anos

Eu planto árvores. 
Eu não gosto de quem corta 

e queima as árvores. 
O lixo tem que ficar dentro

dos sacos.
Rennan - 4 anos 

Se a gente jogar lixo na rua,

vai ficar tudo sujo! 

As lixeiras marrom, verde, amarela,

azul e vermelha são para reciclar.
João Lucas - 4 anos

Por que é bom morar 

na área rural?

- Aqui a gente pode 

pegar as frutas do pé!
Artur - 5 anos



Não pode queimar as árvores.

Também não pode cortar as árvores 

porque o ‘mundinho’ vai ficar triste.

Vou mandar todo mundo jogar lixo no lixo!
Diogo- 4 anos

Temos que limpar nosso mundo.

Depois de tomar refrigerante, temos que reciclar.
Fillipe- 4 anos



A cultura na 

primeira infância:

garantia de 

presente e futuro

Circo

Música

Cinema

Cultura material

 e imaterial

Dança

A�es Plásticas

Toda criança deve ter acesso às diferentes formas de expressão da cultura humana.
 É importante conhecer as culturas material e imaterial do nosso povo.

Teatro

Por que aqui não tem cinema?
Eu queria ver o lme dos dragões!

Elias - 5 anos

Quando a tia diretora vai levar
 a gente de novo pra passear?

João Pedro - 5 anos
(Referindo-se aos passeios organizados pela escola a teatros, cinema...)

Eu já fui no circo!

Tinha palhaço que ficava 

fazendo a gente rir.
Luís Fernando - 5 anos

- O que você acha que tem no cinema?
- Eu acho que tem boi, pula-pula 

e muita gente!
Any Karolyne - 4 anos

Viu Thalysson, não precisava chorar. 
Eles são iguais a gente mesmo.

  Évelyn - 04 anos
(Referindo-se ao passeio no Teatro do CCBB)



Eu nunca fui ao teatro para ver esses bonecos.
Nathany - 4 anos

Tem certeza que é assim que eles
 fazem esses bonecos tão bonitos?

Com essa meleca de barro?

Keycielle- 5 anos

Eu tô dando conta!
Nosso quadro vai car muito legal!

Olha!
Cristiellen - 4 anos

Criança tem direito 

de andar de avião.
Samuel – 5 anos



Atender à diversidade 

étnico-racial: crianças

negras, quilombolas, 

ciganas e outras 

minorias

Cidadania
Diversidade Reconhecimento

Direitos

iguais

Respeito

Eu sou assim...

Toda criança tem o direito de ser respeitada, sem distinção de qualquer
natureza, seja de raça, cor, nacionalidade, etnia, deficiência ou crença.

‘O cabelo da vovó é assim:

 cheio de «caxim».

Eu queria ser cigano para passar maquiagem!
Laiane - 3 anos

João - 3 anosEu queria ser cigano para dançar igual a eles!
Emily - 3 anos

Toda criança pode ter amigo
de olho puxado, preto, até colorido.

Pablo - 4 anos

Não importa se é deficiente, especial...
tem que ser protegida e amada.

Yaglei - 5 anos



Meu mundo vai 
ser colorido!

Um mundo feliz...
mosaicos de amor!

Construção coletiva para gravação de
 música das turmas do 1º e 2º Períodos

Escola Classe 22 do Gama

Ser criança é ser 
diferente! 

Ana Clara – 5 anos



Pr�eção

Segurança
Políticas Públicas

Família

Direito à vida

Humanidade

Toda criança tem direito à proteção, amor, cuidados e a um ambiente acolhedor.

Combater as 

violências contra 

as crianças

Temos direito de ser 
protegidos contra

pessoas que querem
 fazer o mal para a gente.

Construção coletiva da turma de 1º Período
CEF Nova Betânia- São Sebastião

- O que tem que melhorar na cidade

 e na escola?

- O pai não bater.

João - 5 anos

Quando  fica na rua, a 
criança pode morrer. 

Giovanna - 3 anos

Criança tem direito de ter uma festa de aniversário. 
João Victor – 5 anos



Criança bem cuidada, 
criança educada.

 Lorrany – 6 anos

A criança tem direito de viajar 
e pular no colchão! 

Marina - 5 anos



Assegurar o 

documento de 

cidadania a 

todas as crianças

Cidadania

Autonomia

Reconhecimento

Digital

Identidade

Eu sou assim...

Desde o dia em que nasce, toda criança tem direito a um nome e
 sobrenome, uma nacionalidade, ou seja, ser cidadão de um país.

Meu nome é de origem árabe e 
significa flor de jasmim. Esse nome
foi escolhido porque mamãe achou

bonito e delicado.

Meu nome é Samuel, mas também
me chamam de Samuca. Tenho

cinco anos e moro com meus pais 
e irmão.

- Você tem identidade?
-Não!?!

-Então pede pra sua mãe levar no Na Hora, é de graça!!!

-Você tem carteira de motorista?

-Não, criança não pode dirigir!!!
Meu nome é italiano e

signica pedra forte. Este

nome foi escolhido porque

o papai ouviu num programa

de TV e, logo, ele e a mamãe

adoraram e resolveram que 

seria o meu nome.

Yasmim - 6 anos Samuel  - 5 anos

Igor - 5 anos

Samuel  - 5 anos

Pietro - 5 anos



Meu nome é de origem hebraica 
e significa predileto, amado. Também é um 

nome bíblico, refere-se ao mais famoso rei de Israel.
Davi -  6 anos

Quando a criança sai (viaja) 
com a mãe, o policial pede 

a carteira de identidade 
para ver se é lha dela mesmo. 

Maria Alyce  - 5 anos



Informação

Modismo

Consciência

Mídias

Tecnologias

Consumismo

Toda criança tem direito à proteção contra a publicidade abusiva, estabelecendo uma relação 
com a economia solidária e o consumo consciente na formação dos novos consumidores. 

Crianças livres de

pressão consumista

e da exposição

precoce aos meios

de comunicação

- O que tem que melhorar no Paranoá 
e na escola?

- [...] arrumar os computadores 
da brinquedoteca.

Davi- 5 anos

É melhor brincar 
do que comprar.

Samuel - 4 anos

Eu vejo Ben 10. É um alienígena que 
vira herói com o relógio. Eu não tenho 
um relógio do Ben 10, mas eu queria 

ter um para brincar. Eu co triste 
quando minha mãe não tem dinheiro 

para comprar, mas  eu entendo. 
A gente conversa.

 Gabriel Henrique - 5 anos

Acho legal. Assisto  o Pica Pau, 

Scooby Doo, Ben 10 com meu 

irmão e meu irmão pequeno.  

 Assisto quando fica de noite e 

de dia eu prefiro brincar.”

Ruann - 5 anos



Eu gosto de assistir à Liga da Justiça

 e brincar com os brinquedos

 do Batman, que vira robô-

morcego, e Super-Homem, que é forte.

Gosto mais de brincar 
de avião.

É muito legal!
Faz pensar que estou

voando bem alto...

Danilo - 4 anos

Marcos - 5 anos



Remédios
Responsabilidade

Produtos de limpeza

Tomadas

Cuidados

Pr�eção

Toda criança tem o direito de viver em um ambiente seguro
e livre de acidentes domésticos. 

Evitar acidentes

na primeira

infância

Temos direito de ser socorridos 
primeiro em caso de acidentes.

CEF Nova Betânia- São Sebastião

João - 4 anos

Meu pai deixou o carro aberto, fui correr e a moto 
me atropelou. Por isso não posso ficar sozinho. 

Não posso mexer com fogo, 
pode me queimar. 

Ruan - 3 anos

Samuel - 3 anos

Criança não pode ficar sozinha!
 Maria Eduarda - 3 anos

Porque se eu subir no sofá,
posso cair e quebrar minha perna.



Layla e Lays- 4 anos

Pedro e Maria Paula - 4 anos

Maria Paula: Pedro você pode 

pegar na panela de pressão  no fogão?

Pedro: Não

Maria Paula: Por quê?

Pedro: Não posso não, 

Senão, vou queimar minha mão!

Layla: Lais você pode mexer na tesoura?
Lays: Não
Layla: Por quê?
Lays: Corta o dedo.



Mundo de Criança

Uma vez recebi na escola

Uma grande missão

De criar um mundinho

Usando a imaginação

E fiquei  muito tempo pensando

Com lápis e papel num cantinho

Como posso cumprir a tarefa

Sendo tão pequenino?

O meu mundo é bem colorido

Como caixa de lápis de cor

Ele bate em todos os ritmos

Espalha o perfume de cada flor

É gostoso como toda mistura

Salada de frutas, sorvete e calor

É como uma colcha de retalhos

Pedaços de histórias, mosaicos de amor.

Me lembrei de um ‘mundinho’ pequeno

Do tamanho da minha mão

Que mesmo sendo tão miudinho

Nele morava uma multidão

Esse mundo já existia

E pensei: já cumpri a missão!

Ele está batendo em meu peito

Esse mundo perfeito é o meu coração!

Vem também conhecer o meu mundo,

Você vai saber o que é paz

Pois aqui se há sorrisos ou lágrimas

Vamos de mãos dadas

Sozinhos jamais

Vem também viver no meu mundo

Você vai ver que é bom demais!

É que no meu mundo

Somos todos iguais!

Música Gravada pelas crianças 
do 1º e 2º períodos da Educação Infantil  

Escola Classe 22 do Gama
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