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Casa arrumada é assim: Um lugar organizado, limpo, com espaço livre  
pra circulação e uma boa entrada de luz. 
Mas casa, pra mim, tem que ser casa e não centro cirúrgico, um cenário de novela. 
Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, 
afofando as almofadas… Não, eu prefiro viver numa casa onde eu bato o olho e 
percebo logo: Aqui tem vida… 
Casa com vida, pra mim, é aquela em que os livros saem das prateleiras e os 
enfeites brincam de trocar de lugar. Casa com vida tem fogão gasto pelo uso, pelo 
abuso das refeições fartas, que chamam todo mundo pra mesa da cozinha. Sofá 
sem mancha? Tapete sem fio puxado? Mesa sem marca de copo? Tá na cara que é 
casa sem festa. E se o piso não tem arranhão, é porque ali ninguém dança. 
Casa com vida, pra mim, tem banheiro com vapor perfumado no meio da tarde. Tem 
gaveta de entulho, daquelas que a gente guarda barbante, passaporte e vela de 
aniversário, tudo junto… 
Casa com vida é aquela em que a gente entra e se sente bem-vinda. A que está 
sempre pronta pros amigos, filhos… Netos, pros vizinhos… E nos quartos, se 
possível, tem lençóis revirados por gente que brinca ou namora a qualquer hora do 
dia. 
Arrume a casa todos os dias… Mas arrume de um jeito  
que lhe sobre tempo para viver nela…  
E reconhecer nela o seu lugar. 

 

Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) 

Casa Arrumada 



OBJETIVOS DO ENCONTRO: 

 Prosseguir com as reflexões do encontro 
anterior sobre as materialidades; 
 

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

 Problematizar sobre a organização e 
flexibilização dos tempos, ressignificando-os de 
acordo com as necessidades dos bebês e 
crianças.  



Reflexões e impressões da dinâmica de organização 
das materialidades do encontro anterior... 





Boas perguntas 
nos ajudam a 

problematizar... 

Como as 
materialidades foram 

organizadas? 

Quais aprendizagens 
proporcionam? 

Quais interações 
foram incentivadas? 

O que devo garantir 
na observação e 

registro? 

Qual a 
intencionalidade ao 
escolher e organizar 

essas materialidades? 



Considerações dos formadores 

A intencionalidade do 
planejamento das 

propostas 

A importância do registro 
contínuo durante o 

desenvolvimento da 
proposta 

A contribuição das 
crianças na organização 

dos espaços/ 
materialidades 

O trabalho em equipe e a 
troca de experiências e 

intenções 

A qualidade e 
diversidade das 
materialidades 

A quantidade de 
cadeiras... Será que não 

acontece a mesma 
dificuldade na sala de 

referência? 

A possibilidade de 
investigação, descoberta 
e ressignificação deve ser 

garantida 



 

O que o Currículo da 
Cidade nos fala 

sobre as interações e 
os tempos? 



Os bebês e as crianças, desde o seu nascimento, fazem parte 
ativa do próprio processo de crescimento. Nas suas interações, 
colocam-se em relação com outras pessoas, objetos, linguagens, 
isto é, com os modos de funcionamento da sua cultura, e vão se 
constituindo subjetivamente como seres humanos pertencentes 
a um território. As UEs, sejam elas de Educação Infantil ou 
Ensino Fundamental, precisam garantir a oferta de tempo para as 
crianças viverem, realizarem as suas brincadeiras, construírem os 
seus gestos e as suas expressões, desenvolvendo as suas 
múltiplas linguagens. Essas são tarefas fundamentais das(os) 
professoras(es), muitas vezes previstas no Projeto Político 
Pedagógico (PPP), sendo também tarefa conjunta de toda a 
comunidade educativa. (Pág. 69) 



2.1.1. As 
interações de 

bebês, 
crianças e 

grupos 

Ampliam as 
suas 

experiências e 
vocabulário 

Aprendem a 
conviver e 

brincar juntos 

Possibilidades 
de interações 

e  brincadeiras 
diversas 

Indique EI – 4.2.1 São 
organizados momentos, 

ambientes e materiais que 
proporcionam brincadeiras, 

estimulam interação, relações 
de amizade, solidariedade e 
cooperação entre todos os 

bebês e crianças, meninas e 
meninos extrapolando os 
agrupamentos etários, as 

atividades em grupo, no parque 
ou na roda? 



Quando interagem com crianças 
mais velhas, bebês e crianças 
ampliam o seu vocabulário, 
vivenciam brincadeiras novas, 
observam e aprendem coisas que 
ainda não conseguem fazer 
sozinhas, mas podem fazer com 
ajuda dos mais velhos. Como 
percebeu Vygotsky (1988), o bom 
ensino se organiza por meio de 
situações que possibilitam que a 
criança faça aquilo que ela ainda 
não consegue fazer sozinha, mas 
faz a partir da observação e com a 
ajuda dos outros. Por isso, a 
realização de atividades em grupos 
de crianças de idades diferentes é 
essencial para os menores, que se 
espelham nos maiores, e 
igualmente essencial para os 
maiores. (Pág. 70) 

CEI Helena Pereira de Moraes 



Para as crianças maiores, a convivência com bebês e crianças menores é 
igualmente uma oportunidade de aprendizado: fortalece a sua autoestima, 
pois se sentem responsáveis pelos menores. Aprendem, percebem que 
ensinam e, assim, aprendem juntamente com o grupo. (Pág. 71) 







Quando nos deparamos com 
crianças que, em lugar de 
uma atitude solidária nos 
grupos, adotam uma postura 
diferente, é necessário fazer 
a escuta de suas atitudes e 
descobrir com elas a razão 
que as leva a agir assim. Pode 
ser apenas uma forma de 
dizer que precisam de uma 
atenção especial, seja por 
uma tristeza, por um 
sentimento de abandono ou 
por uma dificuldade de outra 
ordem. (Pág. 72) 



A ausência de atividades específicas de desenho, escrita, 
matemática ou outras de forma descontextualizada não significa 
privar as crianças dessas linguagens. Ao contrário, traz o desafio 
de propor coletivamente situações desafiadoras (trabalhos com 
projetos, por exemplo), que colocam bebês e crianças em contato 
com essas linguagens. Uma das formas de a escola contribuir para 
o enfrentamento das desigualdades sociais e econômicas que 
marcam a nossa sociedade é a oferta de acesso equitativo ao 
conhecimento para todos os bebês e crianças, independentemente 
da sua origem social, étnica e econômica. As interações que 
propomos para bebês e crianças na UE devem permitir que sejam 
sempre protagonistas, o que significa dizer que bebês e crianças 
devem estar sempre ativos, sempre em atividade. Por atividade 
entende-se um fazer que envolve a criança como um todo: seu 
corpo, sua mente e suas emoções. Por isso, atividade não indica 
qualquer fazer, mas o fazer que a criança realiza com satisfação, 
desejo, envolvimento, participação. Assim, para que a atividade se 
constitua, não impomos o que fazer, mas oferecemos possibilidades 
de escolha às crianças. (Pág.72) 



Na interação entre adultos e bebês e 
crianças, e entre as próprias crianças — 
inclusive na relação das 
famílias/responsáveis que se observa na UE 
—, é preciso um olhar atento aos 
estereótipos de gênero na divisão entre 
brinquedos e cores, e nas brincadeiras para 
bebês e crianças. Num mundo em que as 
mulheres assumem trabalhos na construção 
civil, dirigem táxis e caminhões, são 
médicas, astronautas e chefes de família, 
enquanto os homens são cozinheiros, 
ajudantes de limpeza, cabelereiros, 
professores em CEIs, pais e mães de 
crianças, não podemos dividir as atividades 
humanas e os objetos entre coisas de 
meninas e coisas de meninos. (Pág. 79) 
 

 
Sugestão de 

 leitura: Cena 12 

 



Indique EI – 6.2.2 Os 
momentos de transições de 
uma atividade para outra 
são pensados e organizados 
respeitando o tempo da 
criança e evitando longos 
períodos de espera? 

Vídeo: Projeto 
Hora do 
Quintal 



Não apenas as crianças e os bebês são protagonistas: os adultos 
também o são. Eles organizam as condições adequadas para 
promover o protagonismo dos bebês e das crianças: 
intencionalmente organizam os espaços — desde o banheiro até o 
refeitório — para promover a atividade interessada de bebês e 
crianças, orientam o uso do tempo e estabelecem relações com 
bebês e crianças e entre eles, de modo a favorecer a exploração, a 
curiosidade e a descoberta das pessoas e do mundo ao redor. Como 
afirma o Currículo Integrador da Infância Paulistana (SÃO PAULO, 
2015a), educadoras(es) são “responsáveis pela organização da vida 
de bebês e crianças nas UEs de modo a provocar sua formação 
como cidadãos de direitos”, por isso são responsáveis por repensar 
os espaços, os materiais e os seus usos tradicionalmente presentes 
na escola. Quando descobrimos que bebês e crianças são potentes 
e capazes de aprender como sujeitos ativos e criadores, passamos 
a questionar as formas e atitudes que orientaram a organização do 
trabalho escolar ao longo da história. (Pág. 18) 

Vídeo CEI 



Protagonismo  Infantil e 
docente 

Bebês e crianças potentes 
e capazes 

Ativos e criadores 

Centro da proposta 
pedagógica 

 Por que as crianças precisam fazer ou andar em filas?  

Por que precisam executar as mesmas tarefas ao 
mesmo tempo? 

 Porque precisam fazer desenhos iguais? Por que 
precisam dançar todos iguais?  

Por que, numa música que propõe expressões corporais, 
todos precisam fazer os mesmos gestos?  

Se o desenho, a dança, os gestos e a fala são formas de 
expressão, o que as crianças expressam quando 

repetem o que propomos?  Vídeo 
EMEI 



Tempo necessário 
para viver suas 

experiência cotidianas 

Compartilhar a  
gestão do tempo com 

as crianças 

Deve estar organizado 
para evitar tempos de 
espera e promover a 
atividade autônoma 
de bebes e crianças. 

 
Sugestão de 

 leitura:  
Cena 13 

 

 Precisamos avançar em relação ao que os bebês e as 

crianças veem na TV (dados do IBGE indicam que 99% 
dos lares brasileiros possuem aparelhos de TV). Se o 
nosso objetivo como espaço educacional, diverso do 
ambiente domiciliar, é apresentar aquilo que bebês e 
crianças não conhecem, a fim de ampliar as suas 
experiências estéticas, não há sentido em reproduzir 
a programação de seus lares. Logo, não é adequado 
existir um aparelho de TV para cada turma e, quando 
houver um aparelho de TV na UE, este não deve ser 
usado como recurso para preencher tempos de 
espera. As UEs que possuem mais de um aparelho 
devem planejar a mudança dessa realidade. Afinal, é 
má utilização do dinheiro público destinar as verbas 
endereçadas à UE para aquisição de um aparelho para 
cada sala. 
A TV pode ser usada, preferencialmente, para 
apresentar as produções culturais do território (a 
que, muitas vezes, por serem pequenas, as crianças 
não têm acesso), as produções culturais de qualidade 
(isto é, as não comerciais) feitas para bebês e 
crianças e a produção cultural em geral que não 
aparece nos canais de TV populares, que não pensam 
em seu público como cidadãos de direitos. É 
importante lembrar que equipamentos e recursos 
digitais se incluem no conjunto de objetos que hoje 
apresentamos às crianças. Estes proporcionam 
situações e contextos nos quais elas possam 
exercitar a criatividade e o senso de curiosidade e 
investigação, promovendo a sua autoria e o seu 
protagonismo. (Pág. 82/83) 





Atividade em grupos 

• Compartilhem as cenas  e narrem   qual 
intencionalidade norteou sua proposta 
utilizando as materialidades 

Quais são as interações realizadas nas 
propostas? 

De que maneira o tempo foi organizado? 

Houve investigação, descobertas e 
ressignificação por parte dos bebês crianças? 

 

 

 

 



Socialização dos grupos 



Avaliação do Encontro 

 Discutir e pensar sobre as 

interações e tempos trouxe quais 

contribuições para você? 

Críticas e/ou Sugestões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tarefa para próximo encontro: 

Trazer uma brincadeira para compartilhar com o 
grupo no próximo encontro. 


