
CURRÍCULO DA CIDADE: 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Tempos, Espaços, 
Materialidades e Interações 

 
1° Encontro -  2019 

  



“Experiência é aquilo que nos passa, nos acontece ou no toca e, 
consequentemente nos transforma. Somente o sujeito de experiências 
está aberto à sua própria transformação”. (Larossa Bondía) 

Dinâmica de apresentação: 
Árvore de Expectativas 



Informações do Curso 

Datas: Conforme a turma 

 Total de horas: 20h 

 Frequência 100% 

 Certificado para evolução 

Atividade Obrigatória (Trabalho Pessoal) 

 Respeito ao horário 

 Café 

 Registros dos Encontros 

 



Objetivos do Curso: 

 Problematizar e ressignificar os espaços a fim de garantir 
experiências que desenvolvam o protagonismo infantil;  

 Organizar e selecionar diversos tipos de materialidades que 
promovam o imaginário infantil e as aprendizagens;  

 Estabelecer interações a partir de uma escuta sensível e 
atenta em relação à aprendizagem e desenvolvimento dos 
bebês e crianças; 

 Organizar e flexibilizar os tempos, ressignificando-os de 
acordo com as necessidades dos bebês e crianças.  



Objetivos do Encontro: 

 Acolher a turma de professores e escutar suas expectativas 
perante o curso; 

 Refletir sobre um breve histórico dos currículo na cidade de 
São Paulo; 

 Discutir formas de garantir cotidianamente o Brincar e 
Interagir aos bebês e crianças nas unidades educativas. 



Uma breve conversa sobre a Infância ao 
longo da história... 

Nascido em Blois, na França, em 1914, Philippe Ariès 
foi um dos primeiros historiadores a estudar a história 
das mentalidades. Dedicou-se principalmente a 
estudar as atitudes do homem perante a vida e a 
morte, a família e a infância.  

Imagens Google 



Escola rural do século XIX 



  

Berçário na França, no século XIX 



Em 1875 – primeiro jardim de infância particular no Brasil no 
Rio de Janeiro.  



A criança e o trabalho/operária 



Marcos históricos na legislação  
para infância 

Constituição de 1988 

A primeira menção da 
criança como sujeito de 
direitos. 

ECA 1990 

O Estatuto garante que 
todas as crianças e 
adolescentes, 
independentemente de cor, 
etnia ou classe social, 
sejam tratados como 
pessoas que precisam de 
atenção, proteção e 
cuidados especiais para se 
desenvolverem e serem 
adultos saudáveis. 

Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação nº 9.394/1996 

A Seção II  
Art. 29. A Educação Infantil, 
primeira etapa da educação 
básica, tem como finalidade 
o desenvolvimento integral 
da criança de até seis anos 
de idade, em seus aspectos 
físico, psicológico, 
intelectual e social, 
complementando a ação da 
família e da comunidade. 
 
 



Diretrizes Curriculares nacionais para a Educação Infantil  
Resolução nº 5, de 17/12 de 2009 

 

Art. 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão 
considerar que a criança, centro do planejamento curricular, é 
sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e 
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade 
pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, 
observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos 
sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.  

Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta 
curricular da Educação Infantil devem ter como eixos 
norteadores as interações e a brincadeira; 

 



Um pouco do percurso da cidade de SP... 



Atualidades.... 

 



Currículo da Cidade e a articulação 
 com a BNCC 

A publicação, em dezembro de 
2017, da versão final da Base 
Nacional Comum Curricular – 
BNCC (BRASIL, 2017), documento 
normativo homologado pelo 
Conselho Nacional de Educação e 
aprovado pelo Ministério da 
Educação, exige uma releitura 
dos documentos curriculares até 
então produzidos pelos 
municípios e escolas.  

“Com ela, redes de ensino e 
instituições escolares públicas 

e particulares passam a ter 
uma referencia nacional 

obrigatória para a elaboração 
ou adequação de seus 
currículos e propostas 

pedagógicas. Essa referencia é 
o ponto ao qual se quer chegar 

em cada etapa da Educação 
Básica, enquanto os currículos 

traçam o caminho até lá”. 
(BRASIL, 2017, p.5) 



  

Um pouco do processo de 
construção do documento... 



  

Quais as temáticas abordadas no Currículo da Cidade – 
Educação Infantil a Unidade considera prioritárias para compor 
as formações em  2019/2020? 



 
Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento na Educação Infantil 

 contidos na BNCC em articulação com o Currículo  
 

 

Ao longo do ano de 2018, foram realizadas nos Grupos de Estudo e Práticas Pedagógicas (GEPP) 
discussões sobre o Currículo da Educação Infantil da RME – SP, procurando estabelecer pontos de 
conexão entre ambos os documentos. Nos debates realizados, algumas posições foram 
reiteradas. 



Vídeo: Guia de leitura 

 

 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=G9G9wEIAubk&feature=youtu.be 
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“A estruturação do dia dos bebês e das crianças vale-se de cinco 
variáveis que organizam o processo educativo: os espaços, os 
tempos, as interações, as materialidades e as narrativas (múltiplas 
linguagens). p. 133/134 



Abre a roda tindolelê ... 

“Criança que não brinca, não é feliz, ao adulto que quando criança não 
brincou, falta-lhe um pedaço no coração.” (Ivan Cruz) 





INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS 

“As interações e as 
brincadeiras devem compor 
o currículo e possibilitar a 
realização de projetos 
pedagógicos que envolvam 
as diversas linguagens 
presentes nas experiências, 
sem separá-las, pois não é 
de modo fragmentado que 
os bebês e as crianças 
aprendem, mas enquanto 
vivenciam uma situação de 
forma integral”.  (p. 68/69) 



Brincar é uma linguagem de expressão por meio da qual as 
crianças aprendem e expressam o que aprendem sobre o 
mundo das coisa e das relações humanas, constroem e 
transforma sua personalidade e sua inteligência. 
(SÃO PAULO, 2015, p.60) 



“Brincar possibilita às crianças 
diversas e variadas possibilidades de 
ação, compreensão, interpretação e 
criação. No brincar, as coisas podem 
se tornar outras coisas, o mundo 
pode virar de ponta-cabeça. Isso 
permitem às crianças se descolar da 
realidade imediata e viajar por 
outros tempos e lugares, criar ações 
interações, ser muitos outros: 
cachorro, leão, cavalo, fada, 
princesa, guerreira, bruxo, super-
herói, mãe, pai, bebê, médica, 
professor”. (p. 85/86) 



Valorizar o brincar não é apenas garantir que a brincadeira 
aconteça durante a rotina. A (o) professora (or) precisa ter o 
olhar atento, buscando motivar brincadeiras, planejando e 
organizando de modo que sejam convidativas, atendendo às 
necessidades dos bebês e crianças 



ATIVIDADE EM GRUPOS 
 

 Refletindo sobre o que discutimos até agora 
juntamente com a leitura do Currículo da Cidade: 
Educação Infantil... 

Olhando para sua prática junto à turma, como  garantir 
o Brincar e o Interagir cotidianamente para os bebês e 
crianças? 

 



Socialização dos grupos 



Tarefa para próximo encontro: 

Trazer duas fotos da sua unidade educativa: 

Sala da turma 

Espaço coletivo da UE 



Avaliação do Encontro 

 Refletir sobre o Brincar e 

Interagir no cotidiano nas 

unidades educativas trouxe quais 

contribuições para você? 

Críticas e/ou Sugestões 
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