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Práticas do cotidiano de uma Creche Universitária: 

 a Paulistinha (décadas de 1970 a 1980) 

Recorte da dissertação: 
 

Paulistinha a Creche Universitária da UNIFESP: a 

construção identitária de uma história multifacetada 

(1971 a 1996) 

 

Esta pesquisa foi organizada em três capítulos, além da introdução e das 

considerações finais. 



Paulistinha 

• Primeira Creche Universitária 

Federal brasileira. 

• Fundada em 1971 por 

reivindicações de duas 

funcionárias. 

• Inicialmente foi chamada de 

Comunidade Infantil. 
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Introdução  
A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para 

assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria 

inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é, 

também, 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. 

                                                 (Hannah Arendt)) 
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Construindo um cenário 

Contexto social e político da década de 1970 a meados da década de 1990. 

 Ditadura militar( de 1964 a 1985); 

 Aquisição de bens pelas classes abastadas; 

 Baixa qualidade de vida e de educação;  

 Falta de saneamento básico; 

 Mulheres culpabilizadas da mortalidade infantil(desde o início do século) 

 Mercado de trabalho, as mulheres e os baixos salários;  

 Educação compensatória( desconsideração das culturas e valores familiares) 

  Programas de parcerias para atendimento das crianças pequenas; 

 Igreja católica ocupa papel fundamental no atendimento das crianças pequenas; 

  Falta de acompanhamento do poder publico/Precariedade no atendimento; 
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 Falta de vagas na cidade de São Paulo; 

 Criação da Paulistinha ( Modalidade-Creche no Local de Trabalho); 

 Finais dos anos de 1970 - Movimentos Sociais e sindicais; 

 Creche direito da mãe trabalhadora; 

 Pesquisas educacionais com abordagem psicológica( teoria piagetiana); 

 Fim da ditadura- Movimentos Sociais, OAB e parte progressista da igreja católica; 

 Eleições presidenciais indiretas; 

 Constituição Federal 1988- Art. 205. A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família e Art. 208. IV - atendimento em creche e pré-escola às 

crianças de 0 a 6 anos de idade; 

 Eleições presidenciais; 

 LDB 9394/96 ; 

 Paulistinha passa a atender  o Ensino Fundamental e adquire novas configurações. 
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CAPÍTULO I – HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DAS CRECHES 

UNIVERSITÁRIAS: UM PERCURSO MULTIFACETADO 

 

 

Eu debato o feminismo no sentido mais amplo, desse governo [...] que 

agride as mulheres diariamente, na defasagem de vagas nas creches, 

no caos do transporte público. 

                                                                  (Marielle Franco) 
 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o percurso de desenvolvimento das creches e seu 

reconhecimento como instituição educativa no cenário paulista, desde o início do século XX 

incluindo a criação da primeira creche universitária na década de 1970, a Paulistinha. Para tanto, 

aspectos como as “táticas” de ampliação, as diferentes instituições, os projetos educacionais, os 

modos de vida, a importância dos cuidados de higiene e da nutrição, a ideia de progresso, os 

interesses econômicos implícitos, e ainda a participação ativa da mulher na sociedade, permearão 

as discussões ao longo do capítulo. 

de progresso, os interesses econômicos implícitos, e ainda a participação ativa da mulher na sociedade, permearão as 

discussões ao longo do capítulo. 

 



Práticas do cotidiano de uma Creche Universitária: 

 a Paulistinha (décadas de 1970 a 1980) 

1.1 Criança “cresce e aparece”: instituições educativas para 

atendimento e cuidado das crianças pequenas 

 

 As mulheres e o mercado de trabalho 

 

 Necessidade de instituições para cuidar das crianças 

pequenas 

 Área da saúde como “salvação da infância” 

 Com o decorrer do tempo as teorias psicológicas dominaram o 

campo das discussões sobre os cuidados da criança pequena  
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1.2 “Quem pariu Mateus que o embale”: táticas paulistas para 

atendimento das crianças pequenas. 

1.2.1 Vilas operárias: primeira tática de atendimento 

 Racionalização da mão de obra 

 Creche no local de trabalho 

 Longas jornadas de trabalho 

 Trabalho de mulheres e crianças, remuneração 

 inferior ao dos homens pelo mesmo trabalho 

 Cargo de chefia exercido por homens 

 Concepção pautada nos princípios da Saúde 

Vila Maria Zélia 1917 
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 Falta de vagas na cidade de São Paulo; 

 Criação da Paulistinha ( Modalidade-Creche no Local de Trabalho); 

 Finais dos anos de 1970 - Movimentos Sociais e sindicais; 

 Creche direito da mãe trabalhadora; 

 Pesquisas educacionais com abordagem psicológica( teoria piagetiana); 

 Fim da ditadura- Movimentos Sociais, OAB e parte progressista da igreja católica; 

 Eleições presidenciais indiretas; 

 Constituição Federal 1988- Art. 205. A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família e Art. 208. IV - atendimento em creche e pré-escola às 

crianças de 0 a 6 anos de idade; 

 Eleições presidenciais; 

 LDB 9394/96 ; 

 Paulistinha passa a atender  o Ensino Fundamental e adquire novas configurações. 
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Vila Maria Zélia -1917 

 

Fonte: http://www.saopauloantiga.com.br/vilamariazelia/ 

Figura 6 - Escola de meninos 1917- Vila Maria Zélia 

 

Escola de meninos -Vila Maria Zélia-

1917 

http://www.saopauloantiga.com.br/vilamariazelia/
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1.2.2 Descentralização do atendimento: mais uma tática paulista 

 O estado transfere a responsabilidade pelo atendimento 

 A sociedade civil assume na forma de creches confessionais e privadas; 

 A igreja assume boa parte desse atendimento 

 Sucateamento e falta de investimento 

 Vagas insuficientes 

 Clube de mães 
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1.2.3 A terceira tática: os movimentos sociais e a não garantia de direitos 

 

 Final da década de 1979, o Movimento de Mulheres de Luta por Creche foi reconhecido 

oficialmente 

 O movimento passou a ser recebido por representantes da prefeitura de São Paulo 

 Congresso em 1979 com acompanhamento da mídia  

 Promessa de construção de 830 creches 

 Política de atendimento vinculou a matrícula na creche a uma renda mensal familiar de até 

dois salários mínimos, e a creche  assume a característica de combate à miséria.  

 As mulheres que participaram do Movimento de Luta por Creches não se encaixavam nos 

critérios estabelecidos  e também foram excluídas das políticas de atendimento 

 

 



EVOLUÇÃO DA REDE DE CRECHES DIRETAS E CONVENIADAS QUANTO A 

EQUIPAMENTO E CAPACIDADE NO PERÍODO DE 1970 A 1990 

ANO  DIRETA CONVENIADA TOTAL 

Equipamento Capacidade Equipamento Capacidade Equipamento Capacidade 

1970 1 180 28 660 29 840 

1971 4 400 25 1.517 29 1.917 

1972 4 400 47 4068 51 4.468 

1973 5 530 50 3258 55 3.788 

1974 5 609 50 3268 55 3.877 

1975 4 600 50 4801 54 5.401 

1976 4 600 72 5894 76 6.464 

1977 4 600 81 6888 85 7.488 

1978 4 600 90 7553 94 8.153 

1979 4 600 116 10.021 120 10.621 

1980 18 1342 145 12.950 163 14.292 

1981 75 7140 152 12.810 227 19.950 

1982 124 13.108 164 14.402 288 27.510 

1983 194 21.166 196 18.668 390 39.834 

1984 200 22.030 226 20.821 426 42.851 

1985 237 28.228 265 23.975 502 52.203 

1986* 232 27.637 275 26.111 507 53.748 

1987 240 29.540 279 26.391 519 55.931 

1988 267 32.278 282 26.632 549 58.910 

1989** 270 32.603 302 28.808 572 61.454 

1990*** 273 32.929 323 30.985 596 63.998 

* Os dados de 1996 tiveram origem em um relatório fornecido no mês de janeiro  

** Estimativa para 1989 ( Média calculada sobre os dados de 1988 e 90). 

*** Os dados de 1990, referentes à capacidade,  tem soma inferior a apresentada no total. 

Evolução das creches diretas e conveniadas 

Fonte: (Rosemberg; Campos; Haddad, 1991, p. 17) 
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 As propostas eram pautadas nos pressupostos cognitivistas de Jean Piaget, que se 

intensificaram nos anos de 1970  gerando uma expectativa limitada em relação ao 

papel educacional. Essa concepção acabou legitimando a “ideologia do dom”, na 

qual “acaba reforçando, através de um reducionismo simplista, atitudes 

discriminatórias que consolidam a injustiça social em relação às crianças das 

camadas populares.” (SOUZA; KRAMER, 1991, p. 77)  

 

 Durante a década de 1970, a teoria  cognitivista passou a fazer parte das 

documentações para educação das crianças pequenas.  
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O Currículo Pré-Escolar (SÃO PAULO, 1974) apresentavam uma concepção 

filosófica para a formação de uma sociedade democrática, as quais o 

desenvolvimento biológico pautava as ações curriculares. 

 

[...] As crianças precisam de tempo para crescer  

Você não pode apressar o crescimento humano 

Ele é lento e silencioso, silencioso e lento 

como o crescimento da árvore 

somente quando suas raízes se aprofundam 

aprofundam-se na terra que o alimenta 

sua própria terra, seu próprio solo 

estenderão seus galhos, como extensa é a própria terra. [...] 

 

 
(SNYDER, 1945, p. 169 a p. 172 apud SÃO PAULO, 1972, p. 3)  

 

 



Fonte: (BRASIL, 1956, P. 51) As colunas foram invertidas pela autora, para dar mais clareza ao leitor 

Rotina de creche destinada aos filhos das operárias 

Entrada, exame e banho. 8 horas 

Recreação ao ar livre. 9 horas 

Micção, higiene e 1ª refeição 9 h 30  

Higiene de boca. Repouso 10 horas 

Banheiro. Sala de recreação. 11 horas 

Micção, higiene e 2ª refeição 13 h 30  

Higiene de boca. Repouso 14 horas 

Banheiro. Sala de recreação. 16 horas 

Micção, higiene e 3ª refeição. Preparo para a saída. 17 h 30  

Saída 18 horas 

Rotina  proposta pelo DNCr , destinada aos filhos das operárias. 
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1.2.3 A terceira tática: os movimentos sociais e a não garantia de direitos 

 

 Final da década de 1979 o Movimento de Mulheres de Luta por Creche foi 

reconhecido oficialmente 

 O movimento passou a ser recebido por representantes da prefeitura de São 

Paulo 

 Congresso em 1979 com acompanhamento da mídia  

 Promessa de construção de 830 creches 

 Política de atendimento vinculou a matrícula na creche a uma renda mensal 

familiar de até dois salários mínimos, e a creche  assume a característica de 

combate à miséria.  

 As mulheres que participaram do Movimento de Luta por Creches não se 

encaixavam nos critérios estabelecidos  e também foram excluídas das políticas 

de atendimento 

 

 



Cerca de 150 mães realizam protesto contra a Prefeitura, evento organizado pelo Movimento de Luta por Creches. (Foto: Jorge 

Araújo/FolhaPress – 1983) 

http://acervofolha.blogfolha.uol.com.br/2017/03/03/direito-a-creche-em-sao-paulo-uma-luta-feminina/ 

Na década de 1980 os Movimentos de Luta por Creche se intensificam 
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(Rosemberg, Campos, e Haddad,1991, p.17) 
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1.3  Universidade, também é lugar de criança: a criação das Creches 

Universitárias Federais 

 

 Falta de vagas oferecidas pelo poder público; 

 Modalidade de Creche no Local de trabalho; 

 Mulheres trabalhadoras das Universidades eram de classe média e escolarizadas; 

 26 creches Universitárias Federais; 

 A Paulistinha foi a primeira, criada em 1971; 

 Na década de 1980 houve um crescimento significativo de criação dessas creches, ratificadas pelo 

Decreto nº 93.408, de 10 de outubro de 1986; 

 Decreto nº 99.548, de 25 de setembro de 1990, Altera o Decreto anterior e cria o reembolso para 

atendimento pré-escolar; 

 O Decreto nº 977 de 10 de novembro de 1993, proíbe a criação de novas creches federais; 
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CAPÍTULO II – A CRECHE PAULISTINHA: UMA INSTITUIÇÃO A CAMINHO 

 DE SUA CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA 

 
2.1 MEMÓRIAS DE CRIAÇÃO DA PAULISTINHA 

 

 As entrevistas iniciaram timidamente, com perguntas e respostas curtas, mas aos poucos nasceu 

uma relativa harmonia entre entrevistadora e entrevistados. 

  

 Ao longo das entrevistas, a história da Paulistinha foi ganhando vida e se materializando... 

 

 Marianna Augusto  foi a primeira entrevistada. Enfermeira especializada em Pediatria e Puericultura              

pela École de Puericulture de Faculté de Medicine de La Universidade de Paris-França, no  

           período de 1955 a 1956 estudou na Suíça com Jean Piaget, realizou diversos cursos  

                   de Pós-Graduação em Puericultura no exterior, como por exemplo na 

                         Áustria e  nos Estados Unidos, todos custeados pela EPM  

                                               com bolsas de estudo... 
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A História da creche é a seguinte... A Escola Paulista de Enfermagem começou como escola 

de enfermeiras do Hospital São Paulo, [...] é uma história interessante! Você não precisa 

colocar isso, mas eu vou te contar a história. Os professores da USP e de uma faculdade de medicina do Rio 

resolveram criar outra escola de medicina aqui em São Paulo, por que, não davam conta de receber todos os 

candidatos. E aí, eles fundaram a Escola Paulista de Medicina, vários professores do Rio e daqui, compraram 

um terreno empregaram seu próprio dinheiro. Quando foi na hora de pensar na parte de enfermagem, de quem 

ia cuidar, os diretores que eram homens fantásticos, ricos, tradicionais de São Paulo, não sabiam como fazer e 

foram consultar o cardeal de São Paulo.[...] Nesse começo, eu ainda não tinha entrado na história, eu entrei  

em 1940 e essa situação foi em 39 ou 38.(Marianna) 
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 Suzana era chefe da secretaria acadêmica e a Professora Maria Gaby, também foram vítimas do 

problema que assolava as mães trabalhadoras, “não ter onde deixar seus filhos”. 

 

Eu peguei a lei na mão e fui conversar com o doutor Horácio. Ainda, a madre Aurea ficou toda 

cheia de pruridos por que sabia que eu era meio brava. E eu, disse não! É a lei que me dá esse 

direito e fui... Foram muitas conversas com o diretor Horácio, foram muitas brigas, muitas 

discussões, até que finalmente com o apoio das religiosas ele aceitou. Foi uma situação de nada 

amistosa e a Gaby precisou se opor do cargo que ocupava. (Suzana) 

 

 

 

 

 



 

 

 

A única coisa da Paulista de Enfermagem era o local, que era bem pequeno por sinal! [...] a EPM não tinha condições 

de ter um local específico, e é aí que entra a criatividade das enfermeiras e de todos os profissionais que trabalhavam na 

Escola. E o desafio de uma das pequenas salas ser transformada em um berçário, porque Alessandra era bebezinha! 

(Rosa) 

 

Sim nós que levamos tudo! Nós que montamos berço, carrinho e tudo que era necessário. Então, escolhemos uma sala 

que não tinha grande trânsito para as alunas. Porque não era para atrapalhar nada! Não era para atrapalhar o trânsito 

das alunas! Tinha uma sala que dava para o refeitório, e também a parte de trás dava para um jardinzinho do lado de lá. 

Nos cederam essa sala, e nós montamos tudo, nós contratamos duas pajens, nós que contratamos, nós que pagávamos 

[...] A gente que levava toda alimentação. Lá não tinha nada, nada, nada [... ] 

Nós erámos responsáveis por tudo. Como já não tinha carro, eu pegava duas sacolas e as duas crianças no colo e 

pegava ônibus. Não tem como não lembrar... (Suzana) 

 

a Comunidade Infantil  e reestrutura o trabalho 
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Olha sempre foi festa, e me pegavam 

no colo e beijavam muito. Minha mãe 

comentava que como eu era a mais 

gordinha e mais simpática. Ela fala 

que eu era uma “bebê muito 

simpática!” e ela precisava até ficar 

me limpando... por que eu era muito 

beijada. Eu era muito sorridente de 

“sorriso fácil”. (Alessandra) 

 

 

 

 

 

 

Depois de cerca de dois anos a  Escola Paulista de Enfermagem assume o trabalho 

da Comunidade Infantil 

SEMPRE, a gente sempre se 

frequentava entre as duas 

famílias, a família da tia 

Gaby que é a mãe do Hugo e 

era professora de lá também, 

a tia Alba e outras várias 

professoras lá. Nós crescemos 

juntos, mesmo depois da 

escola e do berçário. 

(Alessandra) 
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Depois de cerca de dois anos a  Escola Paulista de Enfermagem assume o 

trabalho da Comunidade Infantil 

Olha sempre foi festa, e me pegavam no 

colo e beijavam muito. Minha mãe 

comentava que como eu era a mais 

gordinha e mais simpática. Ela fala que eu 

era uma “bebê muito simpática!” e ela 

precisava até ficar me limpando... por que 

eu era muito beijada. Eu era muito 

sorridente de “sorriso fácil”. (Alessandra) 

 

 

SEMPRE, a gente sempre se 

frequentava entre as duas 

famílias, a família da tia Gaby 

que é a mãe do Hugo e era 

professora de lá também, a tia 

Alba e outras várias professoras 

lá. Nós crescemos juntos, 

mesmo depois da escola e do 

berçário. (Alessandra) 

 



 

 

 

NADA! ATENDENTES! Tinham 

provavelmente, eu não me lembro 

mais... o curso primário talvez! 

Mas eram muito educadas, por 

que a seleção pra trabalhar na 

escola era muito severa... elas 

eram muito gentis, muito 

educadas, cuidavam da escola da 

enfermagem... A gente era interna, 

cozinha, quarto, limpeza etc... 

então nos cederam duas dessas 

funcionárias [...] As crianças 

ficavam lá, recebiam carinho, 

comida, [...] ficavam o dia  inteiro 

até que a mãe acabasse de 

trabalhar e fosse embora. 

(Marianna) 

Elas não eram meninas, nem 

senhoras mais velhas, eram moças 

na faixa etária de vinte e poucos 

anos. Não necessariamente 

vinculada a uma escolaridade 

adequada.  Era levado mais em 

conta como era a pessoa mesmo, 

como ser humano, por que ia ter a 

retaguarda do departamento de 

Pediatria também. (Suzana) 

 

Aí, a Madre me cedeu uma sala, que era no 

primeiro andar, ou no andar térreo, não me 

lembro... e duas atendentes muito educadas... o 

pessoal que trabalhava na escola era muito 

educado, pra cuidar das crianças, dar comida, 

trocar ... nada de grandes serviços técnicos, o que 

elas sabiam fazer era como uma mãe!(Marianna) 

2.2  PROFESSORAS LEIGAS, PORÉM, BEM-EDUCADAS 
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O Manual Comunidade Infantil Creche (1979)    



Faixa Etária Linguagem Conduta motora Conduta adaptativa Conduta pessoal-social 

Para crianças 

de 0 a 4 meses 

Fazer com que tome conhecimento dos sons, falando 

e explicando tudo o que faz com ela, introduzir tipos 

de sons gradativamente: chocalho, guizo, sino, água 

corrente e outros. 

Prepará-la para engatinhar, desenvolver a 

musculatura e exercitá-la para extensão e flexão. 

Controlar sua cabeça e utilizar as mãos e os pés.  

Colocar brinquedo ou um objeto de sua preferência na 

sua e incentivá-la a pegar; mantê-la deitada e puxá-la 

suavemente para a posição sentada, segurar suas pernas 

quando deitada, e com uma das mãos levantar sua nuca 

lentamente, a fim de exercitar os músculos do dorso, 

pescoço e pernas. 

Tomar conhecimento dos objetos que fazem parte 

do seu ambiente social e afetivo, colocando 

móbiles, figuras, tiras de papéis coloridos em seu 

campo visual, para sentir a preensão dos dedos, 

dar-lhe diversos objetos: brinquedos, cenoura, 

colher argolas e  bichinhos de borracha , plástico 

ou pano e incentivar sua manipulação. 

Levar a criança a sentir-se mais importante, e amplie o 

seu mundo, tornando-se mais sociável, e desenvolver a 

atenção, oferecendo-lhe a colher durante as refeições, 

para iniciar o seu aprendizado. Levá-la para passear 

para observar cenas ao ar livre, brincar com ela de 

bater palmas, rir e cantar. 

Para crianças 

de 4 a 7 meses 

Fazer com que a criança fique atenta aos diferentes 

sons, emita outros em resposta ao adulto e perceba a 

direção dele, sorria, gargalhe, repita e imite o adulto. 

Colocar-se atrás dela e chamá-la pelo nome, 

estimulando a voltar a cabeça, mostrar-lhe figuras e 

nomeá-las, assim despertar a harmonia e a estética. 

Prepará-la para engatinhar, desenvolver a musculatura 

e exercitá-la para extensão e flexão. Controlar sua 

cabeça e utilizar as mãos e os pés.  Colocar brinquedo 

ou um objeto de sua preferência na sua e incentivá-la a 

pegar; mantê-la deitada e puxá-la suavemente para a 

posição sentada, segurar suas pernas quando deitada, e 

com uma das mãos levantar sua nuca lentamente, a fim 

de exercitar os músculos do dorso, pescoço e pernas. 

Tomar conhecimento dos objetos que fazem parte 

do seu ambiente social e afetivo, colocando 

móbiles, figuras, tiras de papéis coloridos em seu 

campo visual, para sentir a preensão dos dedos, 

dar-lhe diversos objetos: brinquedos, cenoura, 

colher argolas e  bichinhos de borracha , plástico 

ou pano e incentivar sua manipulação. 

Fazer com que a criança se sinta mais independente, 

amplie seu mundo, tornando-se mais sociável, e 

desenvolver a atenção, oferecendo-lhe a colher durante 

as refeições, para iniciar o seu aprendizado. Levá-la 

para passear para observar cenas ao ar livre, brincar 

com ela de bater palmas, rir e cantar. 

  

  

Para crianças 

de 7 a 12 

meses 

Continuar a desenvolver seu vocabulário, fazê-la 

imitar sons e despertar sua sensibilidade musical, 

através das seguintes atividades, incentivar a 

pronuncia de sons simples - mamá, papá, dadá. 

Mostrar objetos ou animal e pronunciar o nome para 

imite e repetir o nome de alimentos. Conversar sobre 

o que acontece ao redor e sobre as atividades que 

está praticando. Cantar para a criança, variar o ritmo 

e acompanhar com o corpo. 

Desenvolver atividades para que ela possa engatinhar 

para pegar objetos. Liberar os movimentos, 

desenvolver os músculos das pernas, dar maior 

segurança, fazer rotação do corpo, sentir os pés como 

ponto de apoio, exercitar toda musculatura, sentar sem 

apoio, elevar o tronco e ficar de e andar. Incentivá-la 

andar com apoio, deixá-la engatinhar livremente e 

sentar-se sem apoio. 

Desenvolver a habilidade de usar as duas mãos, 

imitar movimentos, desenvolver a coordenação 

visual motora e o sentido de direção, oferecendo 

materiais como blocos, tampas de panela, colocar 

e retirar objetos de uma caixa, brincar com água e 

areia, oferecer lápis, papel e a colher na hora da 

refeição. 

Fazer com que a criança fique mais independente, 

desenvolva o hábito de ordem e cortesia, ensinando a 

alimentar-se sozinha e ajudando-a quando necessário, 

oferecer líquido na caneca ou copo de plástico. Ensiná-

la a guardar seus brinquedos, a estender a mão para as 

pessoas e dizer adeus. 

Para crianças 

de 12 a 24  

meses 

Manipular e nomear objetos, desenvolver a 

linguagem realizando as seguintes atividades: 

incentivar e reforçar o uso de novas palavras, 

mostrar figuras e gravuras com objetos e animais do 

seu conhecimento, pedindo para identificá-los e 

nomeá-los das ordens simples que a criança pode 

executar. Organizar jogos para criança apanhar 2 ou 

3 brinquedos. 

Localizar-se no espaço tomando como ponto de 

referência o seu próprio corpo. Adquirir equilíbrio e 

conhecer as partes do corpo através das seguintes 

atividades: brincar com a bola, chutando-a e jogando-a 

com as mãos andar em diversas superfícies, seguindo 

traçados subir e descer, esconder brinquedos para 

criança localizá-los. 

Fazer com que a criança Conheça as partes do 

próprio corpo, solucione problemas de ordem 

mecânica e desenvolva a coordenação motora, 

através de atividades como: empilhar caixas de 

fósforo ou blocos de madeira, colocar e retirar 

objetos de dentro de uma caixa, derramar grãos de 

feijão e arroz ou água de uma vasilha para outra, 

mostrar as partes do seu corpo colocando a mão e 

identificando-as. 

 Obter controle do esfíncter anal, treinar o controle do 

esfíncter urinário, desenvolver hábitos de higiene e de 

cortesia e saber alimentar-se sem ajuda através das 

seguintes atividades: levar as crianças ao banheiro 

várias vezes por dia e oferecer o urinolzinho para 

evacuar, oferecer-lhe o irmãozinho várias vezes por 

dia. Ensiná-la a despedir-se e dizer por favor, oferecer 

alimentos sólidos, ensinar a mastigar. 

Para crianças 

de 24  a 36  

meses 

Fazer com que a criança reconheça os elementos 

gradativamente mais simbólicos, associe o objeto a 

sua função, incentivar a comunicação usando frases 

através de histórias que ela possa repetir, juntar seus 

objetos de uso numa caixa e fazer com que ela os 

retire identificando-os.  Mostrar gravuras conhecidas 

para identificar e nomear, ensinar pequenas canções, 

mostrar o objeto e falar para que serve, ensiná-la 

com palavras simples e claras.  

Desenvolver a musculatura, o equilíbrio e a 

coordenação, movimentar-se no espaço descobrindo 

limites e direções através de algumas atividades como: 

andar com uma caneca contendo água sem derramar, 

pular com os dois pés juntos, jogar objetos à distância 

tentando atingir um alvo, apanhar bolinha com os 

dedos dos pés, passar por cima de uma corda sem tocá-

la. 

Desenvolver a motricidade simples fina, a 

criatividade e ter noção de forma e tamanho, 

praticando atividades como: desenho livre, recorte 

a dedo, picotagem, recorte a tesoura, trabalhos 

com massinha, argila, barro, desenho na areia, 

desenho na madeira e trabalhos com material 

sensorial, empilhar, encaixar e enfiar. 

Desenvolver a capacidade de interagir com crianças da 

mesma idade, identificando-as pelo nome, ampliar a 

convivência com outras crianças, atender ordens 

simples adquirir hábitos de trabalho e cooperação 

através de atividades diversas como: memorizar o 

nome de outras crianças e outras pessoas, 

identificando-as.  Imitar vozes de animais, exercícios de 

adivinhação, brincadeiras em grupo, imitar pessoas da família, 

lavar as mãos, pentear os cabelos, escovar os dentes, calçar 

sapatos, repartir brinquedos com os companheiros ou irmão, 

ajudar a mãe nos afazeres domésticos, colocar a sua classe em 

ordem, ajudar a limpar a mesa e varrer o chão. 

Programa de Estimulação psicomotora para crianças de 0 a 36 meses 



 

Práticas do cotidiano de uma Creche Universitária: 

 a Paulistinha (décadas de 1970 a 1980) 

Faixa Etária Linguagem Conduta motora Conduta adaptativa Conduta pessoal-social 

Para crianças 

de 0 a 4 meses 

Fazer com que tome 

conhecimento dos sons, 

falando e explicando tudo o 

que faz com ela, introduzir 

tipos de sons 

gradativamente: chocalho, 

guizo, sino, água corrente e 

outros. 

Prepará-la para engatinhar, desenvolver a 

musculatura e exercitá-la para extensão e 

flexão. Controlar sua cabeça e utilizar as mãos e 

os pés.  Colocar brinquedo ou um objeto de sua 

preferência na sua e incentivá-la a pegar; mantê-

la deitada e puxá-la suavemente para a posição 

sentada, segurar suas pernas quando deitada, e 

com uma das mãos levantar sua nuca 

lentamente, a fim de exercitar os músculos do 

dorso, pescoço e pernas. 

Tomar conhecimento dos objetos que 

fazem parte do seu ambiente social e 

afetivo, colocando móbiles, figuras, tiras 

de papéis coloridos em seu campo visual, 

para sentir a preensão dos dedos, dar-lhe 

diversos objetos: brinquedos, cenoura, 

colher argolas e  bichinhos de borracha , 

plástico ou pano e incentivar sua 

manipulação. 

Levar a criança a sentir-se mais 

importante, e amplie o seu mundo, 

tornando-se mais sociável, e desenvolver 

a atenção, oferecendo-lhe a colher 

durante as refeições, para iniciar o seu 

aprendizado. Levá-la para passear para 

observar cenas ao ar livre, brincar com 

ela de bater palmas, rir e cantar. 

Manual Comunidade Infantil Creche (1979, pp 35 e 38) 

Flexão dos membros inferiores 

Preparando-o para engatinhar 



 

Práticas do cotidiano de uma Creche Universitária: 

 a Paulistinha (décadas de 1970 a 1980) 

Manual Comunidade Infantil Creche (1979, pp 37 e 40) 

Incentivando a criança a manipular objetos 

Estimulação psicomotora (12 a 24 meses) 



Hora Local Atividades Procedimentos e observações 

7h  

às 

8h 

Sala 
Recepção da criança e 

atividade livre 

Receber a criança carinhosamente, chamando-a pelo nome, e perguntar a mães sobre ocorrências com a criança ou ler na caderneta 

as anotações registradas pela mãe. 

Conversar com a criança sobre o que fez em casa 

Observar a criança quanto: ao comportamento, estado de humor, condições de higiene e saúde. 

Supervisionar a criança no desenvolvimento da atividade, auxiliando quando solicitado e estimulado quando necessário. 

8h Sala 
Lanche e atividades de 

vida prática 

Higiene das mãos 

Preparar o ambiente físico e  psicológico através da música ou oração e participação das crianças na arrumação mesa e distribuição 

do lanche em forma de rodízio e escala. 

Agradecer o lanche em forma de oração ou música 

Colocar o ambiente em ordem juntamente com as crianças, de uma maneira agradável sem imposição 

9h Sala Integração Social 
Dar  atividades planejadas de acordo com a programação, exemplo: meios de transportes na comunidade, meios de comunicação, 

jogos, trabalho em grupos e outros 

10h Pátio 
Desenvolvimento motor 

grosso 
Executar atividades planejadas exemplo: jogos com bola, exercícios de expressão corporal e outros. 

11h Sala Iniciação Musical 
Ensinar  canções e músicas relacionadas com datas comemorativas, estações do ano, atividades desenvolvidas na creche, objetos, 

animais e plantas que a rodeiam 

11h 30 Refeitório Almoço 

Lavar as mãos, os braços e o rosto. 

Preparar para o almoço 

Observar o comportamento da criança quanto a: postura a mesa, mastigar bem os alimentos, não falar com a boca cheia, não 

selecionar os alimentos de que gosta e os que não gosta. 

Ensinar a criança a responsabilizar-se na distribuição da refeição 

Recolher os pratos , limpar a mesa e varrer a sala em conjunto com as crianças. 

12h 30 Sala Repouso 

Higiene dentária e eliminações. 

Preparar o ambiente e as crianças para o repouso e as que devem sair às 12 h e 30 m. 

Proporcionar sono tranquilo e, para aqueles que não conseguem dormir, oferecer atividades calmas e relaxantes de acordo com a 

necessidade e o gosto da criança. 

Supervisionar constantemente- nunca deixar as crianças sós. 

Elaborar relatórios das crianças. 

14h Sala Lanche Estimular a aceitação da criança. 

14h 30 Sala Vida Prática Dar atividade planejada exemplo: hábitos de higiene, higiene ambiental, cuidados pessoais e outros. 

15h 30 Sala 
Desenvolvimento motor 

fino 

Executar atividades planejadas exemplo: recorte a tesoura e colagem, desenho, alinhavo com o dedo, picotagem, confecção de 

brinquedos.  

Hora Local Atividades Procedimentos e observações 

16h  30 Jardim Iniciação às ciências 
Dar atividade planejada exemplo: nomear as plantas e flores do jardim identificando as cores, o crescimento, o desabrochar das 

flores, o seu cultivo, e outras atividades. 

17h  30 Refeitório Jantar Observar a aceitação do alimento e o comportamento da criança. 

18h Sala 
Preparar para a saída e 

atividade livre 
Supervisionar as crianças quanto à higiene, troca de roupas e arrumação da sacola. Ajudar somente quando solicitado. 

19h Sala Saída 
Fazer as anotações sobre ocorrências do dia da criança na caderneta. Não esquecer de atividades especiais ou extras. 

Entregar a criança à mãe ou responsável. 

Programa de atividades diárias para crianças de 48 a 60 meses de idade (1985) 



 

Práticas do cotidiano de uma Creche Universitária: 

 a Paulistinha (décadas de 1970 a 1980) 

Fonte: Acervo Institucional Paulistinha 

“[...]acessando a memória me 

parecia muito mais com um 

hospital do que com uma 

escola. Se eu não estiver 

confundindo as escolas, me 

lembro de letras como A de 

abelha, e de algumas figuras 

nas paredes.” (Daniel)  



Práticas do cotidiano de uma Creche Universitária: 

 a Paulistinha (décadas de 1970 a 1980) 

Festa de Carnaval, Comunidade Infantil-   Mini Grupo I- 

 

Pré- Festa de Páscoa 

Mini Grupo II– Dia do índio  
 

Fonte: Acervo Institucional Paulistinha 



Daniel compartilha uma memória de sua infância, um episódio muito 

significativo e conta com detalhes a sua decepção com o presente e com a 

figura do Papai Noel. 

Práticas do cotidiano de uma Creche Universitária: 

 a Paulistinha (décadas de 1970 a 1980) 

Naquela época nós comemorávamos o Natal, e o Papai Noel vinha na escola. Nós 

fazíamos a cartinha e claro que eu não tinha ideia de que era o meu pai e minha mãe que 

compravam o brinquedo que estava lá na cartinha. Então, eu lembro de algumas 

decepções, talvez esta seja uma palavra muito forte para descrever, mas era um 

desapontamento por parte de alguns colegas.  

Comigo até aconteceu uma vez, pedi uma coisa e veio outra.  Mas eu me lembro que 

vinha o Papai Noel distribuindo os presentes, e eu até ficava com medo daquela figura 

esquisita. Sei lá criança e máscara são coisas que não combinam muito bem. A ideia do 

rosto tampado pra mim não ficava bem, me parecia bem falso aquele negócio. Um 

homem que colocava uma toquinha e uma barba falsa... e dava pra ver que era uma 

fantasia! Para mim enquanto criança, era meio aterrorizante, por que não parecia um ser 

humano. Era uma roupa toda diferente, uma cara esquisita... Eu gostava de ganhar o 

presente, mas aquela figura não era nada amistosa, não me inspirava muita confiança. 

   (Daniel) 



 

Práticas do cotidiano de uma Creche Universitária: 

 a Paulistinha (décadas de 1970 a 1980) 

CAPÍTULO III - A ESCOLA PAULISTINHA DE EDUCAÇÃO “OUTROS TEMPOS”: 

TRANSFORMAÇÕES E APROPRIAÇÕES DE UMA INSTITUIÇÃO ESCOLAR 

 

 

 A natureza das atividades pedagógicas da Escolinha; 

 Época de ouro com berços Giorgio Nicoli; 

 Chegada ao prédio novo: aqui se encerra momentaneamente uma história  

 

 



Para refletir... 

Práticas do cotidiano de uma Creche Universitária: 

 a Paulistinha (décadas de 1970 a 1980) 

O que temos avançado em nossas práticas ao longo dos tempos? 

As práticas apresentadas dialogavam com o currículo da posto na 

época. Como nossas práticas tem conversado com o Currículo da 

Cidade? 

O que temos feito que pode ser potencializado? 

O que temos feito que pode ser abandonado? 

O que é significativo para meus bebês e crianças? 

 



 

 

 

 


