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Prezado(a) Professor(a), 

 

 Ao darmos continuidade aos trabalhos da III Plenarinha da Educação Infantil, nos 

propomos, nesse 2° módulo, a tratar da Organização Curricular da Educação Infantil, tendo em 

vista a importância de incluirmos as expressões infantis na rotina pedagógica. Esse objetivo im-

plica em observarmos e pensarmos sobre os tempos, espaços e materiais oferecidos às crianças e 

de que forma sistematizaremos todo o material produzido, a respeito da escuta sensível das cri-

anças, no Projeto Político-Pedagógico (PPP). Todas essas temáticas são imprescindíveis para a 

revisão do documento identitário da unidade escolar. 

Esse é o momento de articular as especificidades da unidade escolar com alguns docu-

mentos publicados pela SEDF, tais como: Orientação Pedagógica - Projeto Político-Pedagógico 

e Coordenação Pedagógica nas Escolas (GDF, 2014a); Currículo em Movimento da Educação 

Infantil (GDF, 2014b), Diretrizes de Avaliação Educacional – aprendizagem, institucional e em 

larga escala (GDF, 2014c), dentre outros.  

 

  

  Para tanto, é importante que o trabalho do 1º módulo esteja concluído, pois o diag-

nóstico da realidade (território e comunidade), a definição da função social da escola e a análise 

das concepções e princípios que permeiam a comunidade escolar são elementos relevantes para a 

(re)organização da proposta pedagógica da instituição educativa. 

 Buscaremos dar subsídios para que os integrantes da dinâmica escolar especifiquem, em 

seu PPP, como se dará essa organização em cada unidade escolar pública e conveniada que ofer-

ta turmas de Educação Infantil. Para isso, explicitaremos o que é a organização curricular, como 

ela se organiza e um exemplo concreto de como pode acontecer. 

APRESENTAÇÃO 

Assim, a pergunta norteadora desse módulo é: De que forma os documentos 

acima elencados, os anseios e necessidades das crianças e as reflexões do corpo do-

cente serão incluídos no Projeto Político Pedagógico da unidade escolar? 
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  Na sequência, apresentaremos reflexões acerca da necessidade de pensarmos a res-

peito de tempos, espaços e materiais que concretizam o planejamento pedagógico, em consonân-

cia com a realidade escolar. Esses elementos da rotina se tornam indispensáveis, considerando 

que a organização desses aspectos nos indica a concepção que temos de criança, infância, Educa-

ção Infantil e, de forma consequente, a função social da escola. Por isso, avaliá-los com as crian-

ças, a partir de suas vozes, é o que efetivamente terá implicações no PPP da unidade escolar. 

 Por fim, citaremos alguns documentos que, fundamentados no protagonismo infantil, in-

cluíram em suas redações as falas, desejos e anseios das crianças, na perspectiva de demonstrar 

de que maneira poderemos sistematizar a escuta infantil no Projeto Político-Pedagógico das es-

colas. Nessa parte, especificaremos, também, de que modo a mostra da Plenarinha acontecerá em 

cada Coordenação Regional de Ensino (CRE), enfatizando que o mais importante não é a mostra 

ou a exposição dos trabalhos desenvolvidos, mas sim todo o processo construído ao longo dos 

meses com as crianças e o corpo docente. 

 Desejamos a todos um bom trabalho e fazemos votos de que a criança realmente tenha es-

paço para a concretude pedagógica. 
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A organização curricular como um elemento do  

A acepção da palavra currículo pode ter muitas denotações, dentre elas, pode designar um 

conjunto de conteúdos a ser aprendido pelos estudantes. Contudo, em atenção à especificidade da 

Educação Infantil, recorreremos a uma definição apresentada no Currículo em Movimento, qual 

seja: 

Significa dizer que o currículo tem por objeto a instrumentalização do fazer pedagógico, de 

forma integrada, visto que se apresenta nas linguagens e práticas sociais, articuladas aos eixos transver-

sais (Educação para a Diversidade; Educação para a Sustentabilidade; Educação em e para os Direitos 

Humanos; Educação para a Cidadania) e aos eixos integradores (Cuidar e Educar, Brincar e Interagir) 

(GDF, 2014b). É possível afirmar que o currículo contribui de forma imprescindível para o planeja-

mento, o desenvolvimento e a avaliação do processo pedagógico. Mas, e no cotidiano escolar, como 

transpor o que está posto no currículo para o planejamento docente? Como traduzir em práticas peda-

gógicas o que foi suscitado no Currículo da Educação Infantil? 

A SEDF, no ano de 2014, disponibilizou o documento “Organização Curricular da Escola – 

Educação Infantil”. Este material apresenta-se como uma possibilidade de materialidade do Currículo. 

A título de sugestão, indicamos que as unidades escolares recorram a Circular n°137 de 2014, enviada 

pela Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), a fim de conhecerem e fazerem uma leitura que pos-

sa contribuir na estruturação dessa proposta de organização curricular. 
 

E o que vem a ser a Organização Curricular? Pode-se dizer que é o modo de organizar as ações 

pedagógicas construídas coletivamente, tendo em vista o currículo, os tempos, os espaços e os materi-

ais existentes no cotidiano escolar. Pode-se acrescentar ainda que a organização curricular pressupõe 

uma perspectiva de articulação interdisciplinar, voltada para o desenvolvimento de conhecimentos, de 

forma a considerar: a função social da escola, a competência técnica dos professores, o respeito às di-

versidades dos estudantes, a realidade e o contexto na qual a unidade escolar está inserida e as capaci-

dades e necessidades das crianças. 

Projeto Político-Pedagógico  

[...] conjunto sistematizado de práticas pedagógicas no 

qual se articulam as experiências e saberes das crianças, 

famílias, profissionais e comunidades de pertencimento e 

os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, 

artístico, científico e tecnológico historicamente 

construído pela humanidade – é meio para angariarmos os 

objetivos de proporcionar o desenvolvimento dos bebês e 

crianças pequenas e colaborarmos para a transformação 

social [....] (GDF, 2014b, p.15). 
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Nessa perspectiva, entende-se que a organização curricular é viva e dinâmica e deve propi-

ciar ao grupo de professores elementos que viabilizem a elaboração de planos de aulas adequados 

a realidade de cada turma, as crianças e as infâncias que constituem os diferentes espaços escola-

res. 

É importante salientar que a organização curricular deve compor o Projeto Político-

Pedagógico da escola e incluir as sugestões das crianças, de modo a evidenciar o protagonismo 

infantil. Isso implica a consideração que a organização curricular precisa ser feita no coletivo e não 

apenas pelo professor responsável por “tal faixa-etária” ou por “tal turma”, pois “o cruzamento de 

saberes e de opiniões diversas, enquanto característica de um grupo pode contribuir para superar 

leituras frágeis e superficiais das situações” (LEITE, 2012, p. 89). 

  A organização curricular deve compor o projeto político-pedagógico 

da escola. O processo de organização curricular situa o trabalho específico de 

cada professor, identificando todas as inter-relações possíveis, seja com os de 

sua área de atuação, seja com outras áreas. Este é o trabalho de definição do 

currículo ou itinerário formativo. Nessa concepção, currículo refere-se à 

organização e articulação interna de uma área de estudos e das inter-relações 

com outras áreas, procurando avançar na interdisciplinaridade. Ao elaborar a 

INTRODUÇÃO da Organização Curricular, o coletivo da escola deve 

explicitar ou declarar a forma COMO o Currículo da Educação Básica será 

implementado. Para isso, alguns aspectos precisam ser observados: 

a) Porque organizar o currículo da escola? 

b) Em que essa organização pode contribuir para a melhoria do trabalho 

pedagógico e da qualidade da formação dos estudantes? 

c) Como os eixos integradores das etapas e modalidades serão considerados 

pelos professores no desenvolvimento dos conteúdos? 

d) Como os eixos transversais: educação para a diversidade, educação para a 

sustentabilidade e educação em e para os direitos humanos serão 

explorados? 

e) Como os conhecimentos se integram aos projetos educativos coletivos da 

escola? 

f) Qual a integração possível com programas e projetos institucionais 

desenvolvidos na escola: CID, atendimentos nas salas de recursos, EEAA, 

OE, educação de tempo integral? 

g) Como será a adequação curricular para atender aos estudantes da Educação 

Especial considerando a perspectiva da inclusão em todas as áreas de 

conhecimento? A adequação curricular deve ser prevista nas unidades 

didáticas e nos planejamentos das aulas, observando a necessidade do 

professor (a) recorrer a estratégias de ensino-aprendizagem que 

considerem os estudantes com Deficiência, Transtorno Global de 

Desenvolvimento e Altas Habilidades, em suas especificidades 

(CIRCULAR n°137 de 2014 – SUBEB com adequações). 

Ao retomarmos a Circular nº137 de 2014, citada anteriormente, destacamos: 
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Nesse contexto, destaca-se que a organização curricular vai para além da apresentação de 

um quadro organizativo das linguagens, dividido em bimestres, semestres ou anos. Ele se constitui 

numa proposta elucidativa que favoreça a aprendizagem significativa, pois deve considerar o meio 

em que a escola está inserida, a relação entre a cultura escolar e as culturas de origem dos estudan-

tes (LEITE, 2012) e as especificidades e necessidades das crianças, de modo que a unidade escolar 

atente-se em articular o universal (Currículo em Movimento) com o singular (realidade da institui-

ção)1. 

 

Significa dizer que, ainda que o Currículo em Movimento da Educação Básica seja único 

para todo o Distrito Federal, o que dará a identidade a cada unidade escolar, a cada turma de Edu-

cação Infantil, é a articulação da especificidade de cada comunidade escolar com o PPP, de manei-

ra que o Currículo seja desenvolvido de uma forma significativa para as crianças, rompendo com 

lógicas etnocêntricas e homogeneizantes (LEITE, 2012). 

1  O Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil (GDF,2014b) possui a seção 3.1 Organização 
Curricular que também pode ser consulta. 

Assim, apresentamos, como estrutura possível para o planejamento 

das Unidades Didáticas, o quadro a seguir “Proposta de Organização Curri-

cular para Educação Infantil”. Para melhor ilustrar, segue um exercício, pa-

ra uma turma de 2° período, de como é possível realizar a organização cur-

ricular. 
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A importância da organização dos tempos, espaços e materiais 

na concretização do Projeto Político-Pedagógico
4
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010) estabelecem que as 

Propostas Político-Pedagógicas das Instituições de Educação Infantil devem ter como objetivo 

garantir à criança o acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos 

e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à 

confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e a interação com as outras cri-

anças (BRASIL, 2010, p. 18). Faz-se necessário, portanto, um conjunto de ações que precisam 

ser pensadas e organizadas no planejamento pedagógico, incluindo os elementos que compõem a 

rotina, quais sejam: tempos, espaços e materiais. 

 Pode-se afirmar que não existe uma única rotina para a Educação Infantil em toda a rede de 

ensino. Cada unidade escolar deve elaborar a sua própria rotina,  tendo em vista o seu dinamis-

mo, flexibilidade e possibilidade de despertar e manter o interesse dos estudantes. É importante 

destacar que a rotina precisa considerar o número de horas que a criança permanece na unidade 

escolar, a amplitude dos cuidados físicos necessários ao atendimento, os ritmos e as diferenças 

individuais e, ainda, a especificidade do trabalho pedagógico. A rotina deve estar estruturada em: 

atividades permanentes, sequenciais, projetos didáticos e atividades ocasionais. Além disso, na 

seleção e propostas dessas atividades há que se oportunizar momentos ativos, calmos, de ativida-

des dirigidas e de atividades livres. Para Barbosa e Horn (2001): 

Organizar o cotidiano das crianças da Educação Infantil pressupõe 

pensar que o estabelecimento de uma sequência básica de atividades 

diárias é, antes de mais nada, o resultado da leitura que fazemos do 

nosso grupo de crianças, a partir, principalmente, de suas necessida-

des. È importante que o educador observe o que as crianças brincam, 

como estas brincadeiras se desenvolvem, o que mais gostam de fa-

zer, em que espaços preferem ficar, o que lhes chama mais atenção, 

em que momentos do dia estão mais tranqüilos ou mais agitados. 

Este conhecimento é fundamental para que a estruturação espaço-

temporal tenha significado. Ao lado disto, também é importante con-

siderar o contexto sociocultural no qual se insere e a proposta peda-

gógica da instituição, que deveram lhe dar suporte (BARBOSA; 

HORN, 2001, p. 67).  

4  Para um maior aprofundamento acerca da “Organização do Trabalho Pedagógico”, sugerimos a leitura do item 
2.6 do Currículo da Educação Infantil, (GDF, 2014b) compreendido entre as páginas 46 a 50. 

 Estes conhecimentos são fundamentais para que a estruturação espaço-temporal tenha signi-

ficado. No que se refere ao tempo escolar, para a organização do trabalho pedagógico, é relevante 

focar no tempo das infâncias, das crianças e do desenvolvimento, em consonância com o tempo do 
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calendário escolar, da jornada de atendimento de cada unidade escolar e das atividades propos-

tas. O tempo interfere na organização da escola, do planejamento, das atividades, ou seja, na or-

ganização do processo didático e na sua efetivação em sala de atividades com as crianças. 

  

 Quanto ao espaço, Zabalza (1998) afirma que o mesmo se constitui de oportunidades e 

contextos de aprendizagens e significados. Esclarece que o ambiente de aprendizagem, em suas 

dimensões física, temporal, funcional e relacional, pode favorecer ou dificultar o processo de de-

senvolvimento e crescimento pessoal, poderá ser estimulante ou limitante, pois, em sua condição 

externa, pode ou não provocar a criança em sua curiosidade, em seu desejo de descobrir e des-

vendar o mundo a sua volta, atuando nesse ambiente com pensamento crítico. Assim sendo, o 

espaço escolar não é só um espaço físico. É, sobretudo, um espaço educativo permeado de cultu-

ras, de oportunidades, de aprendizagens, de diferentes linguagens e contextos.  

 As pesquisadoras Bassedas e colaboradoras (1999, p. 112) afirmam que em uma mesma 

sala é preciso que existam tipos de espaços: 

lugares de encontro, 

lugares de ação individual ou em pe-

queno grupo, 

lugares amplos, 

locais para atividades em grande gru-

po, 

lugares para dormir ou descansar, 

lugar para trocar-se ou limpar-se, 

lugares de ação individual 

(BASSEDAS,1999) 

 Essa diversidade de espaços e funções suscitam a necessidade de planejar as atividades e-

ducativas  com diferentes  materiais pedagógicos, os quais ganham relevância na concretude da 

proposta pedagógica. Tais materiais não devem ser apresentados como elementos passivos, mas 

como componentes ativos do processo educacional, que refletem, inclusive, a concepção de edu-

cação assumida pela instituição. 



 13 

Nessas atividades, todo material pedagógico deve estar ao alcance das crianças. São e-

xemplos de materiais pedagógicos:  

[...] espelhos, brinquedos, livros, lápis, papéis, tintas, pincéis, 

tesouras, cola, massa de modelar, argila, jogos os mais diversos, 

blocos para construções, material de sucata, roupas e panos pa-

ra brincar etc (BRASIL, 1998, p. 69).  

Disponibilizar os materiais pedagógicos no ambiente escolar viabiliza um universo de 

possibilidades para muitas aprendizagens das crianças. Esses materiais têm por objetivo auxiliar 

professores durante todo o seu trabalho, fazem parte da rotina pedagógica e possibilitam às cri-

anças a exploração e transformação dos mesmos em diversas outras coisas, de acordo com sua 

imaginação, interesse e conhecimentos prévios. 

 Para tanto é indispensável que as crianças e o corpo docente estejam envolvidos neste pro-

cesso de construção coletiva, pensando em propostas, refletindo a partir das ações, repensando o 

Projeto Político-Pedagógico e acrescentando as contribuições efetivas dos estudantes da Educa-

ção Infantil, acerca das suas vivências, no espaço escolar e, sobretudo, no mundo no qual estão 

inseridos. 

 Ao pensar na organização dos tempos, espaços e materiais é preciso indagar qual a propos-

ta curricular está sendo atendida. E as perguntas são:  

Inclusive, o mural em que são expostas as atividades realizadas deve estar no campo de 

visão da criança tornando-se um excelente material pedagógico de apreciação entre elas. 

 O que eu planejo é para 

minha unidade escolar?  

 Ao planejar, é na criança dessa 

unidade que estou pensando? 
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- Os materiais, tempos e espaços têm oportunizado ações de modo a permitir e propiciar inte-

rações entre as crianças?  

- As atividades que planejo oportunizam a criança a exploração dos espaços, materiais e o 

tempo, além de propiciar as interações entre elas?  

- Tenho considerado a capacidade das crianças como produtora de novos conhecimentos?   

- O que tenho feito para considerar a capacidade das crianças como produtora de conheci-

mentos? 

- Quais espaços, além da sala de atividades, eu posso adequar para desenvolver as atividades 

planejadas?  

- O que eu posso fazer para garantir/adequar os espaços necessários às crianças? 

- Tenho utilizado os espaços da unidade escolar para desenvolver as linguagens previstas no 

Currículo?  

- Como posso organizar os espaços a fim de permitir a acessibilidade e autonomia das crian-

ças? 

- Tenho organizado o planejamento respeitando as necessidades e interesses das crianças?  

- Os ambientes permitem as explorações individuais e coletivas? 

- Meu planejamento e práticas pedagógicas levam em conta a necessidade das crianças parti-

ciparem, no cotidiano, de situações que lidam com duração, periodicidade e sequência? 

- A inserção e adaptação das crianças estão contempladas no PPP? 

- A transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental está prevista no PPP?  

Assim sendo, corrobora-se que a organização curricular é um processo que, elaborado a 

partir de uma demanda real e fundamentado nos documentos orientadores desta Secretaria de Edu-

cação, favorecerá a coerência de uma práxis que possibilite a construção da a qualidade que se al-

meja,  e o alcance das metas e objetivos traçados para atender as necessidades e anseios das crian-

ças. Para tanto, é relevante refletirmos constantemente acerca das práticas pedagógicas desenvolvi-

das na sala de atividades, de modo que as perguntas propostas abaixo possam guiar as reflexões:  
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Cabe aos gestores e ao corpo docente, com-

prometidos com a realidade, identificar quais 

espaços físicos dispõem, planejar a sua utiliza-

ção, selecionar e organizar os brinquedos e 

materiais pedagógicos que estão disponíveis, 

bem como pensar nos tempos da criança e da 

infância da sua comunidade, da sua escola, da 

sua sala e da sua realidade. Ou seja, a congru-

ência do ambiente, das relações e da necessi-

dade de explorar e conhecer o mundo promo-

vem situações as quais as crianças avançam 

progressivamente nas mais diferentes linguagens, favorecendo a expressão de seus desejos, emo-

ções e ideias, possibilitando cada vez mais a sua interação com a cultura e os conhecimentos. 

 Refletir acerca da rotina escolar é um 

convite a repensar a prática pedagógica, o 

planejamento didático, a organização curri-

cular e a reorganização e ocupação dos espa-

ços em função das especificidades e interes-

ses dos estudantes da Educação Infantil. As-

sim sendo, corrobora-se com a importância de se 

conhecer e explorar o currículo, na perspectiva de 

planejar as atividades e rotinas estabelecidas, con-

gregando e adequando os espaços, tempos e mate-

riais para se alcançar os objetivos ora propostos, 

bem como, a avaliação do processo e da aprendiza-

gem das crianças em consonância, ainda mais ple-

na, com as necessidades da faixa etária e a sua rea-

lidade, vislumbrando uma organização curricular a 

qual falamos. 
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Como sistematizar a escuta infantil 

 Tais materiais produzidos pelos estudantes estão  articulados ao objetivo proposto pela III 

Plenarinha, tem-se o registro como um elemento crucial da escuta infantil. Isso posto, como po-

demos registrar as discussões realizadas nas coordenações pedagógicas locais e as produções in-

fantis no Projeto Político Pedagógico da escola? Essa sistematização exigirá do corpo docente a 

análise sistêmica de todo o material produzido ao longo dos últimos meses. 

 A criança deve ser compreendida como centro da organização do Projeto Político-

Pedagógico da unidade escolar, de modo que o adulto, que lida com ela, seja capaz de observar e 

traduzir os anseios e singularidades que possuem no planejamento pedagógico. O olhar atento e 

cuidadoso às especificidades da Educação Infantil deve se dar, também, sobre os materiais pro-

duzidos pelas crianças, sejam eles: orais, escritos, gráficos, fotográficos, audiovisuais ou outros. 

 Para tanto, sugerimos que o coordenador peda-

gógico ou o gestor institua uma comissão, da qual ele 

presidirá, para que possa desenvolver algumas tare-

fas. É relevante que este profissional se sinta a vonta-

de em coordenar o trabalho de captação das expres-

sões infantis, bem como o trabalho produzido na Co-

ordenação Pedagógica. 
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 Dentre as tarefas dessa comissão está a reunião   de todos os dados coletados pelos profes-

sores a partir do trabalho desenvolvido com as crianças. Tem-se, nessa coletânea, uma infinidade 

de registros, a exemplo das que foram sugeridas no módulo 1 desse Guia. É importante solicitar 

a todos os professores, que realizaram seus trabalhos sobre a escuta infantil, a disponibilização 

de seus materiais. Com todo esse acervo será possível realizar reuniões para debates, estudos e 

encaminhamentos.  

 Após analisar e copilar, a comissão observará quais pontos foram predominantes nos regis-

tros das escutas infantis, tanto os positivos quanto os negativos. Ao avaliar tais informações, ca-

berá a apresentação desses dados ao grupo de professores com o intuito de discutir e propor en-

caminhamentos. 

 Sugerimos que os encaminhamentos dessa co-

missão aconteçam em diversos momentos, sendo as 

coordenações pedagógicas um espaço-tempo privilegi-

ado para tais estudos, tanto nos dias destinados aos 

encontros coletivos, como nos outros dias, que pode-

rão ser utilizados para discussão em pequenos grupos. 

 As reuniões com o grupo de professores deverão 

ser registradas em atas e/ou memórias, conforme forem tomadas as decisões e analisados os da-

dos que foram produzidos pelas crianças. A comissão organizadora sistematizará as ideias, revi-

sando o Projeto Político-Pedagógico, em observância a estrutura proposta pelas Orientações Pe-

dagógicas do Projeto Político-Pedagógico (GDF, 2014a).  

 A título de sugestão, apresentamos, anexo, um passo a passo que ajudará no planejamento 

e na revisão dos projetos e um fluxograma que poderá guiar a comissão e o grupo de professores 

na inclusão das opiniões das crianças no PPP da unidade escolar. Esse fluxograma poderá auxili-

ar de diversas formas, inclusive na revisão de várias partes do documento, 

tais como: o diagnóstico da escola e de seu território, as concepções que fun-

damentam as práticas pedagógicas, a elaboração do Plano de Ação, a organi-

zação curricular e projetos. 

 Não nos esqueçamos também, da importância de incluir as 

discussões suscitadas nas reuniões pedagógicas, pelo corpo docente da esco-

la, ao discutirem princípios e concepções que permeiam e traduzam a unidade 

escolar.  
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 Assim, tanto como colocar as atividades das crianças e as 

falas dos professores no PPP, é imprescindível realizar este proces-

so dialógico com toda a comunidade escolar, com o intuito de efe-

tivar mudanças a partir das percepções das crianças.  

 Como exemplo, há o questionamento: Se você pudesse mu-

dar a sua escola, o que mudaria? Com base nessa questão,os pro-

fessores puderam realizar diversas atividades pedagógicas que, por consequência, ensejou nas 

crianças e na comunidade escolar uma infinidade de respostas e possibilidades de registros.  

 Com esses dados em mãos, a comissão de sistematização do PPP irá analisar os registros, 

copilar e levar uma proposta ao grupo de professores, podendo chegar a muitos direcionamentos 

e resultados, tais como: melhorar a organização dos tempos e espaços da unidade escolar, rotina 

e projetos pedagógicos. Tudo isso poderá ser inserido no PPP, nos campos do diagnóstico, e, 

também, após soluções para as proposições das crianças pequenas, essas poderão ser transporta-

das para o Plano de Ação e Projetos. 

 Ademais, este movimento de análise dos dados deverá demonstrar de que modo os objeti-

vos propostos anteriormente poderão ter um novo “olhar”, a partir das vozes das crianças. É im-

prescindível dar efetividade aos questionamentos positivos e também propor soluções às fragili-

dades levantadas pelas crianças, para que suas vozes sejam ouvidas de forma prática em todos os 

espaços pedagógicos. Este será um momento de avaliação e autoavaliação do trabalho pedagógi-

co da unidade escolar. E como consequência deve-se reavaliar, conforme preconiza a Orientação 

Pedagógica para o Projeto Político-Pedagógico da SEDF: 

 

As ações e projetos que a escola desenvolveu no ano anterior, 

avaliados como importantes para serem mantidos; [...] 

Novas ações e projetos sugeridos para resolver situações e pro-

blemas identificados pelo grupo, após análise dos dados cole-

tados das crianças. 

As ações voltadas à construção e valorização da identidade dos 

sujeitos, em especial as crianças, fortalecendo sentimentos de 

pertença.  

As ações para a formação continuada dos profissionais da edu-

cação no espaço-tempo da coordenação pedagógica na escola, 

na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação 

(EAPE) e outros espaços formativos, voltadas para as fragili-

dades encontradas. (GDF, 2014a, p.21-22 com adequações). 
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Isso posto, para exemplificar alguns documentos que utilizaram a captação das expres-

sões infantis no corpo do documento, indicamos abaixo algumas publicações desta Secretaria e 

do Ministério da Educação (MEC). A citação desses materiais tem como objetivo, também, auxi-

liar na sistematização das falas das crianças a fim de incluí-las no PPP da unidade escolar.  

  

O primeiro documento que podemos indicar é o Currículo em 

Movimento da Educação Básica – Educação Infantil (GDF, 2014b), 

que consistiu na proposta de trabalho da I Plenarinha da Educação In-

fantil e objetivou incluir em seu texto as opiniões das crianças sobre o 

que elas aprendem e fazem na escola, por meio de registros gráficos e 

orais. Este documento pode ser visualizado no site da SEDF, por 

meio do link: 

h t tp : / /www. cr e . se . d f . gov .b r / as com/documentos / sub eb /

cur_mov/2_educacao_infantil.pdf  

Outro documento que apresenta as expressões sistematizadas das crianças é o caderno 

produzido com base nos trabalhos coletados na II Plenarinha: Eu Cidadão - da Plenarinha à 

Participação. Um trabalho coletivo das crianças da Educação Infantil do Distrito Federal que 

teve por objetivo realizar a escuta infantil das temáticas propostas pelo Plano Distrital pela Pri-

meira Infância (PDPI), que dentre as suas temáticas as crianças discutiram sobre: educação, saú-

de, diversidade cultural, dentre outros. Eu Cidadão - da Plenarinha à Participação está tam-

bém disponível no site: 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/final_cartilha%20ed.%20infantil%

202.pdf  

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/2_educacao_infantil.pdf
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/2_educacao_infantil.pdf
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/final_cartilha%20ed.%20infantil%202.pdf
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/final_cartilha%20ed.%20infantil%202.pdf
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 Podemos citar também o trabalho realizado no MEC: Deixa eu falar (MEC, 2011). 

Este projeto foi realizado por intermédio da Secretaria de Educação Básica do MEC, na condição 

de membro da Rede Nacional Primeira Infância – RNPI. O objetivo desta publicação foi contri-

buir com as unidades escolares que ofertam Educação Infantil para estimular e favorecer o diálo-

go com as crianças. O link a respeito da referida publicação é: 

h t t p : / / p o r t a l . m e c . g o v . b r / i n d e x . p h p ?

option=com_docman&task=doc_download&gid=12815&Itemid= 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12815&Itemid
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12815&Itemid
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Orientação para a mostra de trabalhos da Plenarinha 

Neste ano, a culminância da Plenarinha será realizada no âmbito de cada Coordenação 

Regional de Ensino, podendo acontecer nos dois turnos, matutino e vespertino, conforme logísti-

ca adotada para contemplar a exposição de trabalhos de todas as unidades escolares públicas e 

conveniadas que ofertam Educação Infantil. É importante que a exposição possibilite a visitação 

das crianças. 

A organização da mostra de trabalho será de responsabili-

dade da Coordenação Intermediária de Educação Infantil e dos 

Executores Pedagógicos, com o apoio da Gerência de Educação 

Básica e da Coordenação Regional de Ensino. Cada CRE deve 

providenciar a estrutura para a mostra regional de acordo com 

suas possibilidades, podendo organizar a exposição dos trabalhos 

em um único espaço ou em pólos. Listamos aqui alguns equipa-

mentos necessários à exposição dos materiais das escolas: biom-

bos, estandes, estantes, murais, extensões elétricas, datas 

show, etc.  

Na mostra da Plenarinha deverá ser exposto o registro de todo o processo e não somente 

o produto. Cada unidade escolar poderá apresentar o passo a passo realizado na escola, como 

foram os estudos com os professores e também todo o trabalho realizado com as crianças. 

Coordenação  

Intermediária  

de  

Educação Infantil 
Executores  

Pedagógicos 
GEB 

E 

CRE 
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A unidade escolar deverá se organizar para manter um responsável pela exposição duran-

te todo o período, mesmo que por revezamento. Recomendamos também que os professores e as 

crianças estejam presentes e próximas dos seus materiais para explicar o desenvolvimento do 

trabalho. 

A apresentação da versão final do documento para a 

comunidade escolar é fundamental, pois demonstrará de 

que forma as vozes das crianças foram incluídas no 

PPP, bem como o processo de implementação, acompa-

nhamento e avaliação das propostas/projetos/ações. 

A escola precisa fazer uma seleção prévia dos 

trabalhos para organizar a exposição, levando em consi-

deração o tempo e o espaço destinados. Cada unidade 

escolar ficará responsável pela organização e ornamen-

tação de seu espaço e para isso é importante que todo o 

material esteja reunido com antecedência. 

Orientamos para que os coordenadores intermediários, os executores pedagógicos, os 

gestores e os coordenadores locais apoiem e acompanhem o desenvolvimento das atividades, 

assim como a seleção dos materiais produzidos ao longo dos dois módulos. 

Por fim, esperamos que este “Guia” seja portador de 

contribuições importantes para a realização da III Plenarinha 

de Educação Infantil. Desejamos muito sucesso a todos neste 

trabalho e aproveitamos para agradecer o empenho e a dedi-

cação de cada participante. Só assim este trabalho alcançará 

o êxito a que buscamos no cumprimento da nossa missão de 

assegurar uma educação de qualidade para os nossos peque-

nos. 
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