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 Documento com os dados pessoais, a formação escolar ou 

acadêmica, a experiência profissional ou os trabalhos prestados 

por quem pretende se candidatar a um emprego; 

 Reunião das disciplinas de um curso; 

 Desvio que se faz para encurtar um caminho; atalho. 

 Ação de correr, de se movimentar rapidamente; corrida ou curso. 

 

Fonte: Dicio – Dicionário online de Português 
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O Currículo da Educação Infantil na 
cidade de São Paulo 



Os parques de jogos infantis, que se propõem a colaborar na obra de 

preservação social e de contribuir para a educação sanitária das 

crianças, serão construídos e instalados preferivelmente nas 

proximidades de escolas, de casas de apartamento e dos bairros 

operários.  
Fonte: SÃO PAULO - Estado, Diário Oficial, 1935 

A educação da criança de 4 a 6 anos insere-se nas ações do Ministério 

da Educação (MEC) desde 1975, quando foi criada a Coordenação de 

Educação Pré-Escolar. Na área da Assistência Social do Governo Federal 

outro órgão também se incumbia do atendimento ao “pré-escolar” por 

meio de programa específico de convênio direto com instituições 

comunitárias, filantrópicas e confessionais que atendiam crianças de 0 

a 6 anos das camadas mais pobres da população. O Programa, que 

previa o auxílio financeiro e algum apoio técnico, foi desenvolvido pela 

Legião Brasileira de Assistência (LBA) do então Ministério da Previdência 

e Assistência Social, desde 1977.  
 

Fonte: BRASIL, Política Nacional de Educação Infantil: pelos direitos das crianças de zero a seis anos, 2006, p.7 



• As EMEI reforçaram a ideia de que o papel da educação das crianças 

pequenas era o de antecipar a escolaridade e, consequentemente, 

evitar o fracasso escolar na escola primária.  

• Essa ideia está referendada, segundo Abuchaim (2015, p. 257), nos 

seguintes documentos curriculares publicados até o início dos anos 

1980: Programação de atividades para a educação pré-escolar (1972), 

O Currículo Pré-escolar (1974) e Programação específica para a 

educação infantil (1980).  

• O documento de 1974, por exemplo, traz como objetivos para a 

educação pré-escolar: 

Dar condições a criança para:  

a) desenvolver harmoniosamente os aspectos físico, emocional, social 

e intelectual;  

b) compensar o possível atraso no seu desenvolvimento ocasionado 

pela carência cultural;  

c) prosseguir a sua educação ao nível de 1º Grau.  
 

Fonte: SÃO PAULO – Município, Currículo Pré-escolar, 1974, p. 4 



Instrumentalizar a criança de forma a possibilitar-lhe enfrentar com 

sucesso as etapas escolares subsequentes. [...] De igual modo, é 

fundamental garantir que a aprendizagem se dê de forma ativa pela 

criança, em um ambiente agradável e lúdico, com atividades 

cuidadosamente programadas pelo professor.  
 

Fonte: SÃO PAULO – Município, A pré-escola que queremos, 1985, p. 1 

A tarefa educativa de apresentar à criança situações diversificadas para 

que tanto as informações extraídas das ações particulares, como aquelas 

recebidas do exterior, possam se coordenar num sistema cada vez mais 

amplo de relações. [Para tanto] torna-se fundamental ao professor discutir 

a relação teoria-prática, com a preocupação de definir a melhor ação 

educativa para que as crianças se desenvolvam como homens livres e 

justos.  
 

Fonte: SÃO PAULO – Município, Proposta de programação de educação infantil, 1987, p. 2 



uma proposta pedagógica consequente é construção coletiva e considera 

as programações de ensino com instrumentos que precisam ser revisados 

e reavaliados constantemente para garantir um alto nível de significação 

para educadores e educandos.  
 

Fonte: SÃO PAULO – Município, Reorientação Curricular das Escolas Municipais de Educação Infantil 1992, p. 25 

Faz-se necessário lembrar que a Pedagogia da Infância que defendemos 

está comprometida com um currículo que considera a leitura de mundo, 

letramento, a diversidade cultural, de gênero, sexual e étnico-racial. Este 

documento consolida o movimento que teve início em 2001, com a 

incorporação dos Centros de Educação Infantil à Secretaria de 

Educação, assumindo que estamos construindo uma nova história na 

Educação Infantil do município. Uma história que acredita que as 

crianças, desde pequeninas, são portadoras de história e construtoras 

de cultura. Uma história que considera a criança como protagonista.  
 

Fonte: SÃO PAULO – município. Caderno temático de formação II – Educação Infantil: construindo a Pedagogia da 

Infância no município de São Paulo, 2004, p. 05 





Entendemos a aprendizagem como uma construção social que envolve 

a pessoa como um todo e se fundamenta nas múltiplas interações entre 

os parceiros, infantis e adultos, nos contextos educativos. Dados de 

pesquisa sobre o desenvolvimento infantil [...] apontam que a criança 

nasce com condições para interagir com parceiros mais experientes [...] 

que lhe apresentam continuamente novas formas de se relacionar com 

o mundo a fim de compreendê-lo e transformá-lo. Ela tem voz própria e 

deve ser ouvida, pois é produtora de conhecimento, de cultura e de uma 

identidade pessoal. Por meio dos relacionamentos que a criança 

estabelece, não só com os adultos, mas também com outras crianças, 

ela nomeia objetos, imita pessoas ou outros elementos que observou, 

traça desenhos, formula perguntas, elabora respostas, constantemente 

significando o mundo a sua volta, influenciando-o e sendo influenciada 

por ele.  
 

Fonte: SÃO PAULO – município. Tempos e espaços para a infância e suas linguagens nos CEIs, Creches e EMEIs da 

cidade de São Paulo, 2006, p. 23-24 



• CEIs, creches e EMEIs têm, dentre outros, o compromisso de garantir 

às crianças nelas matriculadas o direito de viver situações 

acolhedoras, seguras, agradáveis, desafiadoras, que lhes possibilitem 

apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulam em nossa 

sociedade, selecionados por seu valor formativo em relação aos 

objetivos expostos. 

• Alguns princípios básicos podem guiar a efetivação do compromisso 

apresentado: 

a. o desenvolvimento da criança é um processo conjunto e recíproco. 

b. educar e cuidar são dimensões indissociáveis de toda ação 

educacional. 

c. todos são iguais, apesar de diferentes: a inclusão de crianças com 

necessidades educacionais especiais. 

d. o adulto educador é mediador da criança em sua aprendizagem. 

e. a parceria com as famílias das crianças é fundamental. 
 

Fonte: ORIENTAÇÕES CURRICULARES Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas, 2007, p. 16 
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Nesse sentido, é desafio e propósito do Currículo Integrador 

comprometido com a qualidade social da educação considerar a 

diversidade que compõe as infâncias que habitam a cidade e se 

contrapor às desigualdades (étnicas, raciais, etárias, de gênero, 

econômicas, geográficas, religiosas) que condicionam a vida de bebês e 

crianças. Ao considerar bebês e crianças em sua inteireza humana, o 

Currículo Integrador da Infância Paulistana propõe a integração dos 

espaços coletivos na Educação Infantil e no Ensino Fundamental com a 

vida que pulsa para além dos muros das Unidades Educacionais e com 

o conhecimento humano que deve ser compartilhado e usufruído por 

toda a sociedade, incluindo bebês e crianças. 
Fonte: Currículo Integrador da Infância Paulistana, 2015, p. 13 



Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as 

competências gerais da Educação Básica propostas pela BNCC, seis 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na Educação 

Infantil, as condições para que as crianças aprendam em situações nas 

quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as 

convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, 

nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo 

social e natural. 

 
Fonte: BRASIL, MEC/SEB, BNCC – 3ª versão, 2017, p. 33 

 



• Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando 

diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação 

à cultura e às diferenças entre as pessoas.  

• Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com 

diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a 

produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas 

experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e 

relacionais.  

• Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão 

da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades 

da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, 

desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se 

posicionando.  

• Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 

transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e 

fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as 

artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.  

• Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, 

sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de 

diferentes linguagens.  

• Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma 

imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de 

cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em 

seu contexto familiar e comunitário. 
 

Fonte: BRASIL, MEC/SEB, BNCC – 3ª versão, 2017, p. 34 
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É improvável que a instituição de educação infantil como um local para a 

prática democrática ocorra por acaso. É necessário que haja intenção, 

uma escolha precisa ser feita, e isso requer condições favoráveis. Já me 

referi à importância da imagem da instituição, mas outras imagens ou 

compreensões também são importantes para introduzir a política na 

creche, como, por exemplo, a imagem da criança, de pais e de 

funcionários. A criança é entendida como um cidadão competente, um 

especialista em sua própria vida, tendo opiniões que são dignas de serem 

ouvidas e tendo o direito e competência para participar da tomada de 

decisões coletiva. É importante reconhecer, também, que crianças (e 

adultos) têm uma centena de linguagens para se expressarem, e prática 

democrática significa ser capaz de “ouvir” essas linguagens. Os pais 

também são vistos como cidadãos competentes. [...] Profissionais [...] 

compreendem seu papel como praticantes da democracia. Embora 

reconhecendo que introduzem uma perspectiva importante e um 

conhecimento local relevante para o fórum democrático, eles também 

reconhecem que não detêm o acesso verdadeiro ou privilegiado ao 

conhecimento.  
Fonte: MOSS, 2009, p. 426. 



A educação é 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. 

 
Hanna Arendt, 2011, p. 247. 
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