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Se essa rua 
Se essa rua fosse minha 

Eu mandava 
Eu mandava ladrilhar 

Com pedrinhas 
Com pedrinhas de brilhante 

Para o meu 
Para o meu amor passar 

 
Nessa rua 

Nessa rua tem um bosque 
Que se chama 

Que se chama solidão 
Dentro dele 

Dentro dele mora um anjo 
Que roubou 

Que roubou meu coração 
 

Se eu roubei 
Se eu roubei teu coração 

Tu roubaste 
Tu roubaste o meu também 

Se eu roubei 
Se eu roubei teu coração 

É porque 
É porque te quero bem 

 
Cantiga Popular 

A Subsecretaria de Educação Básica, por meio da Diretoria de Educação 

Infantil (DIINF), apresenta o Guia da IV Plenarinha da Educação Infantil que tem 

por tema “A cidade (e o campo) que as crianças querem”.  

A canção popular acima nos instiga a pensar: se a rua e a cidade fossem 

das crianças, será que elas mandariam ladrilhar? Quais seriam as ideias das 

crianças sobre esses espaços? 

Ao observarmos a nossa volta, é possível constatar que cada vez mais os 

espaços de lazer e recreação das cidades são reduzidos a novas obras de 

ampliação e expansão de comércios e residências. Os espaços de convivência 

pública, praças e parques, já não são tão seguros e acolhedores, cabendo às 

crianças apenas a opção de brincar no espaço doméstico, nas escolas e/ou em 

espaços privados como brinquedotecas.  

Se essa rua fosse minha 

APRESENTAÇÃO 



5 

Isso posto, a proposta da IV Plenarinha se baseia e avança à medida que 

espera saber das crianças, por meio de suas diferentes linguagens, suas 

contribuições e pontos de vista, quais as propostas de melhorias para o lugar onde 

vivem, seja na cidade ou no campo. 

Nessa perspectiva, esperamos considerar as crianças como protagonistas 

na definição de estratégias mais eficazes às suas necessidades, resultando, 

portanto, em mudanças em seu cotidiano e no exercício dos seus direitos. 

Sendo assim, este material tem como principal objetivo estimular e favorecer 

a escuta e o diálogo com as crianças sobre os espaços e os lugares por elas 

ocupados.  

O Guia da IV Plenarinha está organizado neste único módulo, de modo a 

esclarecer quais são os objetivos da proposta temática de 2016, o porquê do tema 

eleito para a escuta infantil, sugestões de atividades, leituras e vídeos. 

Esta publicação busca fomentar e inspirar as discussões e reflexões nas 

Coordenações Pedagógicas, bem como dar subsídios aos professores para 

desenvolverem as atividades com as crianças.  

Desejamos a todos um bom trabalho! 
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1. Porque fazer a escuta sensí-
vel das crianças? 

 À medida que os anos passaram e a sociedade se modernizou, o 

sentimento de infância passou a existir e, consequentemente, a concepção de 

criança como sujeito de direitos ganhou força, também, com a publicização 

dos marcos legais. 

 Destacamos a seguir alguns artigos, das legislações atuais que eviden-

ciam o protagonismo infantil: 

Era comum associar a imagem de criança a 

ideia veiculada por Àries (1981), de que a 

princípio a criança seria considerada como 

um ser indefeso e frágil, totalmente 

dependente, alguém que precisaria ser 

educada, corrigida e vigiada pelo adulto.  

A  concepção de criança como sujeito da história, da cultura, e da 

infância como sendo uma fase de pluralidades, nem sempre 

foram consenso entre pais, educadores e a sociedade de modo geral. 

Declaração dos Direitos da Criança de 1959: evi-

dencia a individualidade e a personalidade das cri-

anças, determinando uma série de direitos ligados a 

tais características, como por exemplo o art. 12 que 

estabelece o direito da criança dizer sua opinião e 

ser levada em consideração em assuntos que a ela 

estejam relacionados. O art. 13 dessa mesma lei 

dispõe sobre a liberdade de expressão da criança.  
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Constituição Federal de 1988: estabeleceu, no 

capítulo dedicado à educação, cultura e desporto 

(art.205), que a educação é direito de todos e 

dever do Estado e da família, devendo ser pro-

movida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exer-

cício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

 

Estatuto da Criança e do Adolescente de 

1990: definiu no art. 16 que toda criança e 

adolescente têm, entre outros direitos, o de 

participar da vida da comunidade, expressar-se e opinar.  

 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°9.394/96 rati-

fica o exposto na Carta Magna e dispõe, no art. 2°, que “A edu-

cação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finali-

dade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação 

Infantil: institui em seu art. 4º que as propostas 

pedagógicas da Educação Infantil deverão 

considerar a criança como centro do planejamento 

curricular, pois ela é sujeito histórico, de direitos, 

ativa e produtora de cultura. 

 

Lei Federal n°13.257, de 8 de março de 2016 (Marco Legal da 

Primeira Infância), evidencia o protagonismo infantil ao 

determinar, em seu art. 4°, que as políticas públicas voltadas ao 

atendimento dos direitos da criança na primeira infância sejam 

elaboradas e executadas de forma a “incluir a participação da 

criança na definição das ações que lhe digam respeito, em 

conformidade com suas características etárias e de 

desenvolvimento” (inciso II). Acrescenta ainda, no parágrafo 

único, que essa participação tem o objetivo de promover sua 

inclusão social como cidadã, devendo ser realizada por 

profissionais qualificados em processos de escuta adequados 

às diferentes formas de expressão infantil. 
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Nesse cenário, 

o professor é o 

principal 

mediador para 

realizar os 

processos de 

escuta. 

A Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), por meio da Dire-

toria de Educação Infantil, atenta aos direitos das crianças e na busca 

para efetivação destes, promove, em todas as unidades escolares públi-

cas e conveniadas que ofertam Educação Infantil, o projeto pedagógico 

intitulado como Plenarinha da Educação Infantil. 

EDUCAÇÃO LAZER 

SAÚDE 

FAMÍLIA 

ESPORTE 

ALIMENTAÇÃO 

CULTURA CURRÍCULO 

DIGNIDADE 

Assim sendo, ainda que o direito da criança esteja legalmente estabe-

lecido, para que o mesmo se materialize é necessário assegurar estratégias 

para sua plena efetivação. 

A Plenarinha é a culminância de um processo pedagógico no qual to-

das as crianças participam ativamente das reflexões em torno de seus direitos 

e necessidades. Este projeto materializa-se por meio da escuta sensível e 

atenta às crianças, de forma a considerar a sua percepção sobre as situações 

que vivenciam na escola, na comunidade, na cidade e no campo, traduzindo-

se em contribuições relevantes para melhor compreensão de suas aprendiza-

gens e do seu desenvolvimento, vislumbrando um trabalho pedagógico de 

qualidade no atendimento a todas as crianças da Primeira Etapa da Educação 

Básica. 

 Considerando que a criança é um sujeito ativo, participativo e 

protagonista de sua própria história é importante incluir suas diferentes visões 

ao contexto escolar. Deste modo, busca-se articular de forma integral os 

direitos fundamentais da criança, como prioridade absoluta, por meio da 

escuta infantil e, consequentemente, fortalecer o processo de ensino-

aprendizagem, em consonância com o Currículo da Educação Básica do 

Distrito Federal (2014). 

A primeira etapa da Educação Básica tem na unidade escolar o lugar 

privilegiado para fomentar a participação das crianças e o exercício pleno da 

cidadania. Portanto, dar oportunidade para que elas expressem o que pensam 

sobre a sua escola, sobre a comunidade é uma forma de reconhecer a criança 

como sujeito capaz.  
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O protagonismo infantil, oportunizado pelos profissionais da Educa-

ção Infantil, tem refletido positivamente nas escolas a medida que as crian-

ças, ao serem ouvidas, têm a realização de suas vontades e necessidade 

traduzidas em melhorias e mudanças no cotidiano escolar, a exemplo da ins-

talação de um novo brinquedo no parque infantil, a mudança do cardápio e a 

revitalização da fachada escolar. Relatos como esse, ressaltados por profes-

sores que participaram de edições anteriores da Plenarinha, evidenciam a 

capacidade e a criticidade de crianças tão pequenas acerca dos tempos e 

espaços que as circundam. E foi a partir desses apontamentos, para além 

dos muros escolares, que se propõe, para o ano de 2016, a temática da Ple-

narinha voltada para a cidade (e o campo) que cada uma de nossas crianças 

querem. 

Depoimento do 

coordenador 

pedagógico do 

JI  303 Sul 

Agilson Carlos, 

sobre a 

Plenarinha 

2015. 

Atendemos a solicitação 
de baixar o quadro bran-
co das salas na altura das 

crianças. 
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Ao relembrarmos de nossa infância muitos de nós, adultos, teremos 

lembranças de alguma brincadeira na rua, dos deslocamentos feitos a pé, da 

confiança dos adultos ao nos permitirem vivenciar os espaços da cidade. Con-

siderando que as cidades são pensadas e projetadas pelos adultos, perceber 

esses espaços a partir do “olhar” da criança torna-se de extrema relevância e 

desafio. Nesse contexto, as crianças também precisam ser ouvidas sobre es-

se tema, pois elas vivem nesses espaços.  

“[...] as crianças 
da cidade preci-
sam [...] de um 
local perto de ca-
sa, ao ar livre, 
sem um fim espe-
cífico, onde pos-
sam brincar, movi-
mentar-se e ad-
quirir noções do 
mundo”  
 

Jacobs  
(2000, p. 88) 

A discussão dessa temática é ur-

gente, visto que as crianças têm perdido 

seus  espaços de lazer e recreação. 

As crianças são 

capazes de inter-

vir, expressando 

opiniões e fazen-

do propostas a 

respeito de todos 

os problemas da 

cidade, porque 

elas também ali 

vivem. 

(Tonucci, 2005).  

É importante destacar que o cam-

po tem perdido seus espaços pela expan-

são da monocultura que contribui para 

extinção dos recursos naturais, fonte de 

inúmeras brincadeiras, como: subir em 

árvores, nadar em córregos, desbravar o 

cerrado, colher frutas, dentre tantas ou-

tras pertencentes ao imaginário infantil. O 

que gera, por consequência, uma redu-

ção dos espaços de brincar e conviver, 

contrapondo-se aos direitos fundamen-

tais das crianças.  

Isso posto, propõe-se com a temática “A cidade (e o campo) que as cri-

anças querem” provocar as crianças para que nos digam, partindo de sua co-

munidade escolar, seja na cidade ou no campo, quais são as suas necessida-

des e desejos para cada uma das localidades onde esteja instalada uma unida-

de escolar de Educação Infantil.  

Pretende-se, ao término desse trabalho, ter um rol de sugestões que 

possam ser traduzidas em políticas públicas e serem indicadas como possibili-

dades de melhorias urbanas e rurais nos mais diversos espaços do Distrito Fe-

deral. 
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1.1 Histórico 

2013 - A I Plenarinha da Educação Infantil iniciou o 

movimento efetivo de incluir a voz das crianças a respeito dos 

tempos, espaços e materiais, que foram incorporados no Cur-

rículo da Educação Básica - Educação Infantil.  

2014 - A II Plenarinha da Educação Infantil foi desenvol-

vida a partir das temáticas descritas no Plano Distrital 

pela Primeira Infância – PDPI, que marcou a cons-

trução coletiva de uma política pública intersetorial, en-

tre instâncias do poder público e sociedade civil, desti-

nada a garantir os direitos das crianças na primeira in-

fância, assim como a consolidação e a implementação de uma política es-

pecífica que materializasse em melhores condições de desenvolvimento 

desses sujeitos. Como resultado, publicou-se o material Eu-Cidadão da Ple-

narinha à Participação.  

2015 - A III Plenarinha da Educação Infantil apresentou a ousada 

proposta de, junto a implementação do Currículo da Educação Infantil, re-

construir e reestruturar o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) da escola com a efetiva participação das crian-

ças. A intenção era que as crianças expressassem seus 

interesses e necessidades e que o PPP da escola cum-

prisse com seu papel de ser o documento de identidade da 

comunidade escolar refletido no fazer pedagógico.  

Ao adotarmos a concepção de que a criança é um sujeito de direito, 

ativa e produtora de sua própria cultura, a proposta de evidenciar o protago-

nismo infantil por meio de plenárias traduziu-se como uma possibilidade 

efetiva de escutar a criança e fazer valer a sua opinião. O trabalho vem 

ocorrendo da seguinte forma:  
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2. A Proposta para 2016 

E m 2016, a IV Plenarinha acontecerá entre os meses de 

abril a setembro em todas as unidades escolares que 

ofertam Educação Infantil. Dessa forma, todas as crianças da rede públi-

ca e conveniada terão a oportunidade, por meio das atividades pedagógi-

cas, de avaliar, opinar, sugerir, criticar e contribuir para a construção de 

políticas públicas voltadas para as diferentes regiões administrativas do 

Distrito Federal. 

 

Esta Plenarinha tem como objetivo geral: 

Oportunizar às crianças da Educação Infantil da Rede Pública e 

Conveniada de Ensino do Distrito Federal, por meio da escuta sensível e 

atenta, a promoção de seu exercício de cidadão ativo, participativo e co-

nhecedor dos seus direitos e deveres, vivenciando a interlocução com o 

Currículo da Educação Infantil em suas diferentes expressões e lingua-

gens. 

 

 

E objetivo específicos: 

 

 Dar visibilidade à primeira etapa da Educação Básica; 

 Evidenciar o protagonismo infantil; 

 Incluir as crianças nas discussões acerca das políticas 

públicas voltadas para as diversas Regiões Adminis-

trativas do Distrito Federal; 

 Apreender das crianças sugestões de melhorias para 

as diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal 

e encaminhar a proposta para o legislativo. 
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Os objetivos elencados no projeto da IV Plenarinha pre-

cisam estar articulados com o Currículo da Educação Infantil, 

além, é claro, de compor o PPP da unidade escolar a fim de 

que o produto levado ao evento de culminância da Plenarinha 

seja efetivamente o que se construiu durante o processo. 

A proposta é de que realizemos a IV Plenarinha com a parceria 

da Câmara Legislativa, nos moldes de uma verdadeira Plenária, uma vez 

que essa casa trabalha com projetos de Educação como uma de suas 

missões, qual seja, primar pela garantia dos direitos das crianças e pela 

qualidade de atendimento à Primeira Infância, sob todos os aspectos. 

A proposta desse projeto é um convite para que todas as escolas 

desenvolvam, a partir do seu cotidiano escolar, atividades que oportuni-

zem a criança observar, se expressar e sugerir mudanças ao encontro 

dos seus direitos. Dessa forma, no período compreendido entre os meses 

de abril a setembro, caberá aos professores que atuam na Educação In-

fantil propor em seu planejamento escolar, a partir do Currículo da Educa-

ção Infantil, atividades que permitam que as crianças sejam protagonistas 

de seu processo escolar. 

Aos profissionais que atuam na Educação Infantil competem o re-

gistro, seleção e organização de todas as falas das crianças, sejam por 

meio de fotografias, desenhos, produções individuais ou coletivas, dentre 

outros. Cabendo ainda a sistematização desse trabalho no espaço escolar 

e, consequentemente, na proposta de culminância do evento. 

Para saber mais 

como construir 

um PPP que ga-

ranta a participa-

ção das crianças 

pode-se consul-

tar o Guia da III 

Plenarinha de 

2015 (módulos 1 

e 2).  
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2.1 Por que ter as cidades (e o campo) 
como tema da escuta infantil ? 

O lugar onde as crianças vivem é um espaço não formal de educa-

ção que proporciona diferentes aprendizagens quando seus moradores se 

relacionam entre eles mesmos, com suas estruturas e com a natureza. A 

cidade, por exemplo, é uma criação do homem que combina o plural de 

praças, parques, avenidas e as singularidades de seus cruzamentos, be-

cos e cantos, portanto, é um núcleo vivo e pulsante (FREITAG, 2002). 

Nesse sentido, o espaço onde as crianças vivem não pode ser enten-

dido apenas como um lugar de passagem, mas de compartilhamento, vida, 

educação, humanização, respeito e de encontro de seus moradores, e des-

ses com o meio.  

Por esse motivo, defendemos que 

as crianças deveriam usufruir efetivamente, 

e com liberdade, não só de espaços priva-

dos de convivência, mas também daqueles 

que são públicos e de uso espontâneo, pa-

ra que sua visão de mundo se amplie, sua 

percepção do outro se torne concreta e seu 

repertório de experiências aumente. 
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Mais uma vez afirmamos que a Unidade Escolar é uma importante 

fonte de conhecimento, onde o saber científico deve ser propagado. Não 

aprendemos somente na escola, o saber que importa à convivência com o 

outro e com o meio transcende seus muros e grades, pois este saber está 

nos diferentes espaços que vivenciamos em nosso cotidiano, os quais carre-

gam em si um potencial educativo que nos leva a interações profundas ou 

superficiais, a criar laços sociais de responsabilidade e respeito. 

A falta de contato com espaços públicos, naturais, de uso espontâ-

neo, pode vir a segregar e afastar as crianças da convivência com outros gru-

pos geracionais e propiciar uma visão limitada da cidade e/ou do campo.  

E é partindo dessa necessidade, de que as crianças usufruam das 

cidades (ou do campo), que a proposta da IV Plenarinha se baseia e avança 

à medida que espera saber delas por meio de suas diferentes linguagens, 

suas contribuições e pontos de vista para a melhoria do lugar onde moram.  

Nesses espaços, as crianças têm a oportunidade de desempenharem 

um papel ativo e central na tomada de decisão e condução de suas ações, 

na administração, manutenção e permanência das e nas atividades.  

Por isso, como afirma 
Tonucci (2005), é preciso 
garantir que as crianças 
tenham acesso a espa-
ços de uso espontâneo, 
pois é neles que podem 
interagir com quem e o 

que quiserem.  

Constata-se que as crianças precisam de um local perto de casa, ao 

ar livre, sem um fim específico, onde possam brincar, movimentar-se e adqui-

rir noções do mundo. 

Ainda, como parte dos objetivos a serem alcançados com essas dis-

cussões da “Cidade (e o campo) que as crianças 

querem”, é preciso ofertar a elas vivências de diferentes espaços para 

que sejam protagonistas em suas aprendizagens, em uma educação que 

transpassa as Instituições Educativas, ou seja, experimente o espaço pulsan-

te de onde vivem. 



16 

3. Qual a cidade (e o campo) 
que as crianças querem? Como 

descobrir? 
Para que a discussão da temática sugerida possa alcançar os 

objetivos propostos é preciso que cada professor/a tenha disponibilidade 

para aprender, comprometimento com as crianças, coragem para 

experenciar ações ousadas e articulação em sua unidade escolar, buscando 

o diálogo e o apoio que precisa, fazendo uso consciente de seu tempo nos 

momentos de coordenação pedagógica e quando está com as crianças. 

Além disso, o/a professor/a deve planejar com antecedência o 

trabalho a ser desenvolvido, tendo em mente o desafio da construção de 

situações de aprendizagem que valorizem as 

potencialidades e peculiaridades de sua turma.  

E ouvir as crianças transcende a ideia de escutá-las, mas liga-se a 

percepção sensível de auscutá-las, ou seja, é preciso investir tempo e incluir 

vários suportes para que elas se expressem. Pois é improvável que apenas um 

tipo de atividade seja acessível a todas as crianças. Tal perspectiva sugere 

pensar na diversidade de infâncias, tendo em conta as competências sociais 

variadas de cada criança e suas experiências de vida. Como destaca Tonucci 

(2005, p.18) “é preciso dar às crianças condições adequadas, sem pressa, sem 

controles, sem preocupações, para que possam errar, dizer bobagens, fazer 

ironias, exatamente como nós, os adultos”. 
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 Portanto, é preciso acreditar no 
potencial das crianças e na 
transformação de nossa sociedade a 
partir do contexto que vivemos e do 
poder de nossas ações. Para tanto, 
salientamos que o trabalho exigirá dos 

docentes três ações: a 
observação, a escuta e o 
registro dos trabalhos produzidos 
pelas crianças. 

Para saber mais, con-
sulte o Guia da Plena-
rinha 2015 (Módulo 1 
e 2). 

Algumas dicas de como começar e desenvolver o trabalho: 

Sente com a coordenação e direção da unidade escolar e trace um pla-

no de trabalho prevendo metas a serem alcançadas a curto, médio e 

longo prazo; 

Contagie, sensibilize e envolva os/as responsáveis pelas crianças em 

relação ao trabalho que se pretende fazer, apresente seu plano de ação 

e peça autorização, por escrito, para realizar excursões pelo bairro, tirar 

fotografias e utilizar a imagem das crianças; 

 

É fundamental ainda que as crianças sejam consultadas a respeito de 

seu interesse e se querem ou não participar das atividades. Por isso, 

elas também precisam ser sensibilizadas quanto a importância das ativi-

dades e envolvidas nas propostas de forma lúdica e prazerosa; 

 

Busque parceiros para auxiliá-lo/a no decorrer das atividades, alguém 

que poderá te acompanhar nos passeios e fazer o registro fotográfico ou 

audiovisual; 

 

Registre por diversos meios as atividades desenvolvidas, utilize: grava-

dor de voz, câmera fotográfica, filmadora, mas principalmente, lembre-

se de fazer o registro escrito; 

 

Antes de iniciar as atividades, tenha certeza de que as crianças entende-

ram a proposta, por isso, na roda de conversa explique e motive a turma 

para o que será feito na sequência; 

 

Esteja atento ao ritmo e interesse do grupo durante as atividades. Caso 

haja dispersão ou desinteresse das crianças, acolha o interesse delas e 

retome a atividade em outro momento ou de uma maneira diferente. 
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Questões para refletir: 

Como tornar práticas as propostas de participação e direito de opinião 

das crianças? 

 

Quem são os parceiros que posso buscar para apoiarem o trabalho? 

 

O que as crianças poderiam nos dizer sobre suas vidas? Sobre os 

lugares que ocupam? Os espaços que transitam? 

 

Quais os espaços você observa que as crianças ocupam para brincar 

em sua comunidade? 

 

Como provocar a participação das crianças na elaboração de políticas 

públicas para a cidade (e o campo)? 

 

Como podemos intervir na comunidade de maneira a ampliar os es-

paços de convivência e equipamentos de cultura? Que tipo de de-

manda as crianças trazem em relação a esses aspectos? Do que 

elas sentem falta em sua comunidade? 

 

Quais os espaços no entorno da escola podem ser ocupados com as 

crianças? 

Questões para refletir com as crianças: 

Onde gostam de ir? Onde gostam de ir para brincar? 

 

Como gostariam que fosse o lugar onde vivem? 

 

O que gostariam que tivesse na sua comunidade para que ele fosse 

mais bonita? Para que fosse melhor? 

 

O que gostariam que tivesse na cidade (e no campo) para que ela 

fosse mais bonita? Para que fosse melhor? O que é bom e ruim na 

cidade (e no campo)? 

 

O que mais gostam e não gostam no caminho para a escola? O que as 

deixam felizes e tristes no caminho para a escola? 
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O que mais gostam e não gostam no entorno da escola? O que mais 

gostam e não gostam no entorno de casa? 

 

O que dá medo na região onde vivem? 

 

O que acham do trânsito? Quais as sugestões para um trânsito me-

lhor? 

 

O que acham da forma como chegam até à escola? Quais as suges-

tões para melhorar o seu transporte? 

 

Que tal criarmos um lugar para vivermos? O que teria de bom nesse 

lugar? E de ruim? O que seria legal e o que não seria legal? Onde 

as crianças poderiam ir sozinhas nesse lugar?  

 

Como seria uma cidade (um campo) somente das crianças? 
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Entrevistas:  

Sugestões de atividades com as crianças: 

As rodas de conversa não necessariamente 
precisam ocorrer dentro da sala de 

atividades da unidade escolar, podem ser 
debaixo de uma árvore, em uma quadra de 

esportes, na praça ou em qualquer outro 
espaço. 

Rodas de conversa a partir de: 

Histórias; 

Imagens; 

Filmes; 

Perguntas norteadoras . 

O/A professor/a pode 
confeccionar junto com as 

crianças utilizando uma caixa de 
papelão grande uma televisão. 

As entrevistas podem ser 
filmadas e depois exibidas em 

uma sessão para os/as 
responsáveis e/ou comunidade. 

Para saber mais consul-
te o Guia da III Plenari-
nha -  Módulo 1. 

Da professora com as crianças; 

Entre as crianças; 

Com os demais profissionais da escola; 

Com membros da comunidade. 

Produção gráfica:  

Desenho de observação; 

Desenho de memória; 

Cartazes individuais e coletivos; 

Lambe-lambe. 

Construção de maquete: 

Com blocos de madeira; 

Com materiais recicláveis. 

Passeios: 

 

 

Entorno da escola; 

Exploração da vizinhança; 

Locais públicos de visitação; 

Visita a um membro da comunidade. 

Confecção de listas coletivas sobre os passeios: 

Sons e ruídos; 

Das diversas imagens/cenas; 

Animais encontrados; 

Indicações de melhorias. 

Lambe-lambe é um pôster 
artístico de tamanho 

variado que é colado em 
espaços públicos. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%B4ster_art%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%B4ster_art%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_p%C3%BAblico
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Confecção de: 

Mapa da escola, do bairro, da comunidade, da região; 

Mapa afetivo; 

Mapa dos sentidos; 
 

São mapas com 
representações de lugares de 

uma cidade a partir das 
emoções e sensações que 

estes transmitem para 
alguém. 

Parceria com a família: 

Registro por meio fotográfico dos lugares onde a família gosta 

de passear; 

Registro por meio fotográfico de sugestões das famílias junto 

com as crianças para melhoria da comunidade; 

Registro fotográfico e audiovisual feito pelas crianças: 

No entorno da escola sobre suas ideias para melhoria;  

Na localidade onde mora e suas ideias para melhoria; 

Arborização; 

Criação de jardins e/ou hortas; 

Participação e/ou elaboração de manifestações culturais; 

Pintura de muros, calçadas e outros espaços com desenhos 

das crianças ou brincadeiras delas (com as devidas autoriza-

ções); 

Panfletagens; 

Campanhas de conscientização sobre diversos assuntos. 

Confecção de jogos sobre a cidade: 

Jogo de tabuleiro; 

Jogo em tamanho grande. 

Intervenções diretas na comunidade: 

Cartas com as reinvindicações das crianças para serem entre-

gues aos deputados distritais na CLDF. 

Confecção de: 
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Websites para visitar: 

http://cirandadefilmes.com.br/br/home/ 

http://alana.org.br/ 

https://cadernodia.wordpress.com/2015/02/25/criancas-merecem-

sair-das-caixas/ 

http://primeirainfancia.org.br/ 

http://premiocidadedacrianca.org.br/ 

http://territoriodobrincar.com.br/ 

http://milc.net.br/ 

http://www.mapadainfanciabrasileira.com.br/cgi-win/be_alex.exe  

http://escolastransformadoras.com.br/br/experiencias-inspiradoras/  

http://www.jae.org.br/#!projeto/cjg9  

Páginas do Facebook para curtir: 

Toda criança pode aprender 

Criacidade 

Comitê Distrital Primeira Infância 

Infância Livre de Consumismo 

Mapa da Infância Brasileira 

Além dos muros da escola 

Livros para ler com as crianças: 

Filmes para assistir com as crianças: 

Território do Brincar 

Dia Mundial Sem 
Carro  
22 de setembro  

DRUON, M. O menino do dedo verde. Tradução: Dom Marcos Barbosa. 

Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 2004. 

FURNARI, Eva.  Cocô de Passarinho. São Paulo: Companhia das Letri-

nhas, 1998. 

VILELA, Fernando. Aventura animal. São Paulo: Editora DCL, 2013. 

XAVIER, Marcelo. Se criança governasse o mundo... Belo Horizonte: 

Formato, 2003. 

XAVIER, Marcelo. Tem de tudo nesta rua... Belo Horizonte: Formato, 

2003. 

Tarja branca - de Cacau Rhoden com Domingos 

Montagner, Wandi Doratiotto 

Projeto Natureza (Project Wild Thing) - de David Bond 

Em Nome das Crianças do Bairro Pijp - de Roeland 

Kerbosch 

A Conquista do Espaço - de Chico Deniz 

Filmes para professores  assistirem com as/os colegas e debaterem: 

http://cirandadefilmes.com.br/br/home/
http://alana.org.br/
https://cadernodia.wordpress.com/2015/02/25/criancas-merecem-sair-das-caixas/
https://cadernodia.wordpress.com/2015/02/25/criancas-merecem-sair-das-caixas/
http://primeirainfancia.org.br/
http://premiocidadedacrianca.org.br/
http://territoriodobrincar.com.br/
http://milc.net.br/
http://www.mapadainfanciabrasileira.com.br/cgi-win/be_alex.exe
http://escolastransformadoras.com.br/br/experiencias-inspiradoras/
http://www.jae.org.br/#!projeto/cjg9
http://territoriodobrincar.com.br/
http://mff.com.br/filmes/tarja-branca/
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Participação 
das Unidades 

Escolares  

 Participação 
das CRE/

UNIEB  

 Participação 
da DIINF/

SUBEB  

As UNIDADES ESCOLARES, equipe gestora, e pe-

dagógica, devem proporcionar espaços e tempos para a dis-

cussão dos temas. Para que o projeto tenha êxito todos os 

profissionais que atuam na unidade escolar devem estar en-

volvidos a fim de que possam apoiar as atividades que são 

lideradas pelo(a) professor(a) de referência das crianças.  

As COORDENAÇÕES REGIONAIS DE ENSINO, por 

meio das UNIEBs, acompanharão os trabalhos realizados pe-

las unidades escolares, por meio de seleção de material de 

apoio, proposição de formações, rodas de conversa dentre 

outras formas para fomentar as discussões do tema. A CRE, 

também, será responsável pela organização das plenárias re-

gionais, em conjunto com as Unidades Escolares, durante a 

Semana Distrital da Educação Infantil, compreendida entre 22 

a 26 de agosto, dando visibilidade aos trabalhos desenvolvidos 

na Educação Infantil. 

A DIINF, por meio das UNIEBs, acompanhará o de-

senvolvimento dos trabalhos realizados pelas unidades esco-

lares. Contribuirá com materiais que fomentem as discussões 

nas Coordenações Pedagógicas e compartilhamento de estra-

tégias pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento das 

atividades junto com as crianças, a exemplo deste Guia. 

A proposta é de que a culminância da Plenarinha – 

Etapa Distrital – se dê na segunda quinzena de setembro, com 

a realização da exposição dos trabalhos produzidos pelas cri-

anças da Educação Infantil, na Câmara Legislativa, visitação 

aberta ao público. Ainda, haverá uma Sessão Plenária para 

que as crianças, a partir das discussões ocorridas dentro das 

unidades escolares, possam deliberar sobre aspectos que te-

nham destacado acerca das melhorias e/ou sugestões para as 

diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal e, conse-

quentemente, tenhamos uma ata, por CRE, com propostas 

efetivas para ser entregue à Câmara Legislativa. 

Assim, será atribuição da DIINF a articulação com a 

Câmara Legislativa, bem como os meios de comunicação a 

fim de dar visibilidade ao protagonismo infantil. 



24 

4. Cronograma da IV Plenari-
nha 

Em 2016, a IV Plenarinha acontecerá em todas 

as unidades escolares que ofertam Educação Infantil 

entre os meses de abril a setembro. A abertura dos 

estudos e reflexões acerca da cidade que queremos, 

se deu a partir da formação promovida pela DIINF 

(31/03), em que as professoras Rhaisa Pael e Edi Pi-

res apresentaram suas experiências aos executores 

pedagógicos, coordenadores intermediários e locais. 

Dando sequência aos trabalhos, a DIINF tam-

bém promoveu o lançamento deste Guia aos coordena-

dores intermediários e executores pedagógicos, subsidi-

ando os estudos e reflexões promovidos pela CRE no 1º 

Dia de Formação da Educação Infantil (13/04) aos pro-

fissionais que atuam nas unidades escolares de Educa-

ção Infantil. 

As unidades escolares terão de abril a setembro 

para desenvolverem o trabalho efetivo junto às cri-

anças. Sugere-se que as plenárias regionais ocor-

ram durante a Semana Distrital da Educação Infan-

til, compreendida entre os dias 22 a 26 de agosto, 

dando visibilidade aos trabalhos produzidos pelas 

unidades escolares públicas e conveniadas. 

A etapa Distrital ocorrerá na se-

gunda quinzena de setembro, na Câma-

ra Legislativa do DF, com uma mostra 

visual dos trabalhos produzidos pelas 

crianças e a entrega de cartas, por uni-

dade escolar, com as reivindicações de-

las. 
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5. Mais uma proposta de registro 

A Diretoria de Educação Infantil, alicerçada também nas possibilidades 

que as tecnologias podem dispor para o registro dos trabalhos desenvolvidos 

durante a execução da Plenarinha, faz o convite a professores, coordenadores, 

pais e crianças em geral para utilizarmos de ferramentas para o registro dos ma-

teriais produzidos ao longo da Plenarinha. Para tanto, sugere aos profissionais 

que atuam na Educação Infantil que publiquem seus materiais em Facebook e 

Instagram com as hashtags: 

#plenarinha2016 

#acidadequeascriançasquerem 

As hashtags nos ajudam a organizar e catalogar a coleção de 

conteúdos, quer sejam imagens quer sejam vídeos. Podendo, inclusive, 

serem mecanismos de compartilhamento de experiências, bem como de 

registro de como as unidades escolares estão trabalhando a temática em 

questão. 

A Educação  Infantil 
nas Redes Sociais 

A Plenarinha passa por um rico e elaborado processo de constru-

ção, de modo que tenhamos um dia previsto em calendário uma exposição 

com os trabalhos produzidos e vivenciados por elas na escola, em vários 

formatos e linguagens: vídeos, desenhos, pinturas, produções de textos, 

maquetes, instalações, jogos e brinquedos em sucatas e se reúnam em 

plenária para deliberações acerca de temáticas e sugestões de seu inte-

resse.  

A intenção clara e primorosa de que as crianças se expressem, junto 

a seus professores, registrem e, com os gestores da sua escola, busquem 

soluções, não termina por aí. O que é registrado toma um formato de reivin-

dicações que propõem mudanças para que os direitos das crianças na Pri-

meira Infância possam ser evidenciados e materializados. 

Dessa forma, ao longo de cinco meses, todas as crianças da rede 

pública e conveniada terão a oportunidade, por meio das atividades pedagó-

gicas, de avaliar, opinar, sugerir, criticar e contribuir para a construção de 

políticas públicas voltadas para as diferentes regiões administrativas do Dis-

trito Federal.  

6. Culminância  
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7. Participação especial  

É com alegria que convidamos os anos iniciais do Ensino Fundamental a 

embarcarem com a Educação Infantil nas atividades da IV Plenarinha. Essa par-

ceria busca dar continuidade ao processo das aprendizagens das crianças e a 

transição entre as referidas etapas. A participação dos anos iniciais será de 

grande contribuição para fortalecermos a participação cidadã das crianças. 

Por fim, esperamos que este “Guia” colabore para o desenvolvimento 

dos trabalhos da Plenarinha em todas as unidades escolares públicas e conve-

niadas que ofertam Educação Infantil durante o ano de 2016 e que, mais do 

que isso, incite a criatividade dos gestores e professores para além das ativida-

des e sugestões aqui propostas. Desejamos muito sucesso neste trabalho e 

aproveitamos para agradecer o empenho e a dedicação de cada participante, 

certos de que as crianças, protagonistas desse processo, terão vez e voz nos 

quatro cantos do Distrito Federal. 
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