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Qual articulação do vídeo podemos fazer com a importância da 
escuta no cotidiano do trabalho pedagógico? 



OBJETIVOS DO ENCONTRO: 

 Prosseguir com as reflexões do encontro anterior 
sobre a organização dos espaços e discutir o texto: 
Sabores, cores, sons, aromas – A organização dos 
espaços na educação infantil (Prof.ª Dra. Maria da 
Graça Souza Horn); 
 

 Organizar e selecionar diversos tipos de 
materialidades trazidas pelas professoras (es) que 
promovam o imaginário infantil e as aprendizagens;   
 

 Refletir sobre os princípios e concepções em 
relação as materialidades e intencionalidade 
docente.  
 



Reflexões e impressões do texto... 

 

Texto: Sabores, cores, sons, aromas  
A organização dos espaços na 

educação infantil  
(Prof.ª Dra. Maria da Graça Souza Horn) 

 



 
Sabores, cores, sons, aromas  

A organização dos espaços na educação infantil  
(Prof.ª Dra. Maria da Graça Souza Horn) 

 

 

  

 

Contextualização histórica/ Fundamentação teórica  
 

Piaget (1978)  
a representação do espaço 
para a criança é uma 
construção internalizada a 
partir das ações e das 
manipulações sobre o 
ambiente espacial próximo do 
que ela faz parte. 
 

Wallon, a atividade humana é 
eminentemente social, e a 
escola é o lugar mais 
adequado para que essa 
atividade se desenvolva além 
do ambiente familiar, por ser 
um meio, muitas vezes , mais 
rico, na medida em que é mais 
diversificado e pode 
oportunizar as crianças a 
convivência com outras 
crianças e com outros adultos 
além de seus pais. 

Tomando como referencia os 
postulado de Vygotsky, 
entendemos que o papel do 
professor e interferir na 
zona de desenvolvimento 
proximal dos alunos, 
provocando avanços que não 
ocorreriam de forma 
espontânea. Essa intervenção, 
sobretudo na escola infantil 
dependerá do modo como o 
professor, o parceiro mais 
experiente, organiza, por 
exemplo, jogos e materiais 
relacionados aos mais 
diferentes campos do 
conhecimento.  
 



 
O termo “espaço”, se refere aos locais onde as 
atividades são realizadas, caracterizados por 
objetos, móveis, materiais didáticos, decoração. 
O termo “ambiente” diz respeito ao conjunto 
desse espaço físico e às relações que nele se 
estabelecem, as quais envolvem os afetos e as 
relações interpessoais do processo, os adultos e 
as crianças; ou seja, em relação ao espaço, 
temos as coisas postas em termos mais 
objetivos; em relação ao ambiente, as mais 
subjetivas. 



Espaços como modo de 
controle e disciplina 

Trabalhos dirigidos, feitos 
individualmente, não preveem 

espaços para tarefas 
coletivas 

O espaço como aliado ao 
controle de corpos e dos 
movimentos considerados 

importantes no que é 
entendido com ―pré-

alfabetização‖ 

Existe a possibilidade de 
crianças se descentrarem da 
figura do adulto, de sentirem 

segurança e confiança ao 
explorarem o ambiente, de  
terem oportunidades para 

contato social e momentos de 
privacidade. 

A arquitetura da escola, sua 
fachada externa ou interna, 
responde a padrões culturais 

e pedagógicos a que as 
crianças vão internalizando e 

aprendendo. 

Os móveis devem ser 
flexíveis, os objetos e os 
materiais devem estar 

diretamente relacionados as 
situações imprevisíveis. 

O espaço nunca é neutro. Ele 
poderá ser estimulante ou 

limitador de aprendizagens, 
dependendo das estruturas 

espaciais dadas e das 
linguagens que estão sendo 

representadas. 

O ambiente de uma escola 
infantil deverá ser acolhedor 

através das cores, dos 
objetos, dos aromas, da 

harmonia e da calma que tudo 
isso transmitirá. 

Os espaços sempre são 
diferentes de uma escola 
para outra.. Já que entre 

muitos educadores a ideia do 
modelo, da receita, é 

bastante usual. 

O espaço escolar não se 
restringe às paredes da sal 

de aula, os espaços externos 
são prolongamento dos 

internos. 

O espaço não é apenas o local 
de trabalho, e sim um 

elemento a mais no processo 
educativo... Um instrumento, 
um parceiro do professor. 

Por meio da leitura das 
paredes e das organizações 

dos espaços... É possível 
depreender que concepção de 

criança e de educação o 
educador tem. 



E os varais revelam 
algo? 

A criança na 
organização do 

ambiente 

Os objetivos estão 
garantidos? 

 Exercício do olhar  

Diversidade de 
materialidade e 
acessibilidade 

O espaço pelo 
espaço, qualificar as 

intervenções 

Falta de marcas 
infantis 

Flexibilização dos 
espaços, 

possibilidades de 
escolha 

Quantidade de 
movéis na sala 

Há possibilidade de 
escolha? Ou todos 

fazem a mesma coisa 
ao mesmo tempo? 

Devolutiva das 
imagens dos 
espaços e da 
discussão do 

último 
encontro 



 

O que o Currículo da 
Cidade nos fala 

sobre as 
materialidades? 



Discutimos a importância de dar atenção à organização 
dos espaços, sejam eles internos ou externos, 
considerando como espaço desde a cidade e os 
territórios, o parque, o refeitório, as salas de 
referência, até os corredores da UE. É participando 
desses espaços que os bebês e as crianças se socializam, 
criam suas identidades pessoais e sociais e aprendem o 
mundo de modo contextualizado. Nessa perspectiva, é 
fundamental entender a organização do espaço como um 
parceiro pedagógico da(o) educadora(or), no qual 
diferentes materialidades serão disponibilizadas para as 
interações infantis. Assim, a prática pedagógica se alia 
à ação descentralizadora do adulto. A riqueza desses 
espaços está vinculada aos objetos, às imagens, aos 
materiais presentes e às elaborações que os bebês e as 
crianças fazem em seu uso que permitem múltiplas e 
imprevisíveis respostas às ações das crianças sobre 
eles. (Pág. 134) 







A Educação Integral bebês e as crianças na centralidade dos 
processos educativos, problematizando o currículo e contemplando 
a ampliação e a qualificação de tempos, espaços, interações, 
intencionalidade docente e materialidades. O termo 
―materialidade‖ procura expandir o significado de materiais, que 
podem ser compreendidos por alguns como aqueles de uso escolar. 
No campo das materialidades, podemos ter um balão e também um 
filme, galhos ou areias e um varal de poesia, fitas e tambores. 
Elementos naturais, culturais, tecnológicos: todos são 
materialidades. A UE — e não somente ela, mas também os espaços 
do entorno escolar, a comunidade e a cidade, isto é, os Territórios 
Educativos — é compreendida como espaço primoroso de apoio e 
efetivação da formação integral. (pág. 34) 



Indique EI – 6.1.4 Os espaços, 
materiais, objetos, brinquedos estão 
acessíveis para todos os bebês e todas 
as crianças? 

Materialidades 

significativas 

Jogos e os 
brinquedos 

Objetos do 
cotidiano 

Materiais 
artísticos, 

científicos e 
tecnológicos 

Possibilitam: 

Investigar, 
pensar, 

inventar e 
raciocinar. 

Quando planejamos as materialidades que vamos 
disponibilizar aos bebês e crianças, é importante 
considerar quais experiências projetamos para eles, 
bem como a diversidade e a quantidade de materiais, 
garantindo que possam fazer suas escolhas 
individuais, sem que necessariamente façam as 
mesmas atividades ao mesmo tempo. (Pág. 135) 

Materiais de 
largo alcance: 
Pedaços de 
madeira e cano, 
cordas, rolhas , 
entre outros. 



Currículo da Cidade – Ed. Infantil  
Cena 17 (pág. 94) 

“A professora trabalha com um grupo de trinta crianças de 
quatro anos. Quando chegam, as crianças penduram a 
mochila nos ganchos do corredor e entram na sala. Ela 
organiza, a cada semana, diferentes materiais em cantos da 
sala para que as crianças possam explorar, nesse momento, 
livros, materiais de largo alcance, diferentes papéis, pincéis, 
canetinhas, tesouras, cola e brinquedos para construção. 
Também no corredor (para aproveitar o espaço que é pequeno 
na sala), ela coloca uma prateleira com alguns jogos de 
percursos e de regras, que podem ser usados nesses 
momentos. As crianças se distribuem livremente nesses cantos 
até que todas cheguem. Em roda, ela lembra com as crianças o 
que tinham combinado para terminar naquele dia: a confecção 
de brinquedos com sucata, fruto de uma pesquisa que fizeram 
juntos sobre construção de brinquedos. Assim, estão há vários 
dias pesquisando, separando materiais, construindo e 
brincando. A professora brinca junto com as crianças, mas sem 
definir as brincadeiras, sem impor regras: brinca junto. 
Procura sempre anotar o que considera importante, como as 
escolhas feitas pelas crianças, as hipóteses elaboradas, as 
soluções encontradas para os conflitos, as preferências, as 
dificuldades. Algumas vezes, grava e filma as crianças; depois, 
juntas, professora e crianças assistem às gravações, 
comentam as situações e ponderam sobre alguns aspectos.” 

 

O que podemos observar 
nesta cena? 

 
Qual a importância do 

registro na hora da 
brincadeira? 

 
No planejamento o que 
deve-se oportunizar e 

respeitar? 











A(O) professora(or) tem um papel fundamental na EI: 
atender as singularidades de cada bebê e criança e, ao 
mesmo tempo, possibilitar as interações entre eles e a 
construção do grupo. Esses aspectos são essenciais no 
processo de constituição do sujeito na primeira infância, que 
implica também a apropriação dos conhecimentos sociais e 
culturais. É importante a intencionalidade pedagógica, que 
se expressa na organização dos tempos, espaços, 
materiais, dos artefatos culturais e das interações que 
favoreçam e ampliem as aprendizagens e o desenvolvimento 
de bebês e crianças. Para isso, é imprescindível planejar a 
prática pedagógica, as experiências e vivências, em sintonia 
com as demandas dos bebês e as crianças de sua turma. 
Também é fundamental selecionar e disponibilizar 
materialidades, assim como organizar formas de gestão dos 
tempos e espaços que permitam o estabelecimento de 
relações democráticas com os grupos. Essa organização 
deve oferecer diferentes possibilidades de escolhas.  
(pág. 131) 
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Organização do 
espaço com as 

materialidades... 





Atividade em grupos 

• Como as materialidades foram organizadas?  
 

• Quais aprendizagens proporcionam?  
 

• Quais interações foram incentivadas?  
 

• Qual a intencionalidade ao escolher e organizar 
essas materialidades? 

 
• O que devo garantir na observação e registrar? 



Socialização dos grupos 



Avaliação do Encontro 

 Discutir e pensar sobre as 

Materialidades diversas trouxe 

quais contribuições para você? 

Críticas e/ou Sugestões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tarefa para próximo encontro: 

Trazer uma cena da sua turma com uma 
proposta intencional com a utilização de 
materialidades. 


