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DIPED 

PERCURSOS DO CURRÍCULO DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL NA 

CIDADE DE SÃO PAULO: UMA 
CONSTRUÇÃO COLETIVA 

 
ENCONTRO 1 



 Documento com os dados pessoais, a formação escolar 

ou acadêmica, a experiência profissional ou os trabalhos 

prestados por quem pretende se candidatar a um 

emprego; 

 Reunião das disciplinas de um curso; 

 Desvio que se faz para encurtar um caminho; atalho. 

 Ação de correr, de se movimentar rapidamente; corrida 

ou curso. 

 

Fonte: Dicio – Dicionário online de Português 

Currículo 



Grupo de Estudos em Práticas Pedagógicas 

– GEPP Currículo 

 2017 

GT Currículo:  5 representantes da 
DRE/MP 

 

 Total de 4 encontros com 
carga horária de 4 horas; 

 Sinaliza dificuldade de por em 
prática as concepções do 
Currículo Integrador da 
Infância Paulistana; 

  Surge a necessidade de um 
documento que materialize as 
concepções do Currículo 
Integrador através de 
práticas; 

 

 

 2018 

GEPP Currículo:  15 representantes da 
DRE/MP 

 

 Total de 200 participantes 

envolvidos; 

  Participação de representantes de 

todas as 13 DREs; 

  Representação: formadores das 

DIPED, Supervisores, Diretores, 

Coordenadores, Professores, 

ATEs, Agentes Escolares,; 

  Total de 8 encontros com carga 

horária de 8 horas; 

 



HISTÓRICO DO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO 

CURRÍCULAR ED. INFANTIL – GEPP CURRÍCULO – 2018  

 Proposta inicial: 4 textos no 1º semestre e 4 textos 
no 2º semestre para disparar as discussões sobre a 
temática do currículo; 

 
 Os membros do GEPP sinalizaram, ao longo dos 

encontros, a necessidade de inserção de outras 
temáticas não abordadas nos textos disparadores;  

 
 Os membros do GEPP sinalizaram mudanças e 

retirada de alguns conteúdos abordados em alguns 
textos; 
 



  Nova proposta: Sugestão de nova configuração do 
documento com 12 capítulos, considerando as discussões 
no GEPP; 

 
 Apresentação de um esquema textual, apresentando as 

temáticas que seriam aprofundadas posteriormente nos 
grupos do GEPP; 

 
 Os membros do GEPP não se sentiram representados na 

proposta de texto apresentada em junho e refutaram o 
envio para consulta pública; 
 

HISTÓRICO DO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO 

CURRÍCULAR ED. INFANTIL – GEPP CURRÍCULO – 2018  



 

 A decisão dos membros do GEPP em adiar a consulta pública trouxe como 
consequência a  diminuição de prazos para aprofundamento do texto 
preliminar pelo grupo; 

 

 Os membros do GEPP apresentaram sugestões de mudança e aprofundamento 
do texto; 

 

 A vantagem foi o envio de um texto mais completo para consulta; 

 

 Apresentação do texto modificado e aprofundado de acordo com as sugestões 
apresentadas no início de agosto, juntamente com a consulta pública; 

 

 Ampliação do prazo da consulta pública a pedido do GEPP – 31/07 a 
31/08/2018 

 

 DRE São Miguel teve 97% das unidades participando da consulta 
 

 

HISTÓRICO DO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO 

CURRÍCULAR ED. INFANTIL – GEPP CURRÍCULO – 2018  



 Discussão em reunião de pais e pesquisa online com as famílias sobre a 
atualização curricular; 

 Ações de escuta das crianças sobre a escola que desejam ter: Rodas de 
conversa; Entrevistas; Desenhos 

 A assessoria reescreve o documento com as contribuições da consulta; 

 Outubro: apresentação do documento reescrito para o GEPP; 

 Nova Consulta Pública prevista para o período de 22/outubro à 
09/novembro; 

 Novembro:  últimas mudanças no texto de acordo com a 2ª Consulta 
Pública; 

 Dezembro: Divulgação do documento final – Seminário Central e 
Regionais; 

 Lançamento previsto para fevereiro/2019; 

 

 

Cronograma das próximas etapas: 



POR QUE UMA ATUALIZAÇÃO CURRICULAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA 
CIDADE DE SÃO PAULO? 



Atualização do Currículo da Educação Infantil na 
cidade de São Paulo 



Atualização do Currículo da Educação Infantil na 
cidade de São Paulo 



Atualização do Currículo da Educação Infantil na 
cidade de São Paulo 



O Currículo da Educação Infantil na 

cidade de São Paulo 



Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentáveis 

 

 



MATRIZ DE SABERES 



CURRÍCULO DA CIDADE – ENSINO FUNDAMENTAL 



 
HOMOLOGAÇÃO DA BNCC E NECESSIDADE 

ADEQUAÇÃO DOS CURRÍCULOS 



O QUE É A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR? 

 Base não é currículo,; 

 Tem como justificativa as bases das Diretrizes Curriculares para a Ed. 

Infantil, publicada em 2010; 

 Desafios na definição da BNCC – início de 2015: 

a) Firmar a identidade da Educação Infantil no sistema de ensino; 

b) Delinear uma concepção de currículo; 

c) Incluir a atribuição de sentido pela criança e redefinir o que é 

conhecimento; 

d) Organização das atividades curriculares; 

e) Posicionar-se quanto a aquisição da língua escrita pelas crianças da 

educação infantil; 

f) Operacionalizar a nova concepção de avaliação na educação infantil. 

 

 

 

 



A ESTRUTURAÇÃO DO DOCUMENTO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR? 

Direitos de Aprendizagem: 

- Conviver 

- Brincar 

- Participar 

- Explorar 

- Expressar 

- Conhecer-se  

Campos de experiência: 

- Eu, o outro e o nós; 

- Corpo, gesto e 
movimentos; 

- Traços, sons, cores e 
formas; 

- Oralidade e escrita; 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 
transformações  

Objetivos de 
aprendizagem: 

- Crianças: zero a um ano e 
seis meses; 

- Crianças de um ano e 
sete meses a três anos e 
onze meses; 

- Crianças de 4 a 5 anos e 
onze meses 



Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as 
competências gerais da Educação Básica propostas pela BNCC, seis 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na Educação 
Infantil, as condições para que as crianças aprendam em situações nas 
quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as 
convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, 
nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo 
social e natural. 
 

Fonte: BRASIL, MEC/SEB, BNCC , 2017, p. 33 

 

A ESTRUTURAÇÃO DO DOCUMENTO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 
 

OS DIREITOS DE APRENDIZAGEM 



• Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 
utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, 

o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.  
• Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, 

com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu 
acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua 
criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, 
cognitivas, sociais e relacionais.  

• Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento 

da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da 
realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das 
brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes 
linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.  

• Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 
transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, 
na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas 

diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.  
• Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 

emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 
questionamentos, por meio de diferentes linguagens.  

• Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 
constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, 
nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens 

vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. 
 

Fonte: BRASIL, MEC/SEB, BNCC, 2017, p. 34 



A ESTRUTURAÇÃO DO DOCUMENTO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 
 

OS CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 

Considerando que, na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento 
das crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, 
assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, 
expressar-se e conhecer-se, a organização curricular da Educação Infantil na 
BNCC está estruturada em cinco campos de experiências, no âmbito dos quais 
são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de 
experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as 
experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, 
entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. 
 

Fonte: BRASIL, MEC/SEB, BNCC, 2017, p. 36 

 



• O eu, o outro e o nós – É na interação com os pares e com adultos que as 
crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão 

descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com 
outros pontos de vista. 

 
• Corpo, gestos e movimentos – Com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, 

movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as 
crianças, desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu 
entorno, estabelecem relações, expressam- -se, brincam e produzem 

conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, 
tornando-se, progressivamente, conscientes dessa corporeidade.  

 
• Traços, sons, cores e formas – Conviver com diferentes manifestações 

artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição 
escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, 
vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais 

(pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.), a música, o teatro, a dança 
e o audiovisual, entre outras.  

 
Fonte: BRASIL, MEC/SEB, BNCC, 2017, p. 36-37 



• Escuta, fala, pensamento e imaginação – Desde o nascimento, as crianças 
participam de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as 

quais interagem. As primeiras formas de interação do bebê são os 
movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e 
outros recursos vocais, que ganham sentido com a interpretação do outro. 
Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu 
vocabulário e demais recursos de expressão e de compreensão, 
apropriando-se da língua materna – que se torna, pouco a pouco, seu 
veículo privilegiado de interação. 

 
• Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações – As crianças 

vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um 
mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito 
pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços (rua, bairro, cidade 
etc.) e tempos (dia e noite; hoje, ontem e amanhã etc.). Demonstram 
também curiosidade sobre o mundo físico (seu próprio corpo, os fenômenos 

atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, os 
diferentes tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação etc.) e o 
mundo sociocultural (as relações de parentesco e sociais entre as pessoas 
que conhece; como vivem e em que trabalham essas pessoas; quais suas 
tradições e seus costumes; a diversidade entre elas etc.).  

 
Fonte: BRASIL, MEC/SEB, BNCC, 2017, p. 38-39 



A ESTRUTURAÇÃO DO DOCUMENTO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 
 

OS OBJETIVOS  DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto 
comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que 
promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de 
experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos 
estruturantes.  
Essas aprendizagens, portanto, constituem-se como objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento.  
Reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos etários que constituem 
a etapa da Educação Infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
estão sequencialmente organizados em três grupos por faixa etária, que 
correspondem, aproximadamente, às possibilidades de aprendizagem e às 
características do desenvolvimento das crianças. Todavia, esses grupos não 
podem ser considerados de forma rígida, já que há diferenças de ritmo na 
aprendizagem e no desenvolvimento das crianças que precisam ser 
consideradas na prática pedagógica 
 

Fonte: BRASIL, MEC/SEB, BNCC, 2017, p. 40 

 





A ESTRUTURAÇÃO DO DOCUMENTO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 
 

OS OBJETIVOS  DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

 
Fonte: BRASIL, MEC/SEB, BNCC, 2017, p. 41 a 48 

 

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
(Siglas: EI + 0 acrescido da faixa etária + sigla do campo de experiência + n.º do objetivo) 

Campos de 

Experiência 

Crianças de 0 a 1 
ano e 6 meses 

Crianças de 1 
ano e 7 meses a 

3 anos e 11 
meses 

Crianças de 4 
anos a 5 anos e 

11 meses 
 

 
Total 

O eu, o outro e o nós (EI0...EO...) 6 7 7 20 

Corpo, gestos e movimentos (EI 
0...CG...) 

6 6 6 18 

Traços, sons, cores e formas 
(EI0...TS...) 

3 3 3 9 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação (EI0...OE...) 
 

9 9 9 27 

Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações 

6 8 8 22 

Totais 30 33 33 96 



A ESTRUTURAÇÃO DO DOCUMENTO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 
 

A TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

A transição entre essas duas etapas da Educação Básica requer muita atenção, para que haja 

equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo integração e continuidade dos processos de 

aprendizagens das crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes relações que elas 

estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza das mediações de cada etapa. 
 
Torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação tanto para as crianças 

quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se construa com base no que a criança sabe e 

é capaz de fazer, em uma perspectiva de continuidade de seu percurso educativo.  

 

Para isso, as informações contidas em relatórios, portfólios ou outros registros que evidenciem os 

processos vivenciados pelas crianças ao longo de sua trajetória na Educação Infantil podem contribuir 

para a compreensão da história de vida escolar de cada aluno do Ensino Fundamental. Conversas ou 

visitas e troca de materiais entre os professores das escolas de Educação Infantil e de Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais também são importantes para facilitar a inserção das crianças nessa nova 

etapa da vida escolar.  
 
Nessa direção, considerando os direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, apresenta-

se a síntese das aprendizagens esperadas em cada campo de experiências. Essa síntese deve ser 

compreendida como elemento balizador e indicativo de objetivos a ser explorados em todo o 

segmento da Educação Infantil, e que serão ampliados e aprofundados no Ensino Fundamental, e não 

como condição ou pré-requisito para o acesso ao Ensino Fundamental. 
 

Fonte: BRASIL, MEC/SEB, BNCC, 2017, p. 49 

 



A ESTRUTURAÇÃO DO DOCUMENTO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 



A ESTRUTURAÇÃO DO DOCUMENTO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 



CURRÍCULO 
INTEGRADOR 

BNCC 

ORIENTAÇÕES 
NORMATIVAS 

2013/2015 

INDICADORES 
DE QUALIDADE 

PPP  

DOS  

CEI E EMEI CURRÍCULO 

DA CIDADE 

PARA A 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 



É improvável que a instituição de educação infantil como um 

local para a prática democrática ocorra por acaso. É 

necessário que haja intenção, uma escolha precisa ser feita, e 

isso requer condições favoráveis. Já me referi à importância da 

imagem da instituição, mas outras imagens ou compreensões 

também são importantes para introduzir a política na creche, 

como, por exemplo, a imagem da criança, de pais e de 

funcionários. A criança é entendida como um cidadão 

competente, um especialista em sua própria vida, tendo 

opiniões que são dignas de serem ouvidas e tendo o direito e 

competência para participar da tomada de decisões coletiva. 

É importante reconhecer, também, que crianças (e adultos) têm 

uma centena de linguagens para se expressarem, e prática 

democrática significa ser capaz de “ouvir” essas linguagens. Os 

pais também são vistos como cidadãos competentes. [...] 

Profissionais [...] compreendem seu papel como praticantes da 

democracia. Embora reconhecendo que introduzem uma 

perspectiva importante e um conhecimento local relevante 

para o fórum democrático, eles também reconhecem que não 

detêm o acesso verdadeiro ou privilegiado ao conhecimento.  
Fonte: MOSS, 2009, p. 426. 



A educação é onde decidimos se amamos 
nossas crianças o bastante para não expulsá-
las de nosso mundo e abandoná-las a seus 
próprios recursos, e tampouco arrancar de 
suas mãos a oportunidade de empreender 
alguma coisa nova e imprevista para nós, 
preparando-as em vez disso com 
antecedência para a tarefa de renovar um 
mundo comum. 
 

Hanna Arendt, 2011, p. 247. 



 
Encaminhamento para os grupos: 

 
Os direitos de Aprendizagem da BNCC e a relação 
com o Currículo da Cidade para a Educação 
Infantil 

Café das 20h45 às 21h 
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