


Projeto: Cabelo bom é o quê? 

(Relato de Prática) 

Professores: Vilma Lopes 

                       Marcelo Vicenti                                   

                       Lenice Oliveira 

                       Maria Gilca Bezerra 

 

 

Turma: Minigrupo II A (idades entre 3 a 4 anos) 

                                                             

Coordenação: Selma Cristina Rodrigues 

Direção: Patrícia Natalina Kutsombos 

AD: Lucimar Girodo Berbel Fernandes  

 

Unidade :CEI Jd .Silva Telles (Unidade Direta) 

 

 



Um começo de conversa... 

               Durante a fase infantil as crianças já começam a conhecer seu corpo, 

assimilar algumas diferenças e semelhanças entre os colegas de grupo, começam a 

escolher com quem brincar e se relacionar e a demonstrar suas preferências por 

brinquedos e brincadeiras, passam a expressar traços iniciais de sua individualidade e 

personalidade. 

               Neste sentido, as Instituições de Ed. Infantil assumem uma função de 

extrema relevância dentro do contexto educativo. Sendo este um local privilegiado e 

propício as relações humanas, será nas práticas cotidianas  que a criança vivenciará e   

construirá sua identidade pessoal e coletiva. 

               Desta maneira, o cuidar de si e do outro (fundamentos básicos da Educação 

Infantil) assumem dimensões intrínsecas a constituição do ser humano. 

               Assim, trazermos para dentro da escola de Ed. Infantil a educação para as 

relações étnicas raciais e abordarmos não só os direitos já adquiridos e previstos na 

legislação, sobretudo o respeito ao semelhante, reconhecer no outro nosso próprio eu, 

nossa história e cultura. 
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Currículo da Cidade de São Paulo 

Quando consideramos a EI, com que olhar pensamos e refletimos as histórias 

dos bebês e das crianças em geral, e as histórias de crianças negras, 

indígenas ou imigrantes em particular? É preciso atentar para a formação 

identitária na EI, uma vez que se trata de crianças de zero a seis anos de 

idade. É no contexto das diversas formas de socialização que as diferenças 

negativadas ou positivadas se estabelecem e despertam os sentimentos de 

rejeição ou empatia em relação aos pares. É preciso ter atenção sobretudo ao 

racismo implícito, contido no tom da voz, no toque, no olhar, na brincadeira, 

nas brigas e nos xingamentos. O reconhecimento e a atenção a essa questão 

identitária — ligada à variável raça e etnia — levou uma UE a uma importante 

decisão na organização de um projeto pedagógico.  

(Currículo da Cidade, pg.44) 
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Currículo e Prática Pedagógica  

 

5.1.3  As educadoras e educadores ao proporem experiências para os bebês e as crianças, tais 
como jogos, brincadeiras, arte, culinária, filmes, livros, músicas e danças, estimulam novos 
conhecimentos e visões sobre as culturas africanas, afro-brasileiras, indígenas e imigrantes, 
considerando que todos os povos produzem cultura e conhecimento?   

 

 
5.1.6  Diante do silêncio sobre a História e Cultura das populações africanas, afro-brasileiras e 
povos indígenas e as legislações atuais, é garantida na formação permanente das educadoras e 
dos educadores a pesquisa, o estudo e a construção de práticas pedagógicas promotoras da 
igualdade que trabalhem com essas culturas? 
 

Relacionamentos e Atitudes 
 
 
5.2.1  As educadoras e educadores reconhecem, acolhem, interferem    positivamente e não 
silenciam quando acontecem situações (entre os bebês e as crianças, entre crianças e os adultos e 
entre os adultos) que envolvem xingamentos, piadas e apelidos preconceituosos e racistas com 
relação aos meninos/meninas, negros, indígenas e imigrantes? 
 

Construção Positiva da Identidade 
 
5.4.1  As vivências e experiências oportunizadas pelas educadoras e educadores, tais como: leitura 
de histórias, filmes, apreciação de obras de arte e artistas, músicas e músicos e expressões 
corporais contemplam a diversidade e permitem que bebês e crianças construam a percepção 
positiva das diferenças étnico-raciais?  
 
  

 



Escuta atenta e olhar sensível...  

 Este projeto surgiu da necessidade em abordar com a 

turma questões sobre tipos de cabelos, isto porque 

,observamos e ouvimos algumas meninas enquanto 

brincavam apontarem cabelos "bons e ruins” umas das 

outras. Diante desta situação cada vez mais recorrente, e 

uma mãe ter nos relatado que sua filha chegou em casa 

chorando, pois uma das amigas dissera que seu cabelo era 

feio e ruim. Assim, este projeto justifica-se por buscar trazer 

para dentro da escola assuntos como diversidade de 

cabelos ,diversidade étnico -racial, contexto social e cultural. 



  

 Lei 10.639/03 que estabelece a obrigatoriedade do ensino da historia e 

cultura-afro-brasileira nas instituições de ensino.    

 

 

 Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede 

de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá 

outras providências. 
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Selecionando  Livros 

   

 Conhecendo o acervo literário 

 

 

 

 



  Compartilhando os saberes e fazeres com a Equipe 

Escolar na Reunião Pedagógica 



   
 Oficinas: confecção do painel livro infantil O Cabelo de Lelê, painel do livro O mundo no Black Power de 

Tayò, construindo a Lelê com materiais recicláveis, oficina de turbantes e autorretrato do livro infantil 
Bonequinha Preta, Oficina do Toque(respeite meus cabelos),  

 



Painel do Livro O mundo no 

Black Power de Tayò 



Atividades 



   

Conhecendo a Historia e a cultura Afro-brasileira: imagens com alimentos, café da 

diversidade e Desfile. 

 

 

 

 



A parceria com as famílias 

   

Envolvimento das famílias :Projeto Leitura e oficina de Abayomi no Encontro com os 

Pais. 

 

 

 

 



  filme 

 



Trabalhando Coletivamente 

 

 

 

                       

 Diretora Patrícia Natalina 

 Ass. Direção Lucimar 

Coordenadora Pedagógica 

Selma Cristina  



                           Perspectivas e Desafios 

        Tanto o corpo quanto o cabelo do negro possuem uma simbologia que 

ressignifica e valoriza sua história e sua cultura, para respeitá-los não precisamos 

somente do Novembro com seu dia da Consciência Negra, mas sim mantê-los 

cotidianamente em nossos planejamentos, vozes e fazeres dentro da escola 

desde a primeira infância, com experiências  e vivências nas quais nossos bebês 

e crianças se identifiquem  e se valorizem enquanto indivíduos que se vê e se 

reconhecem como são.  

            Desta maneira, a escuta, a observação, o registro, o diálogo e a 

pesquisa do professor assume relevada importância,  pois estes são 

instrumentos valiosos para desenvolvimento do trabalho pedagógico.  
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