
CURRÍCULO DA CIDADE: 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Tempos, Espaços, Materialidades e 
Interações 

 
2° Encontro -  2019 

Turma:  
Formadores:  



OBJETIVOS DO ENCONTRO: 

Acolher a turma de professoras(es) com 
propostas de organização do espaço com 
intencionalidades;  
 

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

Articular os documentos alinhando os princípios 
e concepções com relação à organização 
intencional dos espaços.  
 



Iniciando as conversas de hoje... 

• Como os espaços foram organizados para o 
acolhimento?  
 

• Quais aprendizagens proporcionou?  
 

• Quais interações foram incentivadas?  
 

• Houve troca de experiências?  
 

• Como você se sentiu ao participar deste 
acolhimento? E como você acredita que os bebês e 
crianças se sentiriam?  
 



  

O que a legislação e as publicações da 
RME afirmam sobre a organização dos 
espaços? 





*A organização dos tempos, espaços e materiais e a 
proposição de vivências precisam contemplar a importância 

do brincar, a integração de saberes de diferentes 
componentes curriculares, as culturas infantis e culturas da 

infância em permanente diálogo.  
 

*A criança é, nessa perspectiva, um sujeito de sua 
atividade, capaz e competente na sua relação com o mundo, 

ativa, disposta a participar e interagir com o mundo da 
cultura historicamente constituído. 

  
*Os espaços coletivos de educação constituem contextos 
privilegiados que possibilitam aos bebês experiências de 

convivência com outros adultos e com outros bebês e 
crianças.  

 

CURRÍCULO INTEGRADOR DA INFÂNCIA PAULISTANA 



INDICADORES DE QUALIDADE DA  
EDUCAÇÃO INFANTIL PAULISTANA 

Espaço 

Ajudar a 
organizar o 
ambiente 

Explorar e 
ocupar os 
espaços 

internos e 
externos 

Explorar 
solários, 
parques, 
jardins 

Usar materiais, 
objetos e 

brinquedos 
acessíveis para 

explorar a 
diversidade, 

autoria e 
protagonismo 



BASE NACIONAL COMUM  
CURRICULAR 

Explorar o ambiente 
pela ação e observação, 

manipulando, 
experimentando e 

fazendo descobertas 

Utilizar materiais 
variados que estarão 

dispostos 
intencionalmente no 

ambiente 

Utilizar diferentes 
fontes sonoras 

disponíveis no ambiente 
– Parque Sonoro 



As experiências vividas nos espaços de EI 
devem possibilitar aos bebês e às crianças a 
interação e reflexão sobre o mundo que os 

cerca, sobre os elementos da natureza, sobre 
as relações com outras crianças e adultos, 

para que possam criar e testar suas hipóteses, 
construindo, assim, suas aprendizagens. As 

experiências, vivências, saberes e interesses 
infantis são pontos de partida para novos 
conhecimentos. A oferta de materiais e a 

organização dos espaços traduzem a 
intencionalidade docente, enquanto o estímulo 
ao planejamento e à autonomia favorecem o 

protagonismo infantil.   

 

CURRÍCULO DA CIDADE: EDUCAÇÃO INFANTIL  





O espaço também é educador dos bebês e das 
crianças. Um espaço organizado para as crianças, 
pensado a partir de suas experiências e 
preferências (considerando a segurança dos bebês e 
crianças) é fundamental para que elas possam ter 
autonomia. Sentir-se livre e independente para 
poder escolher é essencial na construção da 
autonomia das crianças.  









ATIVIDADE EM GRUPOS  
Refletindo sobre o que discutimos sobre a Organização do 
espaços articulado aos Objetivos de Aprendizagem do 
INDIQUE(páginas 212 e 213 do Currículo da Cidade: 
Educação Infantil): 
 Compartilhe as fotos dos espaços da unidade 

educativas 
 É possível visualizar os Objetivos de Aprendizagem a 

partir do INDIQUE? 
 Quais pontos em comum? 
 O que precisamos garantir e qualificar? 
 
 



Socialização dos grupos 



Avaliação do Encontro 

 Refletir sobre a Organização dos 

Espaços no cotidiano trouxe quais 

contribuições para você? 

Críticas e/ou Sugestões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tarefa para próximo encontro: 

• Trazer MATERIALIADES com intencionalidade 
de boas propostas junto aos bebês e crianças. 

• Leitura do texto: Sabores, cores, sons e 
aromas.  A organização dos espaços na 
educação infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


