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Currículo na Educação Infantil  

“conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os 

saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do 

patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico de modo a 

promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos 

de idade.” 

BRASIL. Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009: fixa as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 



Experiências e saberes das crianças 

◦ Um espaço escolar apresenta oportunidades de socialização, de compartilhar um 

patrimônio histórico-cultural criado em/por diferentes sociedades ao longo do tempo 

e de produção de saberes. Não se trata de objetivar a aquisição deste rico 

patrimônio pelas crianças, mas de colocá-lo em jogo na escola. Apresentá-lo de 

forma que, através das experiências que cada situação apresenta em potencial, 

possamos aprender, decifrar signos, abrir o mundo na escola (...) 

◦ Apresenta-se como uma jornada ao desconhecido à qual nos lançamos sem saber 

exatamente nosso destino, que nos transforma, pois somos atravessados pelo caminho 

ao mesmo passo que o atravessamos, habitamos os instantes que o compõe ao 

mesmo tempo que esses nos tomam, agimos nesses instantes tanto quanto os 

sofremos (LARROSA, 2015). 
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O cotidiano da educação infantil 

Entendemos o cotidiano do trabalho pedagógico como um 
fluxo de vivências que reproduzimos, criamos e recriamos 
diariamente com as crianças em nossa escola, nas relações 
que são estabelecidas entre os diferentes sujeitos que 
habitam a escola, a partir do cuidado, da escuta e da 
integração. 

Partimos de planejamento, rotinas e propostas, mas não 
deixamos de entender que tal cotidiano se faz, se cria e se 
recria durante o acontecimento do mesmo. 
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Planejamento  
Organização dos 

tempos   

O cotidiano da educação infantil 



Projetos no CREIR 

Escuta 

Cuidado 
Integração  



Conteúdo na educação infantil? 

O currículo na Educação Infantil, ou antes, a articulação entre os saberes e 

experiências das crianças e os conhecimentos produzidos socialmente pela 

humanidade assumem formas diversas no cotidiano, a partir de um trabalho integrado. 

Não poderíamos, assim, falar em conteúdos programáticos, delimitados por áreas de 

conhecimento, ou de objetivos a serem alcançados por todas as crianças, de forma 

linear, do simples para o complexo, como se estes existissem em uma relação de ordem 

crescente ou decrescente. 

Entendemos “conteúdo” no sentido daquilo que preenche e dá sentido à vida, aos dias 

de adultos e crianças. Sorrisos, choros, xixi na calça, brincadeiras de corda, mordidas, 

quebracabeças, pinturas e esculturas, danças e festas, ponta de canetinha mordiscada 

e amassada, tudo isso e muito mais compõem o cotidiano na Educação Infantil. 



Na Educação infantil podemos voar 
e pousar... 

Na Educação Infantil, há espaço para adultos e 
crianças se fecharem, serem CASULO, e para 

conhecerem a si mesmos. Há espaço, também, para 
serem BORBOLETAS e alçarem voos. Nesta etapa, um 

dos OBJETIVOS é deslocar-se do individual para o 
coletivo em busca de NOVOS POUSOS, novas moradas. 

Sabemos que as crianças e os adultos de nossa escola 
amam viajar. Estão sempre buscando novos caminhos, 

novas direções e NOVOS POUSOS. 



Para os encontros e viagens: 
combinados coletivos 
◦ Temos pontos de partida (crianças, adultos).  

◦ Temos bagagens (nossas histórias, culturas).  

◦ Não temos pontos de chegada. Pensamos sempre em caminhos e POUSOS possíveis. 

◦  Não podemos deixar ninguém sozinho na viagem:  

- vale se separar do grupo por algum tempo, mas o reencontro e o pertencimento são necessários;  

-  vale mãos dadas, colos, conversas e mais;  

-  vale fazer viagens paralelas em pequenos grupos;  

- vale fazer paradas e novos planos;  

-  vale desistir da viagem em curso se a próxima for mais interessante.  

◦ Professoras, professores, amigas e amigos são sujeitos essenciais para que a viagem possa ser ricamente 
vivida, elaborada e reelaborada através de diferentes formas de registro.  

◦ É preciso falar, é preciso escutar.  

◦ É preciso olhar para o outro para que se possa ESCUTAR. TROCAR.  

◦ É preciso amar. 
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“O que sabemos sobre as crianças? 
O que sabemos sobre o que as 

crianças sabem?” 
 

◦ As crianças gostam de ACOLHIMENTO e de LIBERDADE. 

◦ As crianças gostam de novidades, mas também da segurança do conhecido. 

◦  Gostam de COLO, NINHO e de PLANOS DE FUGA.  

◦ São curiosas pelas sensações do corpo. 

◦ As crianças gostam de brincar com os sons de seu corpo.  

◦ Algumas crianças usam chupetas e mamadeiras e querem trazê-las para a escola. Precisam 
de acolhimento das suas histórias.  

◦ Gostam de testar os seus limites e os limites dos outros.  

◦ Gostam de cantar juntas canções significativas.  

◦ Gostam de mostrar que sabem algo. 
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Encontro com as crianças no CREIR 

◦ Turma Curupira (GIII) 

 

◦ Turma dos Mistérios (GV) 



AS CRIANÇAS DA TURMA CURUPIRA... 

◦ Gostam de livros e literatura 

◦ Se interessam pelos personagens do 

folclore  

◦ Desconfiam que o Saci está sempre 

aprontando na sala deles 

◦ Gostam de visitar as outras turmas 

◦ Gostam de dançar  

◦ Gostam de conversar na roda 

◦ Adoram se fantasiar 

◦ Adoram pintar o rosto 



AS CRIANÇAS DA TURMA DOS 
MISTÉRIOS... 

◦ Gostam de passeios pelo complexo 

escolar 

◦ Gostam de brincar de piques 

◦ Gostam de festas de aniversário 

◦ Gostam de pipoca e rosquinhas 

◦ Gostam de livros de animais 

◦ Tem certeza que a Cuca é nossa 

vizinha 

◦ Adoram investigar mistérios e produzir 

mapas 



Mistérios a serem investigados: o 
sumiço da caixa de agenda 



Mistérios a serem investigados: o 
sumiço das fantasias 



Mistérios a serem investigados: O 
nome da turma 32 



É Curupira, Cuca,  Saci, Beleléu ... 



“estar entre os gostares das crianças” 

Obrigada! 


