


Sem a curiosidade que me move, que 
me inquieta, que me insere na busca, 

não aprendo nem ensino. 
Paulo Freire 
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• O Centro de 
Educação Infantil 
Espaço Feliz II, 
localiza-se à Rua: 
Abacatuaja, 703- 
Vila Itaim – SP.  

• Atrás da 
E.E.Mathatias 



MANTENEDOR 



Região de alta vulnerabilidade, 

A maioria das ruas do bairro da  

Vila Itaim termina nas margens do Rio Tietê, 

Alto índice de gravidez na adolescência, 

Quantidade significativa de filhos de  população 

carcerária. 

COMUNIDADE 



• “A Educação Integral como princípio compreende 
o compromisso com as práticas integradas de 

formação e o desenvolvimento humano global, 
em suas dimensões intelectual, física, afetiva, 
social, ética, moral e simbólica, conforme o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 
(BRASIL, 1990), as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 2010a) e 
a Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

(BRASIL, 2017). Nessa perspectiva, a Educação 
Integral considera os bebês e as crianças na 

centralidade dos processos educativos, 
problematizando o currículo e contemplando a 

ampliação e a qualificação de tempos, espaços, 
interações, intencionalidade docente e 

materialidades” 

(São Paulo, 2019, pág. 34) 





Sobre o filme... 

 

É possível que esta criança 

estivesse fingindo ou 

manipulando? 

 

Quem acha que sim? 



Horários Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:00 ás 07:20 Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento 

07:20 ás 07:40 Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã 

08:00 ás 08:30 Contação de Histórias Oficina de Artes na área 

externa 

Estimulação/Quintal Musicalização Projeto Quintal 

08:45 ás 09:00 Colação Colação Colação Colação Colação 

09:00 ás 09:50 HIGIENIZAÇÃO/TROCAS HIGIENIZAÇÃO/TROCAS HIGIENIZAÇÃO/TROCAS HIGIENIZAÇÃO/TROCAS HIGIENIZAÇÃO/TROCAS 

            

10:00 ás 10:30 Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

10:30 ás 11:30 Higienização/Preparo para o 

descanso 

Higienização/ Preparo para o 

descanso 

Higienização/ Preparo para o 

descanso 

Higienização/ Preparo para o 

descanso 

Higienização/ Preparo para o 

descanso 

11:30 ás 13:00 DESCANSO DESCANÇO DESCANÇO DESCANSO DESCANSO 

13:00 ás 13:25 LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

13:30 ás 14:00 HIGIENIZAÇÃO/TROCAS HIGIENIZAÇÃO/TROCAS HIGIENIZAÇÃO/TROCAS HIGIENIZAÇÃO/TROCAS HIGIENIZAÇÃO/TROCAS 

13:00 ás 13:50 Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

14:00 ás 14:25 VIDEOTECA PARQUE Observação-Interações Estimulação Sensorial Estimulação Tátil 

14:30 ás 15:00 Refeição da Tarde Refeição da Tarde Refeição da Tarde Refeição da Tarde Refeição da Tarde 

15:00 ás 15:40 Higienização/troca Higienização/troca Higienização/troca Higienização/troca Higienização/troca 

16:20 ás 17:00 Música-Relaxamento 

Saída 

Música-Relaxamento 

Saída 

Música-Relaxamento 

Saída 

Música-Relaxamento 

Saída 

Música-Relaxamento 

Saída 

ROTINA “PADRÃO” 



 

“Os inúmeros estudos realizados sobre a educação 

infantil, bem como a análise dos documentos oficiais 

registram  avanços, especialmente a consideração das 

crianças como sujeitos de direitos – o direito de viverem a 

infância e de serem ouvidas”. 

(Bezerra, 2018) 

 



      “Assim, a escuta dos bebês e crianças não se restringe à capacidade 

auditiva do adulto. Significa, sobretudo, a disponibilidade intencional, ética, 

respeitosa e sem julgamentos de compreender as formas imaginativas, 

criativas e poéticas que bebês e crianças possuem de ver, sentir e pensar o 

mundo, suas hipóteses, sonhos, criações, culturas, desejos, necessidades, 

bem como os desafios, inquietações e desigualdades que marcam suas 

vidas desde a tenra infância”. 

 “Com tudo isso, a escuta de bebês e crianças traz qualidade à prática 

educativa, à medida que aproxima e integra educadoras, educadores, bebês 

e crianças, vida e educação. Trata-se, portanto, da garantia de um direito 

infantil e de uma necessidade para as educadoras e os educadores que 

transformam sua prática educativa a partir da escuta, garantindo a  

participação e a autoria infantil na construção de novas e significativas 

aprendizagens”.  

(São Paulo, 2015, p. 34,35) 

 

 

 



IDEIA 

CENTRAL 

MAPA DE IDÉIAS 



PROJETAÇÃO 

A projetação é uma estratégia de pensamento e 

de ação respeitosa e solidária com os 

processos de aprendizado das crianças e dos 

adultos que aceitam as dúvidas e as incertezas.  

Como recurso é capaz de modificar-se de 

acordo com o contexto. 

O TEMA É UM PRETEXTO, O QUE 

TRABALHAMOS SÃO OS DIREITOS! 



  

PERGUNTA OU TEMA GERADOR:___________________________________________________________________________________ 

  

CONTEXTOS 

  

  

INTENÇÕES 

  

MATERIAIS/ESPAÇOS 

      



  

CONTEXTO OBSERVADO 

  

  

RELANÇAMENTOS 

  

PERÍODO DA PROJETAÇÃO:_________________________                                            TURMA:__________________________________ 

 



Como anunciado, está presente aqui o conceito progettazione da Pedagogia 

Italiana (EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 2016) que entende que a(o) 

professora(or) precisa estar atenta(o) ao que os bebês e as crianças comunicam, 

expressam, descobrem durante as experiências, as atividades, as brincadeiras e 

os projetos didáticos, porque essas informações podem e devem ser 

incorporadas ao planejamento docente. A ideia de progettazione pode ser 

compreendida a seguir: 

O currículo é visto como decorrente das observações dos professores sobre 

ideias e os interesses das crianças, mas também é elaborado conforme o que os 

professores pensam que poderá contribuir para o crescimento delas. Portanto, os 

professores e crianças constroem juntos um plano flexível. Progettazione é, 

assim, um processo dinâmico baseado na comunicação que gera documentação 

e é reciclado por ela. (GANDINI; EDWARDS, 2002, p. 154). 

(SÃO PAULO, 2019) 



“Quando consideramos os tempos vividos pelos bebês e pelas 

crianças, é fundamental respeitar os seus ritmos, o seu bem-estar 

e as suas possibilidades de aprendizagem. É importante não 

submetê-los ao tempo do relógio, em que todos os momentos da 

rotina são cronometrados, obedecendo a uma rotina sempre igual, 

alheia ao inusitado, ao acaso que tantas vezes povoa o dia a dia das 

crianças. Como afirma Winnicott (1982), trata-se de um tempo em 

que as crianças tenham uma experiência completa, e não vivências 

interrompidas a cada momento. Uma experiência pode se iniciar de 

forma dirigida ou livre, mas quando ela é aberta, permite o acaso, a 

intensidade, a criação e a construção de significados. O tempo é um 

articulador da vida, é ele que corta, amarra ou tece a vida individual e 

social”.  

(São Paulo, 2019, pág. 134) 

 



"É preciso ter esperança, mas ter esperança do 

verbo esperançar; 

 

porque tem gente que tem esperança do verbo 

esperar. 

 

E esperança do verbo esperar não é 

esperança, é espera. 

 

Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, 

 

esperançar é construir, esperançar é não 

desistir! 

 

Esperançar é levar adiante, 

 

esperançar é juntar-se com outros 

 

para fazer de outro modo...” 

 

Paulo Freire 
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