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OBJETIVOS DO ENCONTRO: 

 Compartilhar e ampliar o repertório de brincadeiras; 

 

 Estabelecer relações sobre a escuta sensível dos 
bebês e crianças e de como se reverbera 
intencionalmente no cotidiano; 

 

 Avaliar o desenvolvimento do curso e o quanto 
qualificou a prática junto aos bebês e crianças. 

 

 



Registro do dia 

Leitura do Registro Encontro Anterior 

 

 



Refletindo sobre as cenas a partir das materialidades  
proporcionadas aos bebês e crianças (Encontro anterior) 

 

  

 

 
Intencionalidade 

que norteou a 

proposta 

utilizando as 

Materialidades 
 

Quais foram 
as interações 
realizadas nas 

propostas? 

De que 

maneira o 

tempo foi 

organizado? 
 

Houve 

investigações , 

descobertas e 

ressignificação 

por parte dos 

bebês e crianças? 
 

Como foi 

feito o 

registro 

dessa cena? 
 



Considerações dos formadores sobre as 
cenas do encontro anterior... 

Expressividade 

 

Materialidades diversas 

LARGO ALCANCE 

Elementos da natureza 

 

Tecnologias  

(caixas de luz) 

Objetos Sonoros 

Proposta de cantos 
investigativos ou 
Direcionados? 

Rotina ou Linha de 
tempo rígida? 

A utilização de 
mesas e outras 
possiblidades 

Atividades 
Simultâneas X 

Tempo de Espera 

Utilização do termo 

aluno, falamos de 

bebês e crianças 

Professor 
PRESENTE brinca 

junto 

Organização dos 
Espaços internos e 

externos 

Processo de 

aprimorar o olhar 

 

 

Qualificar a escrita 
dos registros 

(Narrar o vivido) 

 



ENTÃO, COMO É PROJETAR COM OS  
BEBES E CRIANÇAS ?  

COMPREENDER QUE OS 
CONHECIMENTOS  NÃO SÃO 

ÚNICOS , SÃO PLURAIS E NÃO 
OBEDECEM UMA HERARQUIA . 

TRABALHAR COM A IDÉIA DO 
IMPREVISÍVEL , OU SEJA, 

COMPREENDENDO  QUE OS TEMAS 
DOS PROJETOS SERÃO 

CONSTRUÍDOS E DETERMINADOS 
PELOS  TEMPOS, ESPAÇOS E 

SUJEITOS EM QUESTÃO  

CRIAR PERCURSOS DE 
APRENDIZAGENS SIGNIFICATIVAS E 

SOCIALMENTE RELEVANTES,  DE 
DESCOBERTAS E DESAFIOS  

SUBVERTER OS CURRICULOS 
PRESCRITIVOS, NO QUAL 

DESCONSIDERA  AS HISTORIAS 
PESSOAIS  DAS CRIANÇAS E 

ADULTOS . 



REPERTÓRIO INICIAL . 
ENCONTRAR O FIO DA MEADA 

   
DAR VISIBILIDADE AS CRIANÇAS 

ESTAR JUNTO COM AS CRIANÇAS 

DIALOGAR 

PROPICIAR ESPAÇOS INTERATIVOS  

CRIAR ESPAÇOS PARA CRIAÇÃO DE ENREDOS 
QUALIFICADOS  

  

ORGANIZAR MATERIAIS DESAFIADORES  



Percurso de boas perguntas que compõe a 
documentação pedagógica  

 

1. Eu tenho uma  prática de observar e 
registrar falas, ações e gestos dos bebes  
crianças? 
  
2. Será que as bebes e  crianças se 
movimentam diariamente na área externa? 
  
3. As produções das crianças demonstram 
individualidade, experimentação ou são todas 
iguais? 
  
4. Quando que eu promovo  momentos e 
situações na minha pratica cotidiana  em que 
as famílias são informadas e podem opinar 
sobre as propostas pedagógicas e de 
cuidados? As famílias são convidadas, dentro 
do possível, a dar sua contribuição aos 
projetos e às atividades educativas? 

 
5.As  produções expostas no CEI ou EMEI 
posso dizer que elas são singulares ou apenas 
desenhos prontos que devem ser preenchidos 
ou coloridos? 

 

6 – Os  registros das mídias  (fotos, filmagens, 
relato das professoras e/ou dos demais 
profissionais) de momentos de interação entre 
as crianças enquanto brincam ou são fotos 
pousadas e descontextualizadas ? 

  

7. Há momentos de contação de histórias e 
roda de leitura como ação intencional e  
permanente ? Ou mero passa tempo ? 

 

8. Eu diria  que as crianças ficam mais nas 
salas? Em caso positivo, quais passos teriam 
de ser percorridos para mudar essa situação? 
Além do brincar que outras atividades podem 
ocorrer nos espaços externos? 

 

9.  Observo o desenrolar das brincadeiras, 
anoto e replanejo as ações em função das 
observações? 

  

  



  

 

 

Acolhimento 
como método 

Alimentação Desfralde 

Famílias 
Múltiplas 

linguagens 

Observação 
crítica e 

planejada 

Inclusão Diversidade 
Boas perguntas 
sempre ajudam 

Construir a 
escuta no 
cotidiano 



2.1.1 A interação de adultos, bebês e crianças:  
construir a escuta 

― A atitude primeira das (os) professoras (es), além dos demais 
profissionais que atuam na UE, deve ser a escuta: escutamos os bebês e 
as crianças quando os observamos, quando registramos o que vamos 
aprendendo com eles e sobre eles, isto é, escutamos os bebês e as 
crianças quando buscamos entender as suas particularidades, 
conversando com eles e com suas famílias/ responsáveis. Escutamos os 
pequenos quando consideramos as suas iniciativas, quando os 
acolhemos e respeitamos os seus sentimentos (os bebês e as crianças 
que chegam tristes, os que chegam chorando e também os que chegam 
alegres, curiosos, os mais calados e os ―perguntadeiros‖). Também 
―damos colo‖ para quem precisa e espaço para crescer para quem chega 
sem nenhuma aparente demanda. A escuta também se concretiza quando 
chamamos bebês e crianças a participar de seus cuidados e da vida 
diária na UE. A escuta acontece sempre que as(os) professoras(es) 
fazem boas perguntas para os bebês e as crianças e esperam alguma 
manifestação deles‖. (Pág. 74) 



Indique EI – 2.2.5 Os bebês e 
crianças participam da 

organização do cotidiano 
educativo, compartilhando a 

autoria de seus projetos, 
escolhendo, decidindo e 

dando sugestões? 



― As festividades fazem parte de um 
contexto cultural, por isso devem se 
relacionar diretamente com as 
especificidades de cada território. Dessa 
forma, as festas só fazem sentido para 
determinado território quando expressam 
suas manifestações culturais, quando são 
planejadas por todos os membros, quando 
refletem seus desejos e necessidades e 
quando fazem parte da identidade desse 
território. É um equívoco pensar em uma 
festa para os bebês e crianças: é essencial 
que eles façam parte do processo, e não 
somente das festividades. É preciso que a 
UE assuma sua responsabilidade ética de 
auxiliar os bebês, crianças e suas 
famílias/responsáveis na reflexão de 
produtos ―ditos para o consumo infantil‖ 
que, ao se apropriar de estratégias lúdicas 
para o consumo, anulam suas identidades e 
ganham um verniz de que são coisas de que 
eles gostam.‖  (Pág. .120) 

Indique EI – 5.3.2 A 
Unidade Educacional está 
atenta se, em seu 
calendário, nas ações 
pedagógicas e na rotina, não 
são realizadas orações, 
rituais e comemorações de 
nenhuma religião, 
garantindo a não violação do 
direito à liberdade religiosa 
dos bebês, crianças e suas 
famílias/responsáveis ? 



Projetos:  

 

Organizar o planejamento em projetos 
contempla, entre outros, o direto de 
crianças e bebês explorarem e 
interagirem nos diferentes grupos, 
ampliando seus saberes, linguagens e 
conhecimentos. Assim, estamos sempre 
considerando e ampliando a curiosidade 
e o desejo de saber deles, promovendo 
a participação na elaboração e no 
acompanhamento do projeto, assim 
como escolhendo materiais, ambientes 
e outros recursos. A metodologia dos 
projetos pode ser trabalhada como 
sendo da escola, da turma ou de 
pequenos grupos. Vários projetos 
podem estar em desenvolvimento de 
modo concomitante na mesma turma de 
bebês e crianças.  

(Pg 137) 

Como um 
projeto 
surge? 

Interesse das 
crianças 

Escuta 

Planejado com 
as crianças 

Famílias 

Território 





AS MANISFESTAÇÕES... 

RODA DE 
CONVERSA : 

TEMA ARANHAS  

   

ESCUTA ATENTA 
E PARTICIPATIVA  

DIALOGAR, 
PARTILHAR  AS 

CULTURAS 
EXISTENTES  

SOBRE A 
ARANHA  

OLHARES 
ATENTOS PARA A 

DESCOBERTA E 
PESQUISA  

CONTATO , 
QUALIFICAÇÃO DE 
ENREDOS, MODO 

DE VIDA   

Turma 
do 
6°A 



 

Cena 36 
(Pág. 147) 

 

 

As crianças de uma turma do Infantil II estavam observando o 
céu. A professora questionou o motivo da observação, e as 
crianças responderam que estavam “vendo o sol ir embora”. A 
partir dessa escuta, a professora iniciou um projeto sobre o 
pôr do sol, que se desdobrou no conhecimento sobre o sistema 
solar no qual vivemos. Como coordenadora pedagógica, 
acompanhei o processo de registro da professora desde o 
primeiro questionamento da criança até a escrita de um texto 
coletivo, tendo-a como escriba de todo o processo vivenciado. 
Esse relato mostra a atuação da coordenadora pedagógica no 
acompanhamento. ( Pg.147)  



O papel da(o) professora(or) é possibilitar o 
acesso ao conhecimento acumulado pela 
humanidade e apresentar as diferentes 
linguagens: desenho, pintura, teatro, 
fotografia, vídeo, música, dança, escultura, 
colagem, etc. Apresentar a fotografia e as 
possibilidades de fotografar, o movimento e 
os modos diferentes de dançar, a modelagem 
e os materiais diferentes para modelar, a 
construção com materiais diversos, a fala 
com a poesia e o canto, os modos de 
desenhar e pintar. No entanto, não define o 
que as crianças vão desenhar, pintar ou 
fotografar, o que vão montar ou modelar, 
como vão dançar; isso será decisão das 
crianças e, portanto, expressão. Para propor 
tudo isso, levamos em conta a diversidade 
étnico-racial e de gênero, as diferentes 
nacionalidades, as diferentes culturas e as 
necessidades específicas das crianças com 
deficiência. 

As linguagens são 
múltiplas... 

As linguagens não são disciplinas que trabalhamos 
em separado, nem que treinamos. Enquanto uma 
criança de quatro anos brinca com água e algumas 
latinhas, ela pode estar fazendo de conta que é 
bombeiro, mas também está se expressando 
oralmente e desenvolvendo o pensamento matemático 
(percebendo volume, quantidade). Quando envolvemos 
as crianças no planejamento diário, elas vão aprender 
a planejar e a projetar a sua ação no futuro; com 
isso, exercitam e desenvolvem o pensamento, a 
memória, a própria fala, a imaginação. Quando 
planejamos em conjunto um jogo e todos participam 
da contagem dos pontos, as crianças vão se 
apropriando da contagem como um instrumento 
cultural autêntico — isto é, como algo que serve na 
vida diária, e não como algo que se faz na escola 
porque a(o) professora(or) mandou. Isso é se 
aproximar da linguagem matemática, uma vez 
vivenciada e significada. Conhecer seu código será 
quase uma decorrência das experiências reais vividas 
envolvendo a contagem e as experiências com pesos e 
medidas. Iniciar a apresentação da matemática pela 
escrita e memorização dos números, por meio de uma 
reta numérica colocada na parede, é um equívoco. 
(Pág.. 103 e 104) 



Como formas de expressão do desejo de comunicação da criança 
ou do bebê, a linguagem é autoral: cada um se expressa com as 
suas particularidades. Por isso, os desenhos mimeografados ou 
xerocados não são formas de expressão, não constituem uma 
linguagem e não expressam um aprendizado. Para expressar um 
sentimento ou uma ideia, é preciso que a criança seja autora de 
seu desenho. E isso acontece de forma simples quando 
incentivamos as crianças a gostar de se expressar, desenhar o 
que viram no caminho da EMEI ou do CEI, observar e desenhar a 
árvore florida da rua ou do pátio, desenhar um acontecimento, 
uma história que ela ou um amigo contam para a turma. Da mesma 
forma, quando as crianças dançam, todas repetindo os mesmos 
gestos, não estão comunicando como sentem ou percebem a 
música, não estão expressando algo. Isso não significa que não 
apresentamos os gestos e movimentos das canções populares que 
mostramos aos bebês: a imitação é uma forma inicial que as 
crianças bem pequenas utilizam. No entanto, é uma estratégia das 
crianças, e não uma forma de ensino dos adultos. Por isso, é 
importante deixar que as crianças experimentem e criem o seu 
gesto ou o seu movimento. Apresentamos para elas diferentes 
tipos de dança (o balé clássico, a dança de rua, o sapateado, a 
catira, o jongo, o samba, o hip-hop...), mas na hora de dançar, cada 
uma pode criar a sua própria coreografia como forma de 
expressar o que ouve da canção e de como a sente. (pág. 102) 



O direito à cultura escrita não significa ações focadas no treino da 
linguagem escrita. Ao contrário, ao longo da Educação Infantil, a criança 
deve conviver com a cultura escrita, testemunhando a leitura e a escrita 
das(os) professoras(es) que utilizam a escrita e a leitura para registrar 
o que observam, as presenças e ausências, as histórias que as crianças 
contam, para fazer com as crianças os bilhetes que vão para casa, para 
ler histórias e matérias de jornal de seu interesse, para fazer pesquisas 
em livros sobre temas de interesse. É importante, nesse aspecto de 
constituição de uma atitude leitora e da necessidade da escrita pelas 
crianças, a leitura de histórias bem planejada e preparada que a(o) 
professora(or) faz para as crianças, com as crianças e, muitas vezes, a 
partir das escolhas delas. Enfim, a cultura escrita deve entrar na UE 
como um instrumento cultural autêntico — quando escrevemos um 
bilhete que seja de fato enviado para os responsáveis, uma notícia para o 
mural da sala ou para o jornal da turma. Não é preciso escrever por 
escrever, e muito menos decorar e treinar o nome e a escrita de 
letras e sílabas (MELLO, 2010). Muitas vezes, a pressão pela 
alfabetização vem da família/responsáveis, por isso é fundamental que 
essa discussão seja feita com eles. A ciência tem feito descobertas 
importantes sobre os processos de constituição de crianças leitoras e 
autoras de texto que indicam que esse processo não se apressa — ao 
contrário, sua antecipação pode atrapalhar a apropriação da escrita 
pelas crianças. (Pág. 106/107) 





Socialização dos grupos 



Atividade em grupos 

 

Registre quais foram as brincadeiras do seu grupo 
escolham duas para serem realizadas na sala, 
uma sala e na área externa: 

 

Qual a intencionalidade ao escolher essa 
brincadeira? 

 

Quais critérios de escolha da brincadeira? 

 

 

 

 

 



Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo; se é triste ver meninos sem escola, mais 
triste ainda é vê-los sentados enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor 

para a formação do homem. 
Carlos Drummond de Andrade 

Obras  
Ivan Cruz 

https://www.pensador.com/autor/carlos_drummond_de_andrade/


Avaliação do encontro 

 

AVALIAÇÃO DO ENCONTRO/CURSO 

                                    

                                    

                               

                                    

                      

                                     

                                       

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Coloque aqui sua expectativa inicial do curso: 



Tarefa Pessoal: 

Ser multiplicadores de princípios e concepções 
da primeira infância. 


