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Prezado(a) Professor(a), 
 

A Coordenação de Educação Infantil (CEINF), na intenção de elucidar de que forma se 

dará o trabalho da III Plenarinha da Educação Infantil, que compõe um conjunto de ações da 

Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), apresenta-lhes, respeitosamente, um material que 

tem por objetivo subsidiar e instrumentalizar o debate em torno da (re)construção do Projeto Po-

lítico Pedagógico (PPP), a partir da escuta sensível às crianças.  

Acreditamos que este material servirá como suporte para os debates e as reflexões acerca 

desta temática. E, mais do que isso, uma possibilidade de concretização pedagógica à luz dos 

documentos norteadores publicados por essa Secretaria, de que temos propriedade. 

Somos sabedores de que a formação dos professores que atuam nas turmas de Educação 

Infantil extrapola os conhecimentos aqui apresentados e que suas capacidades de inovação, trans-

formação e criatividade permitirão congregar atividades para o alcance do objetivo proposto: a 

discussão a respeito da (re)construção do PPP com base na escuta sensível às crianças. 

A proposta é de que este guia se organize em dois módulos e que em 25 de novembro de 

2015 possamos, a partir das sugestões que serão elencadas para serem realizadas nas coordena-

ções pedagógicas e com as crianças, ter produzido materiais suficientes que demonstrem o per-

curso realizado e socializem as atividades desenvolvidas. 

Para tanto, é fundamental que, no decorrer do desenvolvimento das atividades da Plenari-

nha, os professores, gestores e/ou coordenadores façam o registro dos momentos de estudo e de-

bate que tenham ocorrido nas coordenações pedagógicas coletivas, por meio de atas e relatórios. 

E também, ao realizar o processo de escuta às crianças sobre suas opiniões, gostos e desejos em 

relação à escola, façam o registro das produções dos estudantes por meio de fotografias, dese-

nhos, maquetes, gravações em áudio, filmagens, etc. Dessa forma, no dia da Plenarinha, previsto 

para acontecer em 25 de novembro de 2015, será exposto todo o processo de (re)construção do 

PPP e não simplesmente o produto. 

Por fim, desejamos a todos um bom trabalho e es-

peramos que o material que se segue possa contribuir com 

a nossa prática pedagógica, que tem por objetivo maior a 

oferta de um ensino público, gratuito e de qualidade às 

nossas crianças. 

APRESENTAÇÃO 
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INTRODUÇÃO 

 

A I Plenarinha da Educação Infantil 

ocorreu em 2013 e teve por objetivo incluir a 

opinião das crianças no Currículo em Movi-

mento da Educação Básica – Educação Infan-

til. Com essa ação, tentou-se dar destaque à 

“voz” das crianças, uma vez que os adultos já 

haviam se manifestado em Plenárias do Currí-

culo entre 2011 a 2013.  

I Plenarinha da Educação Infantil 

Devido ao êxito da I Plenarinha, que evidenciou o quanto as crianças são capazes de 

participar do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, realizamos a II Plenarinha da 

Educação Infantil em 2014. Esta teve por tema o Plano Distrital pela Primeira Infância (PDPI) 

e por objetivo ouvir as crianças acerca dos seus direitos descritos no PDPI, nesse documento. 

II Plenarinha da Educação Infantil 

Além disso, buscou-se, com essa atividade, compreender as percepções das crianças, os 

diferentes pontos de vista, ideias e sugestões, sobre o que aprender e fazer na escola. Isso por-

que, reconhecemos as crianças como pessoas com direitos, que são capazes de agir com critérios 

e de produzirem cultura, participantes do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. A 

atividade envolveu cerca de 400 crianças e 50 profissionais das unidades escolares públicas e 

conveniadas.  

A II Plenarinha contou com o envolvi-

mento de toda a Rede, sendo que no evento de 

culminância houve a participação de duas uni-

dades escolares (uma pública e uma convenia-

da) de cada Coordenação Regional de Ensino 

(CRE), responsáveis por representarem suas 

Regionais de Ensino.  
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Como resultado da culminância desse 

processo, houve a publicação do trabalho co-

letivo das crianças da Educação Infantil do 

Distrito Federal intitulado como: Eu Cidadão 

- da Plenarinha à Participação. Documento 

esse que foi distribuído para todas as escolas 

públicas e conveniadas que ofertam Educação 

Infantil, bem como para as crianças que parti-

ciparam desse movimento. Em continuidade 

aos trabalhos desenvolvidos nos anos anterio-

res, realizaremos este ano a III Plenarinha da  
Publicação Eu-Cidadão—da Plenarinha à Participação 

Um dos pressupostos do PPP é de que sua construção seja coletiva1, devendo oportuni-

zar a manifestação de todos os envolvidos no processo: equipe gestora, professores, profissio-

nais de apoio, estudantes, conselho escolar e comunidade. Sendo assim, é imprescindível a 

participação ativa das crianças, inclusive as pequenas.  

1Lei 4.751/2012 - Gestão Democrática pressupõe que a participação deve permear todo o processo de construção do 
Projeto Político-Pedagógico. 

Em 2014, a SUBEB conduziu um movimento em rede de orientação 

para a reelaboração do PPP de cada unidade escolar. Em 2015, essa ação terá continuidade, 

uma vez que a revisão do documento deve ocorrer anualmente ou mesmo antes desse período, 

se a comunidade escolar sentir tal necessidade. A Orientação Pedagógica para o Projeto Políti-

co Pedagógico da SEDF (GDF, 2014a, p. 12) também trata dessa necessidade do PPP ser sem-

pre submetido a revisões:  

Educação Infantil, que tem por tema a “Escuta sensível às crianças: uma possibilidade para a (re)

construção do Projeto Político Pedagógico”. O seu objetivo é oportunizar a participação das cri-

anças no Projeto Político Pedagógico (PPP) de cada unidade escolar que oferta atendimento a 

Educação Infantil.  

Essa é uma atividade articulada com as ações da Subsecretaria de Educação Básica 

(SUBEB) que visa realizar, no decorrer de 2015, a implementação e avaliação do Currículo em 

Movimento, sendo o PPP integrador dessa ação, pois este é um dos elementos que materializa o 

Currículo. 
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Nessa perspectiva, é importante realizar um diagnóstico de como a unidade escolar está 

avançando no processo de transformação da realidade, uma avaliação periódica do plano de 

ação, das metas e dos prazos a fim de ajustá-los à realidade da instituição. Além disso, mostra-

se relevante que o PPP inclua os conhecimentos adquiridos pelos profissionais da educação, as 

reflexões obtidas nas formações permanentes, de modo a rever concepções anteriores e, quan-

do for o caso, modificá-las no documento. 

É nesse contexto que a Coordenação de Educação Infantil (CEINF) propõe, como uma 

de suas grandes ações para 2015, a orientação às unidades escolares que ofertam atendimento a 

Educação Infantil para que, no momento de revisão do PPP, o façam com um olhar atento, evi-

denciando a “voz” das crianças.  

Acreditamos que todas as unidades escolares já desenvolvem atividades de escuta às 

crianças. Por isso, propomos neste momento a congregação dessas ações para que elas se mate-

rializem no PPP. Dessa forma, estaremos não apenas respeitando os direitos das crianças, esta-

belecidos nas diversas legislações, mas também destacando o protagonismo infantil e docu-

mentando essa ação. 

Isso posto, a CEINF convida e lança o desafio a todas as unidades escolares para revisa-

rem o seu PPP. A Coordenação de Educação Infantil, juntamente com as Coordenações Inter-

mediárias e Executores Pedagógicos de Educação Infantil de todas as CREs, darão subsídios 

para o desenvolvimento desse processo. Sendo este Guia um deles, bem como a publicação da 

SEDF – “Orientação Pedagógica: Projeto Político-Pedagógico e Coordenação Pedagógica nas 

Escolas” (GDF, 2014a).  

Por ser político e pedagógico, a elaboração do Projeto 
deve proporcionar o exercício democrático necessário 
para garantir a participação da comunidade escolar 
como um todo e a vivência da cidadania. Estabelece-
se, assim, uma relação de reciprocidade entre a 
dimensão política e a dimensão pedagógica da Escola 
(Id.ibid.,1996), que se encaminha para a construção de 
um Projeto que nunca será acabado, estático e 
definitivo, mas dinâmico e inacabado, ou seja, um 
“documento de identidade” (SILVA, 1999) da Escola, 
compreendida como um campo de possibilidades. 

O Guia está organizado em 2 módulos. Cada um deles terá como proposta: um texto, 

áudio ou vídeo motivador das discussões; um estudo dirigido para ser trabalhado/discutido nas 

coordenações pedagógicas com os profissionais das unidades escolares e uma 

orientação de trabalho para ser desenvolvido com as crianças. 
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O primeiro módulo tem por objetivo 

oferecer suporte para que cada unidade esco-

lar realize o diagnóstico de sua realidade 

(território e comunidade; função social da es-

cola) e analise as concepções e princípios que 

orientam as práticas educativas da escola. O 

segundo módulo visa discutir a organização 

curricular do trabalho pedagógico, dos tempos 

e espaços; além do plano de ação e projetos 

da escola. Neste módulo incluiremos orienta-

ções para a mostra de trabalhos da III Plenari-

nha. 

Trata-se de uma ação em rede que será desenvolvida ao longo do ano letivo de 2015 e 

cada módulo contará com uma data para a culminância das ações, conforme pode ser observado 

no cronograma a seguir. 

 

Módulos Período de realização Data de culminância 
dos trabalhos 

1º módulo 15 de junho à 11 de 
setembro 

12 de agosto - Dia 
Letivo Temático 

2º módulo 14 de setembro à 13 de 
novembro 

07 de outubro - Dia 
Letivo Temático 

Cronograma 

Destacamos que as ações para “Escuta sensível às crianças: uma possibilidade para a 

(re)construção do PPP” foram iniciadas com a palestra ministrada pela profª Drª Edna Rodri-

gues Barroso, que teve por objetivo subsidiar a todos coordenadores intermediários e locais pa-

ra a realização do 1º Dia de Formação da Educação Infantil (29 de abril de 2015). A próxima 

ação articulada com as CREs ocorrerá no dia 26 de junho de 2015, no Fórum SUBEB/CRE2 

com a apresentação da temática da III Plenarinha. Portanto, este tema deve continuar a ser pon-

to de discussão nas coordenações coletivas, nos dias letivos temáticos e nos dias de formação, 

se necessário. 

2 O Fórum SUBEB/CRE é um encontro pedagógico organizado pela Subsecretaria de Educação Básica que tem por objeti-
vo orientar, coordenar e debater políticas públicas e temáticas pedagógicas com os Coordenadores da CRES e Gerentes da 

Educação Básica. 



 8 

ORIENTAÇÕES AOS GESTORES, COORDENADORES E PRO-
FISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Em um movimento de rede ocorrido em 2014, foi proposto a todas as escolas a (re)

elaboração dos PPP à luz dos documentos recém publicados para essa Rede. Podemos citar 

alguns dos que subsidiaram a construção do documento identitário das unidades escolares, co-

mo: Currículo em Movimento da Educação Básica; Orientação Pedagógica: Projeto Político-

Pedagógico e Coordenação Pedagógica nas escolas (OP do PPP); Diretrizes de Avaliação Edu-

cacional: aprendizagem, institucional e em larga escala 2014-2016; Projeto Cidade Escola 

Candanga: Educação Integral; dentre outros. 

Naquele momento, tivemos notícias de que as unidades escolares, de alguma forma, 

buscavam envolver a comunidade escolar, seja por meio de questionários, entrevistas e até 

mesmo por meio de informações obtidas em reuniões escolares. E a criança que está matricula-

da na Educação Infantil, ela foi ouvida? Suas necessidades e desejos foram incluídos no PPP da 

escola? Suas especificidades foram elencadas neste documento? São essas as reflexões que 

destacamos como provocativas para a realização do trabalho de re(elaboração) do PPP a partir 

da escuta infantil.  

Esse 1° módulo possui, também, a finalidade de orientar a análise do atual PPP das es-

colas, de modo a identificar se os elementos comuns para a composição do documento, elenca-

dos na OP do PPP, constam no projeto da unidade escolar. Para tanto, destacaremos a seguir 

algumas reflexões, advindas do Currículo em Movimento, que poderão instrumentalizar os 

profissionais que trabalham com a Educação Infantil, de modo a guiar as discussões que pode-

rão ocorrer nas Coordenações Pedagógicas Locais e orientar as reflexões com base nos questi-

onamentos propostos. 

“E a criança que está matriculada na Educação Infan-

til, ela foi ouvida? Suas necessidades e desejos foram 

incluídos no PPP da escola? Suas especificidades 

foram elencadas neste documento?” 
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É relevante ressaltar que o Currículo em Movimento da Educação Básica - Educação 

Infantil preconiza que a concepção de infância é construída em cada contexto social específi-

co. Ou seja, é um processo histórico e particular de cada sociedade, em que cada comunidade 

“inventa” sua própria imagem de infância e de suas crianças. Em síntese: 

[...] a concepção de infância(s) 
que norteia a primeira etapa da 
Educação Básica decorre de 
determinações sociais mais 
amplas de âmbito político, 
econômico, social, histórico e 
cultural, ou seja, consiste em 
considerar a criança, no contexto 
das práticas pedagógicas, como 
aquela que tem necessidades 
próprias, que manifesta opiniões 
e desejos, de acordo com seu 
contexto social e sua história de 
vida (GDF, 2014c, p.23). 

A criança, nesse contexto, não é mais aquele “adulto em miniatura” (ARIES, 1981), 

mas sim um ser com necessidades próprias, capaz de manifestar suas opiniões e desejos. As-

pecto esse que evidencia a necessidade de um olhar atento às suas colocações e a sua forma de 

compreender o mundo e as relações humanas.  

Por tais razões, o PPP precisa considerar e abranger de forma uníssona as demandas e 

reais necessidades de adequação e modificação, a partir da perspectiva da comunidade escolar 

e, em especial, da criança. Não se configurando estaticamente, mas pensado e edificado por 

ações coletivas formalizando uma proposta democrática. 

Devemos considerar que para alcançar um PPP que promova uma articulação entre a 

realidade escolar e o meio social em que este cidadão, a criança, está inserido, é fundamental 

privilegiar ações que proporcionem o desenvolvimento crítico-social diante das situações ad-

versas que permeiam a sociedade, possibilitando que ela seja atuante nas transformações soci-

ais. Só assim, pode-se pensar em um Projeto Político Pedagógico que estimule situações edu-

cacionais atreladas aos direitos humanos, que incentive a valorização da vida, a criatividade e 

um desejo intenso de agir em prol de mudanças concretas e possíveis. 

Este mesmo Currículo preceitua, ainda, a necessidade dos profissionais que trabalham 

com a criança da Educação Infantil atenderem às suas particularidades, preocupando-se com 

seu desenvolvimento físico, afetivo, cognitivo, social, linguístico e psicológico, comprometen-

do-se com a sua integralidade. Assim, o planejamento pedagógico da instituição escolar deve 

pautar-se em uma nova dimensão, creditando a criança o direito de ser uma cidadã portadora de 

direitos e apta para aplicar conhecimentos.  
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Dessa forma, esse primeiro movimento consiste em reunir os subsídios existentes para 

realizar um diagnóstico da realidade da unidade escolar sob o prisma das crianças pequenas. 

Os profissionais que atuam na escola deverão criar situações em que as crianças possam ex-

pressar livremente suas opiniões a respeito da realidade escolar, de modo a permiti-las, tam-

bém, contribuir para a construção da identidade escolar. Esta ação reafirmará a intencionalida-

de da escola, sua filosofia, função social clara e objetiva. Possibilitará a reflexão: esta escola 

atende as especificidades da criança da Educação Infantil, em sua singularidade? 

“Esta escola atende as espe-

cificidades da criança da 

Educação Infantil, em sua 

singularidade?” 

Portanto, o modo mais apropriado para elaboração de um PPP é a socialização, o le-

vantamento de discussões e a possibilidade de avaliação das teorias educacionais mais ade-

quadas para a execução dos objetivos gerais e específicos, que contribuam para o desenvolvi-

mento integral da criança. É necessário também a discussão na comunidade escolar sobre edu-

cação e as bases teórico-filosóficas do Projeto Político-Pedagógico da escola. Para isto, deve-

se usar como referência os documentos que subsidiam o trabalho pedagógico da unidade es-

colar: Currículo em Movimento da Educação Básica, o caderno dos Pressupostos Teóricos e 

da Educação Infantil. 

Sugerimos ainda que, nas Coordenações Pedagógicas Coletivas, o Coordenador, ou 

outro profissional da escola que se sinta mais a vontade na realização das reuniões coletivas, 

conduza os colegas na realização da leitura do documento “Orientação Pedagógica: Projeto 

Político-Pedagógico e Coordenação Pedagógica nas escolas”, dando maior destaque as pági-

nas compreendidas entre 16 e 29. 
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Com este arcabouço teórico, poderá o grupo levantar as questões para discussão, em 

atenção às especificidades da Educação Infantil. A título de sugestão, destacamos a seguir algu-

mas reflexões que podem subsidiar as discussões na Coordenação Pedagógica Coletiva:  

 Como foi a sua infância, professor (a)? E hoje, como são as infân-

cias?  

 Como podemos educar as crianças da atualidade?  

 Quando formulamos a nossa proposta de Educação Infantil, que 

infância e criança nós defendemos? Está clara a forma como enten-

demos as crianças de hoje? 

 Como foi a nossa educação? Quais são as principais lembranças da 

nossa escola? E, hoje, como entendemos a educação (ideal e real)? 

Será que a educação que temos oferecido converge para a infância 

da atualidade? 

 O que a escola pode ensinar? O que um PPP precisa considerar 

para favorecer a formação integral das crianças?  

 O que torna esta escola única? Isto é, o que oferecemos de dife-

rente nesse espaço educativo? 

 Como é a escola do ponto de vista das crianças? Como é a escola 

que elas querem?  

 Qual é o nosso objetivo como educadores? O que pretendemos fa-

vorecer no desenvolvimento das crianças? Qual é o papel social da 

escola? 
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ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO COM AS CRIANÇAS 

Concomitantemente as leituras e debates sugeridos para o espaço da coordenação peda-

gógica local, descreveremos abaixo algumas sugestões de trabalho que poderão ser realizadas 

com as crianças. 

Para tanto, salientamos que o trabalho exigirá dos docentes três ações: a observação, a 

escuta e o registro dos trabalhos produzidos pelas crianças3. Esses elementos se fazem importan-

te porque a criança aprende, se relaciona, se comunica e se expressa por meio de múltiplas lin-

guagens, especialmente pelo brincar. Significa dizer que necessitamos ter a sensibilidade para 

ouvir, observar e captar os diferentes, símbolos, códigos e linguagens: oral, gráfica (desenhos, 

pinturas e escrita), audiovisual, lúdica, corporal, musical e artística que as crianças usam para se 

expressar . 

3A Metodologia de Escuta e Observação das Crianças é um material produzido pela Secretaria da Criança do DF, disponi-
bilizado pelo servidor Eduardo Chaves para a CEINF. Foram feitas algumas adaptações no material. 

A fim de sistematizar essas ações, recomendamos o registro das atividades das crianças, 

por meio de materiais escritos, gráficos, fotográficos, audiovisuais, virtuais, dentre outros, com 

os objetivos de: 

 

 compartilhar as atividades que foram realizadas; 

 guardar a memória do que as crianças fizeram; 

 possibilitar a troca, a reflexão, a análise e a interpretação do que foi obser-

vado; 

 sistematizar as informações coletadas nas atividades em portfó-

lio, painel, álbum, entre outros. 

Sugerimos que, no planejamento pedagógico existente, sejam realizadas atividades orien-

tadas com as crianças a fim de responder algumas das questões elencadas a seguir: 
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 Como a sua escola é? Tem cor? Tem janelas? Tem portas? 

Ela é grande ou pequena? Tem escadas, é térrea, tem mais 

de um andar? 

 Você gosta da escola que você estuda? 

 O que você mais gosta da sua escola? 

 O que você menos gosta na sua escola? 

 Qual é o seu espaço preferido na escola?  

 Se você pudesse mudar a sua escola, o que mudaria?  

 Você brinca na sua escola? Em que espaços?  

 Qual é a sua brincadeira favorita na escola?  

 Qual brinquedo você gostaria que sua escola tivesse?  

 A sua escola tem parque? Você gosta dos brinquedos do par-

que? Qual é o seu favorito? 

 O que falta na sua escola? 

 O que você mudaria na sua escola? 

 Onde fica a sua escola? Fica perto ou longe da sua casa?  

 Como você vai para a escola? Ônibus, bicicleta, moto, a pé?  

Quem te leva? 

 O que tem em volta da sua escola? Tem casas? Estrada? 

Rua? Passa carro? Pessoas? Quem são as pessoas que ficam 

em volta da sua escola? Como elas são?  

 Você lancha na sua escola? Você gosta do lanche?  

 O que você não gosta do lanche na escola?  

 O que você gostaria de lanchar na escola?  

 Você tem amigos na escola? Eles estudam na sua sala?  

 Como é a escola dos seus sonhos? 
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Para as crianças do berçário e 
maternal, compreendendo que elas 
também são sujeitos ativos e 
participativos, propomos 
observações mais “intensas”, com 
focos específicos, ou seja, 
observando sorrisos, choros e outras 
expressões faciais. Sugerimos, 
ainda, ouvir outros adultos que 
lidam com as crianças (monitores, 
educadores sociais voluntários, 
merendeiros,...) e suas famílias, a 
fim de ter respostas para alguns dos 
questionamentos propostos. 

Contudo, é importante reforçar que esses questionamentos apresentados apenas ilustram 

algumas das questões que podem ser trabalhadas com as crianças, não representam questões a 

serem feitas de forma estanque e descontextualizadas. Faz-se necessário que elas estejam per-

meadas de uma intencionalidade pedagógica e educativa e estejam inseridas na rotina pedagó-

gica da escola.  

Nesse sentido, é importante, ainda, incluir tais reflexões em diferentes atividades educa-

tivas, como: 

Rodas de conversa 

 

 partir dos relatos das crianças, de perguntas norteadoras, leitura de um livro, 

apreciação de um filme ou de uma imagem, etc. 

 registrar os comentários das crianças sobre a interface entre o material estudado 

e PPP da unidade escolar. 

 registrar as falas das crianças e suas respostas para as perguntas norteadoras 

feitas pela professora. 
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Entrevistas 

 brincadeira de repórter; 

 registrar todas as perguntas elaboradas pelas crianças e suas respostas para cada uma 

delas. 

 registrar as falas das crianças nas brincadeiras livres, dirigidas e jogos 

diversos; 

 registrar o tipo de brincadeira realizada pelas crianças; 

 registrar quais os locais escolhidos pelas crianças para brincar, quais 

objetos e brinquedos foram escolhidos por elas; 

 registrar os diálogos das crianças durante as brincadeiras; 

 registrar quais as regras que estabeleceram entre si. 

Situações de brincadeiras 

Oficinas lúdicas 

 propor desenhos, pinturas, maquetes, colagens, músicas, danças relacionadas ao 

PPP da unidade escolar; 

 registrar as explicações das crianças sobre o trabalho produzido, o processo de pro-

dução e o produto final; 

 anexar o registro escrito, com as explicações, ao respectivo trabalho. 

Registro fotográfico 

 sugerir que as crianças façam registros fotográficos em diversos momentos dentro e/

ou fora da escola; 

 captar a percepção do que as crianças querem e pensam por meio das fotos tiradas por 

elas; 

 registrar as explicações das crianças a respeito de cada foto (por que tiraram tal foto?) 

e anexar o registro escrito. 

É importante salientar que todos esses momentos necessitam ser registrados. Não se es-

quecendo de identificar com o nome, a idade, a escola, a professora e a turma das crianças que 

produziram registros gráficos, fotográficos, em áudios, cinematográficos, dentre outros. 
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Como alguns dos procedimentos que podem facilitar o processo de registro temos: 

 Registro escrito com palavras-chave: durante a 

atividade, anotar as palavras-chave que representem e 

descrevam os momentos importantes e significativos 

das atividades. Terminada a atividade, elaborar e redi-

gir o texto escrito e detalhado a partir das palavras-

chave. 

 Registro escrito com descrição detalhada: durante a atividade, escrever  o má-

ximo de informações possíveis. Anotar falas e frases importantes e interessantes das 

crianças. Terminada a atividade, redigir o registro com base nas informações coleta-

das. 

 Registro fotográfico feito pelas crianças: possibilitar que as 

crianças produzam fotos da temática após este momento escre-

ver o relato das crianças sobre as fotos que tiraram. 

 Registro fotográfico feito pelos professores: registrar as atividades das cr ianças 

e elaborar o relatório escrito a partir das fotografias tiradas durante as atividades. 

Ver as fotos no coletivo ajuda a relembrar como foi a atividade. 

 Registro gráfico: o desenho das cr ian-

ças é um tipo de registro. Pedir que elas 

falem acerca dos desenhos que fizeram e 

registrar o que foi dito. 

 Registro audiovisual: gravar a atividade com gravador ou filmadora. Termi-

nada a atividade, ouvir ou assistir as gravações para elaborar e redigir o registro 

escrito com as principais informações ou transcrever as falas das crianças. 

Finalizamos, assim, as orientações a respeito da escuta sensível das crianças e inclu-

são de suas colocações no PPP. Estamos convictos que a criatividade no trabalho pedagógi-

co poderá enriquecer as sugestões apresentadas e adequá-las as especificidades das crianças 

e das infâncias vividas nos diferentes espaços educativos. 
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