
DRE SÃO MIGUEL 

 

DIPED 

PERCURSOS DO CURRÍCULO DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL NA 

CIDADE DE SÃO PAULO: UMA 
CONSTRUÇÃO COLETIVA 

 
ENCONTRO 3 



substantivo feminino 
 
Cálculo do valor de um bem ou de bens. 
 
Valor determinado por quem avalia. 
 
Apreciação ou conjectura sobre condições, extensão, 
intensidade, qualidade etc. de algo. 
 
Verificação que objetiva determinar a competência, o 
progresso etc. de um profissional, aluno etc. 

 

Fonte: Dicio – Dicionário online de Português 

Avaliação 



HISTÓRICO 

 1988 – Constituição Cidadã. A educação Infantil 
aparece como 1ª Etapa da Educação Básica. 

 

 1996 – Lei 9.394 –LDB. O processo de integração 
da educação infantil à educação básica se 
consolida na legislação e impulsiona a 
consolidação nas políticas públicas – 
transferência do atendimento de crianças de 0-3 
anos para educação. 

 

 



  2013 – Lei 12.796 modifica a LDB no artigo 26, 
atribuindo a base nacional comum do currículo 
da educação infantil e no artigo 31, dispõe das 
regras comuns a serem observadas para 
organização curricular da educação infantil: 

 
     “Avaliação mediante acompanhamento e registro do 

desenvolvimento das crianças, sem objetivo de promoção, 
mesmo para o acesso ao ensino fundamental.(...) Expedição 
de documentação que permita atestar os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança.”  

 

HISTÓRICO 



 2013 – Indicação nº 17/13 – Conselho Municipal de 
Educação recomenda que  a rede Paulistana  deve seguir 
as Diretrizes Nacional da Educação Infantil ( Resolução 
CNE/CEB nº 5/09) e as orientações de referências, 
produzidas pela própria rede e pelo Ministério da 
Educação: 

       Avaliação Pedagógica da Aprendizagem e Avaliação das Condições das  
Instituições. AVALIAÇÃO NA E DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

  2013 – A  Rede Paulistana  inicia  o processo de 
Construção/reformulação de  sua Política de Avaliação 
tendo como referências os princípios e documentos 
nacionais.  

  

   
 

 

HISTÓRICO 



   

 Avaliação coerente com os objetivos da avaliação infantil. 

 Produção de referências consistentes para influir nos processos de 

construção do currículo e avaliação 

 

 BRASIL. Ministério da Educação. Educação Infantil: Subsídios para 

construção de uma sistemática de avaliação. 

 

 

 

 

 

Princípios e referências nacionais. 



Referências para Educação Infantil 



• Garantia no calendário escolar de 4 dias destinados a avaliação. 
  2 para análise dos registros (avaliação na educação infantil) 
  2 para Avaliação Institucional e Participativa ( INDIQUE) – (avaliação da 
educação infantil.) 
   
•    Construção de Indicador de Qualidade da Educação Infantil Paulistana 
 
 
•     Produção de documentos de referências para e com a rede. 
 

Política de Avaliação  da Educação Infantil Paulistana 



Documentos Produzidos pela Rede Paulistana 



Os Indicadores de Qualidade da Educação Paulistana 

Construído em diálogo com a rede por meio de Seminários e Grupo de Trabalho 
de profissionais de todas as regiões da Cidade. 
 
Aposta na metodologia de Participação da Comunidade Escolar – atribuição de 
cores - para facilitar o diálogo com as famílias 
 
Possibilita a reflexão a respeito de todos os aspectos do processo educativo: 
pedagógico, administrativo e financeiro. 
 
Induz a equipe escolar a colocar em diálogo os projetos existentes na unidade e 
principalmente adequar o Projeto Político Pedagógico. 



ETAPAS DE APLICAÇÃO DOS INDICADORES DE 

QUALIDADE DA EDCUAÇÃO INFANTIL PAULISTANA 

Espaços  Tempo de duração  Participação 

Preparação da Aplicação 4h Professores e Equipe Gestora 

Assembléia de Avaliação 4h Toda comunidade escolar (TCE) 

Descrição de problemas 6h (jeif) Professores e Equipe Gestora 

Assembléia de Plano de Ação 4h    Toda comunidade escolar 

Sistematização das Propostas 

obtidas no Plano de Ação 

6h (jeif) Professores e Equipe Gestora 

Conselho de Escola (aprovação 

plano de ação) 

2h Representantes do Conselho de 

Escola 



Ajustes dos Planos da Escola a 

partir do Plano de Ação - PAA 

4h Representantes do Conselho de 

Escola e APM 

Ajustes dos Planos da Escola a 

partir do Plano de Ação (Plano de 

formação da equipe, Proposta 

curricular, Plano de aula, Pano 

trabalho equipe gestora,  metas 

para PPP 

10h Professores e Equipe Gestora 

Assembléia com os pais – 

apresentação metas PPP e Plano 

equipe gestora 

1h  Toda comunidade escolar 

Assembléia com os pais – Plano 

de Acolhimento. 

1h Toda comunidade escolar 

Assembléia de pais – Apreciação 

do documento síntese do PPP 

2 Toda comunidade escolar 

Conselho de Escola – Aprovação 

do documento PPP 

2 Representantes do Conselho e 

APM (RCE) 

Total de horas 46 h     12h(TCE)   20h(RCE) 



CURRÍCULO 
INTEGRADOR 

BNCC 

ORIENTAÇÕES 
NORMATIVAS 

2013/2015 

INDICADORES 
DE QUALIDADE 

PPP  

DOS  

CEI E EMEI CURRÍCULO 

DA CIDADE 

PARA A 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 



“A avaliação como promoção a partir de dentro 
solicita dos participantes, através do processo 
reflexivo, o conhecimento sobre si mesmos e suas 
práticas. Uma das tarefas mais importantes do 
facilitador é ajudar os participantes a reconstruir 
uma imagem compartilhada da realidade em que 
operam, fazendo o possível para prever o futuro, 
pensando em por que você faz o que faz e como 
pode melhorar isso”. (bondioli, 2015) 



Concepção de ecologia do desenvolvimento...o objeto da 
avaliação é o contexto educacional compreendido como um 
conjunto complexo de recursos materiais, humanos e 
simbólicos que uma instituição organiza e põe em jogo com 
o objetivo de produzir um impacto sobre os beneficiários de 
ações educativas (crianças e estudantes). O contexto 
abrange não apenas seus elementos materiais 
características dos edifícios, o espaço,o mobiliário – mas, 
também as ações dos indivíduos, através das quais esses 
elementos concretos são organizados e adquirem 
significados. (...) o ambiente muda constantemente devido 
as ações, aspirações e relações dos indivíduos que trabalham 
lá. Essa transformação, por sua vez influência as ações e 
intenções das pessoas envolvidas.    (bondioli, 2015) 
 





 
Encaminhamento para os grupos: 

 
Indicadores de Qualidade da Educação Paulistana  
trabalho em grupos.  

Café das 18h50 às 19h10 
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