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As cem linguagens da criança
A criança é feita de cem.
A criança tem cem mãos cem pensamentos
cem modos de pensar de jogar e de falar.
Cem sempre cem modos de escutar as maravilhas de amar.
Cem alegrias para cantar e compreender.
Cem mundos para descobrir.
Cem mundos para inventar.
Cem mundos para sonhar.
A criança tem cem linguagens (e depois cem cemcem) mas roubaram-lhe
noventa e nove.
A escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo.
Dizem-lhe: de pensar sem as mãos
de fazer sem a cabeça
de escutar e de não falar
de compreender sem alegrias
de amar e de maravilhar-se só na Páscoa e no Natal.
Dizem-lhe: de descobrir um mundo que já existe
e de cem roubaram-lhe noventa e nove.
Dizem-lhe: que o jogo e o trabalho
a realidade e a fantasia
a ciência e a imaginação
o céu e a terra
a razão e o sonho
são coisas que não estão juntas.
Dizem-lhe enfim: que as cem não existem.
A criança diz: ao contrário, as cem existem.



Loris Malaguzzi
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APRESENTAÇÃO

O documento “Educação Física na Educação Infantil: um convite para o
diálogo” faz parte do processo de uma pesquisa do Mestrado Profissional
Educação e Docência (PROMESTRE) da Faculdade de Educação da
Universidade Federal de Minas Gerais (FaE/UFMG) intitulada “Educação Física
na Educação Infantil: um convite às professoras para pensar o ensino de
Educação Física na Rede de Educação Municipal de Janaúba-MG” sob
orientação do Prof. Dr. José Alfredo de Oliveira Debortoli.

Esse material foi produzido a partir da nossa trajetória pessoal e
profissional enquanto professoras de Educação Física na Educação Infantil,
dos estudos e conversas durante a pesquisa. Nosso objetivo é partilhar a
experiência de pensar a Educação Infantil através do diálogo e potencializar
a voz dos professores nos processos de elaboração de propostas pedagógica
das escolas.

Ressaltamos que não se trata de um modelo ou fórmula a ser seguido,
mas uma possibilidade de orientação para que a direção, a equipe
pedagógica e os professores e professoras da Educação Infantil possa
produzir suas próprias organizações pedagógicas a partir do seu contexto
e das suas relações com as  crianças.

O documento foi organizado em 3 capítulos em uma linguagem
objetiva e clara sem o rigor técnico dos textos acadêmicos para que os
professores se  reconheçam e se motivem durante leitura.

A primeira parte conta com um texto introdutório que mostra como
nasceu o desejo da pesquisadora Camila de Oliveira Rodrigues de
elaborar esse material de forma dialógica com outras professoras da
Educação Infantil.

No primeiro capítulo, procuramos abordar de forma breve o
entendimento da concepção de Infância e Educação Infantil, e as
normativas legais que sustentam e orientam o trabalho pedagógico das
escolas de Educação Infantil.

No segundo capítulo, tratamos especificamente da Educação Física na
Educação Infantil enquanto área de conhecimento.

O terceiro capítulo, apresenta uma possibilidade organização do



trabalho pedagógico do professor de Educação Física que atua na Educação
Infantil  como também para os professores regentes de turmas.

Nosso desejo é que esse material se transforme em um convite para que
nós, professores e professoras da Educação Infantil, possamos estabelecer
através dessa experiência a continuidade do diálogo em nossos ambientes de
trabalho de forma reflexiva e qualificada.

Camila de Oliveira Rodrigues
Carla de Oliveira Rodrigues
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INTRODUÇÃO

Camila de Oliveira Rodrigues

O que reivindicamos é o espaço para a vida, para a vivência das emoções e dos
afetos – alegrias e tristezas –, para as relações entre coetâneos e não-coetâneos,
para os conflitos, confrontos e encontros, para a ampliação do repertório vivencial
e cultural das crianças a partir de um compromisso dos adultos que se
responsabilizam por organizar o estar das crianças [...]
(Ana Beatriz Cerisara)

No meu percurso de formação da minha identidade docente, me deparei
com um conflito: as produções acadêmico-científicas apontavam para um
caminho pouco percorrido por mim durante minha prática pedagógica. Meu
discurso sobre a crítica das abordagens pedagógicas de caráter
desenvolvimentistas e compensatórias avançou teoricamente, mas minha
prática e minha identidade docente ainda estavam ancoradas na perspectiva
da Educação Psicomotora.

Na capacidade de me reconhecer dentro de um percurso de formação que
se forja a partir da minha história de vida, da minha graduação e
especialização, das minhas experiências pedagógicas no cotidiano da escola e
sendo desafiada para encontrar respostas para o processo de organização da
prática, senti-me na necessidade de estabelecer uma interlocução mais
profunda com o campo acadêmico.

Porquanto, concebi uma pesquisa, fruto das reflexões e do processo
empírico percorridos por mim durante o processo de formação no
PROMESTRE, que teve como principal objetivo apresentar possibilidades de
organização da prática para o ensino de Educação Física na Educação Infantil
no contexto da cidade de Janaúba – MG.

Desde o início fui instigada pelo meu orientador José Alfredo a pensar em
uma proposta de pesquisa que valorizasse a importância dos profissionais que
atuam diretamente no chão da escola. Essas provocações transformaram meu
olhar sobre a escola, sobre as professoras e professores e sobre as relações
cotidianas do contexto escolar. E quando falamos em cotidiano, este é



construído a partir da participação de um coletivo: professores, profissionais
da escola, pais/responsáveis e crianças.

Por isso, não quis estar sozinha nesse processo. Reconheço hoje, que ser
professor é ser um sujeito coletivo, é estar em uma situação dialógica em que
sua vida está entrelaçada com outros sujeitos, é pensar num espaço de
fortalecimento entre as relações dos professores e professoras que atuam na
Educação Infantil comprometidos com o desenvolvimento das crianças.

12

Tracei caminhos por meio dos conhecimentos teóricos-metodológicos que
me ajudaram a refletir sobre as minhas ações pedagógicas. Através da
reflexividade crítica, ressignifiquei meus conceitos e práticas a partir do
confronto dos questionamentos da minha própria realidade e minhas ações
com as pesquisas teóricas sobre a infância, a Educação Infantil e a Educação
Física, e principalmente, em destaque, por meio das interações do percurso
dialógico estabelecido pela abordagem colaborativa.

Na pesquisa colaborativa em vez de o pesquisador inserir-se no ambiente
escolar apenas para observar, dizer o que está ou não adequado, objetiva-se
discutir junto ao professor a realidade de seu trabalho, as dificuldades
encontradas e oferecer subsídios teórico-metodológicos para a
implementação de novas práticas que ressignifiquem seu trabalho
(GASPAROTTO; MENEGASSI, 2016).

Diante disso, estabeleci uma interlocução com a professora Carla onde
refletimos, de forma compartilhada, sobre a importância do ensino de
Educação Física na Educação Infantil para podermos elaborar esse documento
que aborda a organização da prática pedagógica da Educação Física inserida
na Educação Infantil incorporada à uma história de produção do
conhecimento da Educação Física Infantil e à constituição das políticas
educacionais para a Educação Infantil.

Esperamos que essa experiência de diálogo tratada aqui se estenda aos
espaços escolares como forma possível para o fortalecimento da prática
docente e construção de conhecimento coletivo com outros os professores,
através da reflexão crítica da ação pedagógica que valorizem, sobretudo, a
construção de conhecimento das crianças.



CAPÍTULO
1

Infância e Educação Infantil
15

INFÂNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL

O conceito de Infância foi fortemente marcado por longos anos
por uma fase que considera as crianças como seres frágeis,

incapazes, imaturos, ingênuos e incompletos, ficando alheios e
totalmente dependentes dos adultos. Consequentemente, essas

concepções sobre a Infância refletiam no modo de pensar e
conceber a educação para as crianças pequenas, quando existiam.

No Brasil, nos séculos XVIII, XIX e início do século XX, a infância
foi concebida como um fragmento de tempo a ser deixado para

trás, esquecido em nome de um futuro idealizado, não se tinha uma



discussão teórica sobre infância, tão pouco preocupação com a
Educação Infantil.

A história das creches, no Brasil, perpassa pela história dos
movimentos sociais que surgiram no processo de redemocratização

do país, no período pós ditadura militar, nas décadas de 1970 e
1980. As primeiras creches surgiram para cumprir uma

necessidade assistencialista, advinda de movimentos
reivindicatórios de alguns setores da sociedade, em sua maioria, de

mães pobres e trabalhadoras que não tinham onde deixar seus
filhos.

O caráter ideológico educacional das instituições, desde o seu
início, era promover o desenvolvimento das crianças em um projeto

de educação para a submissão a fim de torná-las dóceis e
adaptadas à sociedade (Kuhlmann Jr., 2001). Neste sentido, “os

corpos das crianças tornaram-se alvo do investimento da escola,
sendo colocado no centro das práticas educativas: constituí-lo, ou

reconstituí-lo, racionalmente, tornou-se atribuição da escola”
(VAGO, 2000, p. 126), com o objetivo de alinhá-los para as práticas
futuras de mão de obra em um projeto de sociedade de economia

próspera.
Em Minas Gerais, principalmente em Belo Horizonte, a luta pelo

O MLPC, entidade civil de caráter  social, apartidário e sem fins
lucrativos, foi fundado em 1979 e  congregava várias instituições
comunitárias, filantrópicas e  confessionais de atendimento à
infância em torno da luta pelo  direito à creche. [...] Trata-se de um
movimento rico e complexo, [...] não  comportando em seu estado um
sentido único e unidirecional, e  estando sua história sujeita a várias
interpretações, conforme o ângulo
que se queira enfocar. (VEIGA, 2005,  p. 22, 29).
direito à creche se deu pelo Movimento de Luta
Pró-Creches  (MLPC), primeiramente na criação
das creches comunitárias e  filantrópicas
entendida como um direito da mulher que
trabalha  fora, e posteriormente contribuindo

para a criação das políticas  públicas do direito
das crianças, entendendo a creche como um
direito social da criança à educação e à cidadania.
Esse movimento  se destaca por ter conquistado
algumas melhorias nas condições de  vida da
população e por facilitar a ampliação do acesso
aos bens e  serviços públicos; suas ações
contribuíram para a efetivação dos  direitos da
criança e da família, não só em Belo horizonte,
mas  também a nível estadual e federal.
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A década de 1980 se consolida como período de grande

mobilização em torno dos direitos das crianças, da criação e
ampliação do atendimento às creches e pré-escolas no Brasil devido
a sua crescente demanda. É nesse momento de expansão das
creches em todo país que a produção de conhecimento sobre a
história, políticas e práticas institucionais e pedagógicas na
Educação Infantil se torna visível em Minas Gerais.

Esses movimentos tiveram grande influência para a formação do
texto constituinte, de 1988 em que a educação infantil se torna
vinculada ao campo da Educação e não mais da Assistência Social. A
Constituição Federal (CF) de 1988 foi a primeira constituição a
incluir as crianças menores de sete anos ao efetivo direito à
educação com atendimento em creches e pré-escolas.

Esse avanço abriu caminho para a aprovação do ECA em 1990
por meio da lei n. 8069 que garantiu às crianças e as reconheceu
como cidadãos sujeitos de direito.



Um novo pensamento sobre a criança se intensifica após a CF de
1988, considerando-a como participante da relações sociais. Esse
marco político-social apontou para o surgimento de outros
ordenamentos legais, além do ECA, com vistas à regulamentar e
conceber a educação de crianças de zero a seis anos de idade ¹.

_______________
¹Após a Emenda Constitucional n. 53/2006 a idade de atendimento
em creches e pré-escolas passa dos 6 (seis) anos para 5 (cinco)
anos de idade (art. 208 no inciso IV).
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL

São eles: Política nacional de educação
infantil (1994); Por uma política de

1994-1998 1996 1998

1999

2009

2017



Cadernos da COEDI/MEC
Série de documentos para a formulação
de  uma Política Nacional de Educação
Infantil  por meio da Secretaria de
Educação  Fundamental (SEB) e da
Coordenação  Nacional de Educação
Infantil do MEC
(COEDI/MEC). Os cadernos ficaram
conhecidos  como as “carinhas” por
causa dos desenhos  de suas capas.

LDB
A LDB/1996 regulamentou e definiu as
bases  da educação brasileira de acordo
a  Constituição de 1988. Com a nova
LDB a  Educação Infantil passa a ser
considerada a  primeira etapa da
Educação Básica (art. 29),  devendo
garantir o desenvolvimento integral
das crianças até os cinco anos por meio
de  creches e pré-escolas.

RECNEI
É um documento do MEC que integra a
série de documentos dos Parâmetros
Curriculares Nacionais. Consiste num
conjunto de  referências e orientações
pedagógicas que foi  organizado em três
volumes, da seguinte  forma (BRASIL,
1998): Volume 1 Introdução; Volume 2
Formação Pessoal e Social; Volume 3
Conhecimento de Mundo.

DCNEI

As DCNEI articulam-se às Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação
Básica e  reúnem princípios,
fundamentos e  procedimentos para a
Educação Infantil.

BNCC
A BNCC foi criada com o intuito garantir
uma equidade que alicerce a educação
brasileira de  forma padrão, norteando
as unidades de redes  de ensinos
federais, como também as  propostas
pedagógicas de todas as escolas
públicas e privadas de Educação
Infantil,Ensino  Fundamental e Ensino
Médio, em todo o Brasil.

formação do profissional de educação
infantil (1994); Educação infantil no
Brasil:  situação atual (1994); Educação
Infantil:  bibliografia anotada(1995);
Critérios para  um atendimento em
creches e  pré-escolas que respeite os
direitos  fundamentais das crianças



(1995);  Proposta pedagógica e currículo
para  educação infantil: um diagnóstico
e a  construção de uma metodologia de
análise (1998); Subsídios para
elaboração  de diretrizes e normas para
educação  infantil (1998).

Muitos pesquisadores da área
criticaram o processo de elaboração

do  documento pelo fato de
desconsiderarem os debates que
vinham sendo propostas pelas
universidades e pesquisadores da
área. Sugestões de Leitura:
- O REFERENCIAL CURRICULAR
NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO
INFANTIL NO CONTEXTO DAS
REFORMAS (CERISARA, 2002).
- AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NAS
POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO

BRASIL:  EDUCAÇÃO INFANTIL E/É

FUNDAMENTAL (KRAMER, 2006).
- LIVRO: EDUCAÇÃO INFANTIL
PÓS-LDB:  RUMOS E DESAFIOS
(FARIA, A. L. G.;  PALHARES, M. S.,
2005).

CAPÍTULO
2



A Educação Física na
Educação Infantil
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Física é o componente  curricular que tematiza as práticas
corporais em suas diversas formas  de codificação e significação
social,  entendidas como manifestações das  possibilidades
expressivas dos  sujeitos, produzidas por diversos  grupos sociais no
decorrer da  história. Nessa concepção, o  movimento humano está
sempre  inserido no âmbito da cultura e não  se limita a um
deslocamento  espaço-temporal de um segmento  corporal ou de um
corpo todo  (BRASIL, p. 213, 2017).

A Educação Física escolar foi marcada por uma
história social  com muitas tensões e conflitos



para constituir-se como área de  conhecimento
dentro do espaço de intervenção pedagógica.
Conforme a organização social de cada período
histórico, a escola  se organizou de uma maneira,
e consequentemente, a Educação  Física, em suas
teorias pedagógicas ou teorias do currículo,
também  sofreram modificações de acordo as
demandas de cada período.
A inserção da Educação Física no espaço escolar
está associada à  ideais higiênicos, eugênicos e
militares, emergentes do século XVIII  e XIX. “Esses
vínculos foram determinantes, tanto no que diz
respeito à concepção da disciplina e suas
finalidades quanto ao seu  campo de atuação e à
forma de ser ensinada” (LIMA, 2015, p. 247).
As teorias pedagógicas da Educação Física
também estão  presentes no âmbito da Educação
Infantil, influenciando na forma  de conceber o
ensino dessa área de conhecimento nos
processos  educativos para as crianças pequenas.
Sayão (1997) evidenciou três grandes influências
teórico-metodológicas da pedagogia nas
produções teóricas e nas  atuações docentes nas
práticas dos profissionais de Educação Física  na
Pré-escola nas décadas de 1980 e 1990: a
recreação, a  psicomotricidade e o

desenvolvimento motor. Essas concepções
consideram a infância como uma fase
preparatória para a vida  adulta. Além disso,
geraram uma visão fragmentária da Educação
Física e da Educação Infantil.
O debate histórico sobre as produções
acadêmicas da Educação  Física na Educação
Infantil, a partir da LDB, mostra que houve uma
necessidade da Educação Física de se reconhecer
como área de  conhecimento dentro de uma
perspectiva que considere as crianças  como
sujeitos sociais e históricos afim de superar uma
visão  fragmentária do ser criança.
Consideramos que a Educação Física dentro da
proposta escola,  assim como para a Educação
Infantil, deve levar as crianças ao  conhecimento
das práticas corporais desenvolvidas ao longo da
história ancorados na abordagem sócio-histórica.
Dada a natureza pedagógica não disciplinar da
Educação Infantil,  não há referência da Educação
Física na parte específica dessa  etapa na BNCC.
Mas entendemos que os conhecimentos ligados à
área da Educação Física estabelecem diálogos
importantes para a  Educação Infantil
comprometidos com a formação humana.
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A maior preocupação dos pesquisadores da área de Educação
Infantil, e nossa enquanto professoras, é a constituição de um

currículo universal para todas as escolas de um país com dimensão
continental.

Há um distanciamento entre o currículo prescrito e os currículos
em ação e realizado, pois quem pensa os documentos ordenadores

silenciam os conhecimentos produzidos por professores (as) e
crianças dentro da escola. Por isso, enfocamos aqui a necessidade

de elaboração de currículo e planejamento feitos por quem está
diretamente na escola e a conhece. O planejamento dos (as)
professores (as) em diálogo com as proposições curriculares

prescritas pelo sistema político regulador e com as demandas que
emergem do cotidianos se torna necessário e importante.

Atentamos para a importância dos documentos normativos que
orientam o trabalho dos processos, mas quem pode e deve pensar

na organização da prática pedagógica da Educação Infantil são os
sujeitos que estão presente nela, contudo, suas necessidades e

diversidades são, muitas vezes, ignorados na formulação desses
documentos. Assim como, consideramos que as pesquisas

acadêmicas precisam se aproximar da realidade e das
preocupações dos professores e professoras, pois esses têm papel

ativo nos saberes produzidos pela escola.



Diante das preocupações que compartilhamos, a partir da nossa
experiência de construção coletiva do conhecimento, refletimos de

forma crítica sobre nossos conceitos e práticas sobre o ensino de
Educação Física na Educação Infantil, no qual resumimos nos

seguintes critérios que devem ser pensados para a organização da
prática pedagógica dos(as) professores(as).

1- A criança é um sujeito social e histórico, produto e produtor da
cultura.

2- A Educação Infantil é um espaço de vivência do tempo da
infância, de interação significativa com adultos, outras crianças e

consigo mesma e de construção de conhecimento historicamente
constituídos.

3- Educação Física, enquanto componente curricular da educação
básica, é a área de conhecimento, que dentro da sua especificidade

pedagógica, traz elementos importantes para entender o corpo, o
movimento e as formas do movimentar-se construídos e

sistematizados historicamente.
4- A ação pedagógica da Educação Física deve ser integrada à

escola.
5- As propostas pedagógicas da Educação Infantil devem ser

elaboradas de forma dialógica com o trabalho coletivo de todos os
envolvidos na escola.
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6- As propostas pedagógicas devem ser elaboradas em diálogo
com as bases nacionais para a Educação Infantil como também em
diálogo com construção histórica do conhecimento, mas
principalmente, com práticas cotidianas de cada contexto.
7- Propostas que atendam às necessidades reais de trabalho,
fazermos no papel o que temos capacidade humana, recurso
material e físico para executar.
8- Propostas pedagógicas que ecoem as vozes das crianças.
9- Os professores e professoras da Educação Infantil devem ter
unida reflexão e avaliação dos processos.

Então, como organizar o planejamento que atenda esses
critérios? Quais as formas de planejamento já existentes? Qual o
seria o papel do (a) professor (a)? Qual seria o papel da criança?
Qual
seria o papel da Educação Infantil?

Para relacionar esses questionamentos, o quadro 1 elaborado
por Rodrigues (2020) apresenta as formas mais comuns
encontradas na prática da educação infantil citadas por Luciana
Esmeralda Ostetto (2007).

Quadro 1- Formas de organização da prática na Educação Infantil

Listagem de
Conteúdos

Atividades
Por Temas

Projetos de
Datas
Comemorativas
Áreas do
Desenvolvimento
Organizados por  Áreas do

Conhecimento

Trabalho
Listar
Lista de

Classificar
Companheiro
Transmissor de



Leitor do cotidiano
Professor Construção do

atividades

atividades,
repetidor

Fragmentado,
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Fonte: Rodrigues (2020)
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Sugestão de leitura:
BARBOSA, M. C. S.; HORN,  M. da G. S. Projetos
Pedagógicos na educação  infantil. Porto Alegre:

Artme d, 2008.

Para saber mais acesse o  link

http: //www. educadores. diaadia. pr. gov. br/arquivos/File/p



df/otp_educacao_infantil. pdf
A construção do conhecimento da criança é influenciada pelas  relações
cotidianas dos sujeitos que compõe o coletivo da escola,  principalmente, das
relações que compõe a ação pedagógica dos (as) professores(as). Por isso,
indicamos a organização por projetos  de trabalhos como uma das
possibilidades de organizar a ação  pedagógica da educação infantil, assim como
para os professores e  professoras de Educação Física que atuam nesse
contexto.
Os projetos de trabalho podem representar uma possibilidade  de repensar os
tempos e espaços escolares e a organização da  prática por disciplinas. Uma
maneira de inserir a Educação Física  integrada a proposta pedagógica da escola
em diálogo com o  coletivo (SOARES, 2002).
Os projetos de trabalho nascem de uma situação problema, da  realidade do
grupo que favoreça a produção e construção de  conhecimentos das crianças.
Por isso, o(a) professor(a) deve ser um  bom observador, para fazer as leituras
das situações que emergem  do cotidiano, seja na escola ou fora dela, e das
manifestações  verbais e não-verbais das crianças.
Por isso que, pensar na construção do conhecimento da criança  não cabe mais
pensar em formas rudimentares com listagem de  atividades sem fins
educativos; pautadas no calendário que  abarcam escolhas hegemônicas e
mercadológicas; formas de  planejamento e organização fragmentadas e
conteudista que  colocam as áreas de conhecimento em situações hierárquicas
e  nega a especificidade da criança como ser integral e pleno.
A proposta por projetos de trabalho pode ser uma forma de  superar essas
práticas enraizadas na Educação Infantil, e nessa  perspectiva, a Educação Física
entra como uma área do  conhecimento dentro de uma concepção de ensino
integrado às  outras áreas. No entanto, não indicamos os projetos de trabalho
como verdade absoluta e única forma de organização que vai  resolver todos os
problemas que envolvem a Educação Infantil e a  Educação Física.
Ser professora e professor da Educação Infantil é um  compromisso que se
assume com a formação de crianças que  necessitam, além de conhecimento,
de serem tratadas com  dignidade, afeto e cuidado. Por isso, que muitas vezes é
necessário  e preciso discutir currículos que desconsideram as relações reais
entre adultos e crianças dentro das instituições de Educação  Infantil.
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA

NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Para organização da prática pedagógica da Educação Física na
Educação Infantil o nosso desafio foi partir destes dois lugares – a
história da produção de conhecimento da Educação Física e a
constituição dos documentos legais para a Educação Infantil; que
universaliza o ensino de Educação Física na Educação Infantil - para
um diálogo com as relações cotidianas e especificidades de cada
contexto.



Conhecimento
Documentos
Normativos
teórico

metodológico

Prática
Pedagógica

Especificidades

da escola

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), lei n° 9394/96, em artigo n. 26 (parágrafo 3º), a educação
física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente
curricular obrigatório da educação básica (BRASIL, 1996). Portanto,
deve fazer parte dos espaços e tempos escolares da Educação
Infantil.

Atualmente, temos como dispositivos legais que orientam a
Educação Infantil nacional, as Diretrizes Nacionais Curriculares para
a Educação Infantil (DCNEI) e a Base Nacional Curricular Comum
(BNCC).

As DCNEI estabelecem os princípios que devem ser respeitados
nas propostas pedagógicas:

Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do
respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas,
identidades e singularidades.
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Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e

do respeito à ordem democrática.
Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da

liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e
culturais.

A BNCC define direitos de aprendizagem e desenvolvimento na
educação infantil tendo como eixos estruturantes as interações e a

brincadeira estabelecidos pelas DCNEI.

Experiências nas quais as crianças podem construir e
apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e

interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita
aprendizagens, desenvolvimento e socialização.



A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da
infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais
para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as

interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os
adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos

afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a
regulação das emoções (BRASIL, 2017, p. 37).

Além da legislação nacional devemos atentar-se para os
documentos legais nos âmbitos estaduais e municipais quanto à

organização curricular da Educação, aos planos e carreiras do
magistério, e quando houver, às definições da carga horária dos(a)

professores e professoras de Educação Física que atuam na
Educação Infantil.

IMPORTANTE...

A BNCC é um documento normativo orientada pelos princípios
propostos pelas DCNEI: “princípios éticos, políticos e estéticos que visam à

formação humana integral e à construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva”.

A BNCC define dez competências gerais da Educação Básica que devem
ser asseguradas como resultado do processo das aprendizagens essencias

que deve ser garantido a todos os alunos. A competência é definida como a
mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades
(práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver

demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e
do mundo do trabalho.

Considerando os eixos estruturantes da Educação Infantil propostos
pela DCNEI – interações e brincadeiras, a BNCC reconhece para a Educação

Infantil seis direitos de aprendizagens e desenvolvimento para que as
crianças tenham condições de aprender e se desenvolver: conviver;

brincar; participar; explorar; expressar; conhecer-se.
A BNCC está estruturada em cinco campos de experiências, nos quais

as crianças podem aprender e se desenvolver. Em cada campo de
experiências, são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento

organizados em três grupos por faixa etária. “Os campos de experiências
constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências
concretas da vida cotidiana das crianças e de seus saberes” e se baseia nos

dispostos das DCNEI em relação aos saberes e conhecimentos
fundamentais para as crianças e suas experiências. São eles: O eu e o outro

e nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta,
fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e

transformações.
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ORGANIZAÇÃO DO TEMPO E ESPAÇO DAS AULAS

Uma das nossas maiores preocupações enquanto professores
(as) de Educação Física é quanto ao cuidado com o corpo das
crianças, pois a centralidade da nossa prática pedagógica consiste
na relação do corpo e do movimento humano. Por isso, destacamos
a importância dos aspectos indissociáveis, o cuidar e o educar,



para assegurar a integridade física e psicológica das crianças, de
forma que elas se sintam seguras para realizar as atividades
propostas com movimentos corporais e manuseio objetos.

Ainda assim, as crianças podem não conseguir realizar certas
atividades ou mesmo cair e se machucar, além dos conflitos que
podem surgir com os outros colegas. Nessas situações de
“fracasso”, frustações e medo a mediação do (a) professor (a) é
importante para que a criança supere suas dificuldades e considere
as experiências mal sucedidas como parte constituinte do processo
de aprendizagem. Destacamos, nesse contexto, também a
necessidade da relação afetiva entre professor (a) e criança,
acolhendo-a, confortando-a e encorajando-a em situações de dor e
medo. (SAYÃO, 2001).

Ressaltamos que as atividades que envolvem o movimento
corporal não são propriedades da Educação Física. Assim como, é
de fundamental importância que os professores e professoras de
Educação Física participem e se envolvam em outros momentos
que não são tidos como "específicos" da área.

Devemos compor o cotidiano e rotinas para que os outros (pais,
professores, diretores, coordenadores, crianças) percebam que o
professor e professora de Educação Física também é um sujeito
envolvido no processo. As atividades, tais como, alimentação,
banho, higiene e sono também estão relacionadas com a
organização pedagógica da Educação Infantil, assim como, os
projetos, as festas, as comemorações, as reuniões com a família, as
reuniões pedagógicas, passeios e etc. Em todas essas situações os
professores e professoras de Educação Física devem se fazer
presente.

Diante dessas considerações, a organização do trabalho
pedagógico da Educação Física nas instituições de Educação Infantil
deve considerar, entre outros, os seguintes aspectos:

A criança como foco do processo
- Quem são as crianças atendidas? Quais as diferenças e
semelhanças dessas crianças? As crianças participam das crianças
na elaboração e organização das atividades ou são silenciadas?
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As práticas da cultura corporal de  movimento são objetos de
conhecimento específicos da  Educação Física organizados
historicamente e asseguradores da  especificidade pedagógica da
Educação Física escolar. “são  expressões concretas, históricas,  modos
de viver, de experenciar, de  entender o corpo e o movimento e  as
nossas relações com o contexto –
nós construímos, conformamos,  confirmamos e reformamos  sentidos
e significados nas práticas  corporais” (BRACHT, 2004, n.p)

A valorização da diversidade e a Promoção da
igualdade  étnico-racial
- As práticas corporais reforçam ou descontroem
as relações de  dominação e poder constituídas
na sociedade? As relações  permitem o respeito à
diversidade independentemente da cor,  etnia,

religião, condição social ou gênero?
O contexto social, cultural e político em que a
escola está  inserida
- Qual localização geográfica da unidade? Quais as
condições físicas  da escola? Quais são os
materiais e recursos disponíveis? É uma  escola
quilombola ou do campo ou indígena?
A faixa etária e o número de crianças do grupo
- Quais as diferenças e semelhanças das crianças
de diferentes faixa  etária?
A inclusão da criança com deficiência
- A escola atende crianças com deficiências?
Quem são essas  crianças? Quais suas limitações
e potencialidades?
Interação com a comunidade e famílias
- Como é a comunidade? Quais são as lideranças?
Como as famílias  estão estruturadas? Quais as
condições socioeconômicas das  famílias? Qual a
participação das famílias na escola? Como
promover e estimular essa participação?
Participação de todos os envolvidos no processo.

ORIENTAÇÕES PRÁTICAS

O debate histórico das produções acadêmicas da
Educação  Física mostrou que houve a
necessidade da Educação Física  justificar a sua
presença e sua função a partir de um olhar crítico
para garantir sua legitimidade dentro da
educação básica.
Essa questão também influenciou a sua presença
na Educação  Infantil. A Educação Física precisava
se reconhecer como área de  conhecimento
dentro de uma perspectiva que considere as
crianças  como sujeitos sociais e históricos, afim
de superar uma visão  fragmentária do ser
criança. As experiências tanto no campo
acadêmico quanto no campo escolar foram se
delineando para essa  superação.
Para o ensino de Educação Física na Educação
Infantil  consideramos que as práticas da cultura
corporal de movimento  também devem fazer
parte da proposta pedagógica da Educação  Física
para a Educação Infantil, tais como os jogos e
brincadeiras, os  esportes, as danças, as ginásticas
e as lutas. Devemos oportunizar  às crianças tais
vivências para que elas sejam capazes de se
reconhecerem como sujeito que vai se
apropriando dessas práticas  sociais, que fazem



parte da nossa cultura e nossa história.
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Entretanto, devemos considerar a especificidade da Educação

Física Infantil que é caracterizada pelos aspectos lúdicos, do brincar
e do interagir.

Considerar uma Educação Física lúdica não significa negar sua
cultura corporal de movimento, nem mesmo torná-la “inferior” ou
“faz de conta”. Nesse sentido devemos dialogar com a realidade das
nossas crianças, neste caso, tornando uma Educação Física que seja
própria e verdadeira

Consideramos o brincar e o interagir na Educação Física Infantil
como duas ferramentas chaves para o ensino das crianças. Temos o
interagir, que por sua vez, é a linguagem em que a criança gera
sentido e significado com o seu meio e com o outro, é o que
mantém o vínculo da criança com sua imaginação e a realidade. E
temos o brincar que é a melhor forma de materializar todo o
processo em que a criança passa na construção do conhecimento.

Por essa razão elaboramos um esquema onde apresentamos os
dois aspectos: a interação e a brincadeira como os dois eixos
integradores da Educação Física na Educação Infantil.

Educação Física Infantil

Interação
Brincadeira

Cultura Corporal de Movimento

Danças Ginástica Lutas Esporte Jogos e

Brincadeiras

A interação e a brincadeira são os dois eixos que devem
perpetuar em todas as unidades da cultura corporal de movimento
da Educação Física Infantil, considerá-las é permitir que a criança
tenha liberdade para expressar-se e desenvolver-se.
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Sugestão:
YouTube/ canal:

Palavra cantada https://www.

youtube. com/watch? v=ONz5yJhbf_Q
O desenvolvimento infantil não se dá por

processos que limitam  ou que prendem a criança,
é preciso oportunizar momentos em  que ela
possa imaginar, fantasiar, criar/recriar e
expressar,  tornando o meio como um espaço de
interação e de vivências com  situações de
descobrimento próprio e do outro, com
experiências  que permitam reconhecer seus
limites e estratégias para  superá-los.
Partindo desses aspectos (interação e

brincadeira), indicaremos  aqui, orientações e
sugestões de práticas para o trabalho da
Educação Física na Educação Infantil considerando
a cultura  corporal de movimento.

JOGOS E BRINCADEIRAS

Os Jogos e Brincadeiras abordam atividades de
fundamental  importância para a Educação Infantil
devido a suas possibilidades  de maior adaptação
ao espaço, tempo e material.
Não estamos tratando aqui do jogo e da
brincadeira como  ferramenta de ensino para
aprender e fixar algum conhecimento,  ou seja,
meio para aprender outra coisa. Estamos falando
dos jogos  e brincadeiras presentes nas
manifestações culturais, têm valor em  si próprios
e trazem consigo os valores e formas de viver em
diferentes contextos ambientais e socioculturais
dos povos  brasileiros.

Sugestão de atividades:
Jogos e brincadeiras populares e folclóricas:
Passa o  anelzinho,telefone sem fio, corre-cutia.
Jogos de perseguição: pega-pega e suas
diversas variações.  - História do Tubarão e os
peixinhos: Deixar uma área "neutra" (espaço),
onde os tubarões não poderão pegar os
peixinhos. No  momento em que tocar uma
música baixa, os peixinhos saem para  passear.
Quando tocar uma música alta, o tubarão sai para
tentar  pegar os peixinhos que deverão voltar
correndo para o local neutro.  O peixinho que for
pego vira tubarão. *Variação: No lugarda  música,
o tubarão (que neste caso pode ser o professor ou
professora) conte uma história e os peixinhos
devem ouvi-las de  olhos fechados, sentados e
atentos, pois quando o “tubarão” falar a  palavra
“TUBARÃO” eles devem correr para o espaço
neutro). Jogos faz de conta: Mímica, imitação de
animais.
Brinquedo cantado: O jipe do padre, Eu vou
andar de trem,  História da Serpente, Eu vi um
jacaré, a casa do Zé.
Construção de Brinquedos: Aqui podemos optar
em fazer  brinquedos e brincadeiras com
materiais recicláveis valorizando a  criatividade
das crianças.
Estafetas: As estafetas é uma excelente sugestão
para a  Educação Física pois nela conseguimos



diversas variações de levar e  trazer.
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Desenhos: Brincar de desenhar seja no chão com o giz ou com

papeis é uma das formas para explorar a criatividade das crianças e
sua capacidade de registrar aquilo que ele está vendo ou
aprendendo, o desenho também pode ser considerado como uma
das formas para o registro de atividades que estão sendo
desenvolvidas nas aulas.

Exploração de materiais e espaços: A brincadeira livre com a
manipulação de materiais e exploração de espaços é um momento
onde a criança vive um momento de descoberta. No berçário
consideramos a principal temática para trabalhar com os bebês,
com a brincadeira com materiais permitimos que os bebês
consigam manipular, explorar os espaços e os materiais, criar e
interagir com o outro. A brincadeira funciona a partir da mediação
do(a) professor (a) com as crianças, proporcionando materiais que
sejam adequados para as crianças, podendo ser diversos, como por
exemplo, o cone pequeno de plástico, bolas de variados tamanhos
de papel, meia ou de plástico, tampinhas de plástico, garrafas pet,
chocalhos, caixas de papelão pequenas, medias e grandes, latas,
bloquinhos de madeira, lego, etc.

ESPORTES:

Desenvolvê-lo sempre na perspectiva lúdica e por meio da
brincadeira, assim conseguimos trabalhar diversas modalidades,
lembrando sempre que não precisamos ensinar o esporte ao “pé da
letra”, ou seja, com todas suas regras, números jogadores,
desenvolver técnicas, habilidades... Sugerimos que o esporte na
Educação Infantil seja de maneira interativa para oportunizar
vivências de práticas diferentes, com essa temática englobamos as
manifestações da nossa cultura e propiciamos as nossas crianças
outras formas de movimento.

Sugestão de atividades:
Atletismo

Com o atletismo conseguimos desenvolver diversas de suas
modalidades, além da própria corrida, como por exemplo:
- Arremesso de peso: utilizando bolas de meia com areia de
diversos tamanhos e pesos, onde as crianças possam
arremessa-las.
- Corrida com obstáculos: Distribuir sobre o espaço obstáculos que
as crianças consigam salta-los, esses obstáculos podem ser objetos
adaptados tais como cones pequenos, chinelo dos próprios alunos,
mochilas, sacos, cordas, entre outros. Aqui vale a imaginação para
organizar a atividade de acordo com seu espaço e possibilidades de
materiais.
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Aqui neste blog:

http: //portaldoprofessor.

mec.gov. br/fichaTecnicaAula.
html?aula=40878
podemos
encontrar a
sugestões para a
prática da ginástica
de forma lúdica.

Aprenda a
confeccionar o
balangandã com esse
vídeo

https://www.youtube.

com/watch?v=Jtds-GsQFsg
Tiro ao alvo
Sugerimos em adaptá-lo de duas maneiras, a
primeira é  desenhando o alvo no chão com um
giz e a segunda com um  pedaço de tecido, TNT
ou lona e fazer alguns buracos espalhados  na sua

superfície (um em cada extremidade e um no
centro). Em  ambas formas, o dardo arremessado
pode ser substituído por bola,  prato de plástico,
CD’s. O legal aqui é fazer variação e adaptações.

IMPORTANTE...

Devemos considerar o esporte como uma prática
social e que  esteja sujeita à modificações e variações
de acordo com a  necessidade do grupo envolvido,
isso não é descaracterizar e sim  torná-lo acessível
para todos. E porque não para as crianças  pequenas?
Com os esportes podemos adaptar as regras,
números de  jogadores, espaços, materiais usados
para assim atingir à todos. Isso  é possível, só devemos
considerar e respeitar as características de  cada
grupo e faixa etária.

GINÁSTICA

Ao falar de ginástica surge um certo medo de
como para  aplica-lá com crianças pequenas, mas
o que precisamos deixar claro  é que não estamos
falando de movimentos acrobáticos perigosos e
complexos, estamos falando de movimentos
simples e possíveis  que nossas crianças consigam
executar. É uma forma também de  proporcionar
a elas outras possibilidades de movimentos. A
ginástica pode ser constituída para desenvolver
os movimentos de  solo, como rolamentos, saltos
e acrobacias de forma a explorar as
possibilidades expressivas do corpo. Pode ser
trabalhada também  na manipulação de materiais
utilizados na Ginástica Rítmica como a  bola, a fita,
o arco e a corda. Podemos associá-la à música
permitindo a expressão corporal. Existem
inúmeras possibilidades,  para essa temática no
Educação Infantil, sugerimos a sobre Ginástica
para Todos e a Ginástica Circenses que são
práticas  possíveis para o ensino das ginásticas
nas escolas. Para a Ginástica  Circense o(a)
professor(a) pode ajudar as crianças aconstruírem
os  materiais a partir de materiais alternativos e
recicláveis.

Sugestão de atividades:
Ginástica circense
- swing poi: trabalhar com o brinquedo
balangandã confeccionado  com jornal, papel
crepom e barbante.



- malabarismo: pedir as crianças que joguem a
bolinha e tentem  apará-la de diversas formas:
com uma mão; com duas mãos, com a  blusa;
trocando com outra criança.

- acrobacias: realizar saltos, rolamentos e
estrelinha sobre o  colchão.
- equilibrismo: andar sobre uma corda no chão;
andar sobre  bancos e cadeiras.

DANÇAS

As danças podem ser trabalhadas de diversas
formas: de  maneira individual ou em grupo;
dança livres ou coreografadas,;  desenvolver
ritmos e a expressão corporal; com músicas ou
não. É  uma temática que envolve desde dos
bebês à crianças maiores. Nas  danças
conseguimos envolver brincadeiras, dinâmicas,
permitir que  a criança crie livremente e
principalmente se expresse  corporalmente. Esse
conteúdo faz parte das práticas socioculturais
que permite que nossas crianças descubram seu
próprio corpo,  seus limites, como se colocar nos
espaços e tempos, e aprimorar  nas suas
principais características.

Sugestões de atividades:
Danças Populares Folclóricas: Permitir o
conhecimento de  diferentes danças das
manifestações culturais, dando maior  enfoque
para as manifestações da cultura comunitária e
local, não  esquecendo de explorar as danças de
matriz indígena e africana  que fazem parte da
formação cultural dos nossos povos.
Ritmo: Para trabalhar o ritmo sugerimos a
manipulação de  instrumentos musicais que
podem até serem confeccionados com  materiais
recicláveis, como por exemplo: o chocalho
(garrafa pet  pequena, pedrinhas ou sementes
como, feijão, milho, arroz, dentro  da garrafa), o
batuque com latas, panelas ou tampas e sons
feitos  com o próprio corpo. Essa temática pode
ser acompanhadas de  músicas ou não.
Sugerimos também trabalhar sons ritmados,
como  o som do relógio, das batidas do coração,

pingos de chuva, entre  outros.
Músicas: Na dança a música é sua aliada
principal, sugerimos  proporcionar os diferentes
ritmos para nossas crianças, músicas  rápidas e
lentas, assim a criança consegue vivenciar outros
estilos  que já estão acostumadas a ouvir.
Dança Livre: A dança livre permite a criação dos
alunos,  desenvolver a criatividade juntamente
com a expressão corporal.  Podemos colocar
diferentes sons, diferentes ritmos, sons de
animais para imitação e mímicas, possibilitando a
livre expressão.
Brincadeiras musicais: As cirandas, Danças das
cadeiras,  estátuas.
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Sobre sons com o corpo e voz sugerimos o álbum do grupo
Barbatuques “TUM PÁ”
https://www.youtube.

com/watch?v=wHq0P7ROVo&

list=OLAK5uy_meq8PLKvd5FTz_FoZyAQzKlgO6e-is
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LUTAS

As lutas é também uma unidade temática que traz um pouco
de receio aos professores e professoras ao serem desenvolvidos no
meio escolar, por serem práticas que trabalham de forma específica

com o contato físico entre as crianças. Apesar de todas as
preocupações presentes, esse conteúdo deve está incluído nas

proposta pedagógica da Educação Física na Educação Infantil,
devendo ser trabalhada de forma segura e lúdica.

IMPORTANTE...

O tatame é um material indispensável para desenvolvimento das
lutas de maneira segura e até mesmo para melhor organização da

aula, entretanto,sabemos que existem muitas escolas onde a realidade
é outra. Encontramos espaços sucateados, escassez nos materiais que

muitas vezes comprometem o desenvolvimento das aulas, e
consequentemente, o desânimo vem à tona para a vida profissional

dos professores. Nossa intenção aqui, não é desanimá-los ainda mais,
ao contrário, aqui é uma troca de experiências e sugestões de práticas

pedagógicas de professores para professores, nosso objetivo é
proporcionar alternativas para o ensino da Educação Física na
Educação Infantil, que muitas vezes é vista apenas como uma

disciplina do “passatempo” do “segundo recreio” sem sua legitimidade
como já destacamos no início deste capitulo. Queremos mostrar

também que a cultura corporal de movimento da Educação Física
também é possível para o trabalho com crianças pequenas.

Sugestão de atividades (podem ser realizadas com ou sem o
tatame):

Os jogos de oposição: ótima ferramenta para desenvolver as
lutas na educação infantil, pois permite incialmente o contato físico
de maneira lúdica, trabalhando a força, regras e respeito para com

o próximo. Os jogos de oposição possui características de
confronto, assim como acontece nas lutas propriamente ditas, as
atividades devem ser adaptadas as espaço e faixa etária de cada

turma. Além dos aspectos táticos e corporais tais como, imobilizar,
desequilibrar, atingir ou excluir, devemos agregar ao conteúdo

aspectos culturais, abordando as lutas presentes no contexto
comunitário e regional, e as lutas de matriz africana e indígena.

- Quero Ficar: Utilizando-se de uma pequena área determinada,
(podendo fazer um círculo no chão) o objetivo de um das crianças é

permanecer dentro da área demarcada, enquanto a outra deve
tentar tirá-la do círculo. A criança que estiver dentro círculo não

pode utilizar as mãos para encostar no seu oponente, usar apenas a
força do seu corpo. Existem algumas variações, como ficar sentados

ou deitado.
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- Pé com Pé: As crianças devem ficar sentadas, uma à frente da



outra e unindo-se os pés e os braços para cima sem encostar no
chão. O objetivo deste jogo é que com apenas a força dos pés
empurrando-os para que o colega encoste as costas no chão.
- Mini- sumô: Aqui neste jogo, em primeiro momento faremos uma
área demarcada, podendo fazer um círculo no chão, dentro deste
círculo ficará duas crianças, ambas agachadas de forma que seu
calcanhar não encoste ao chão, equilibrando apenas nas pontas
dos
pés, o objetivo deste jogo é que um desiquilibre o outro para
que
caia ao chão.

Início da aula
Sugerimos que as aulas iniciem com uma roda de conversa,

onde o professor possa conversar com os alunos sobre a aula
do
dia, realizar alongamentos de relaxamentos e reconhecimento do
próprio corpo, cantar músicas populares e infantis, contar histórias.
Este momento é muito importante, onde o professor pode discutir
com as crianças através de uma linguagem lúdica e interativa os
assuntos sobre a aula, criação de regras e combinados, e assuntos
que surgem de acordo com a necessidade e demandas das
crianças. A roda de conversa pode acontecer no início e ao final da
aula.

Explorando espaços
Explorar os diferentes espaços da escola para as práticas

corporais, organizar passeios em espaços na comunidade, como as
praças. Utilizar os espaços e objetos da escola é uma ótima
estratégia para a criança se movimentar (correr, pular, rolar,
empurrar, jogar, engantinhar, arrastar, saltar, andar, equilibrar etc.)
Com os bancos e cadeiras podemos montar pequenos circuitos
com obstáculos, para pular, saltar, correr e andar. No parque
podemos estimular a brincadeira livre e compreensão dos limites e
cuidado com o corpo. Com os colchões podemos fazer túneis para
arrastar, podemos espalhar no chão para rolar e também sempre
incentivar as crianças para reorganização dos espaços e zelo com os
materiais da escola.

Tempo
É importante que o professor fique atento a interação da criança

com as atividades propostas, o tempo para organização da aula é
importante, mas o mais importante é saber lidar com as trocas de
atividades, muitas vezes ficamos presos ao plano da aula e
corremos para executar todas as atividades propostas, em importar
com a interação da criança. Devemos respeitar o tempo das nossas
crianças e sua interação com a atividade.
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As aulas com 50 minutos devem ser organizadas para evitar
tumultos na troca de uma turma para outra, por isso, sugerimos

que as aulas terminem com tempo para a roda de conversa final e o
trajeto para a sala, ida ao banheiro e à higienização das mãos.

Registro e avaliações
De acordo com as DCNEI, as instituições de Educação Infantil

devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho
pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem

objetivo de seleção, promoção ou classificação.

Avaliar, não é emitir juízos de valor sobre o que as crianças
conseguiram realizar ou não. Avaliar é refazer constantemente
o trabalho a partir da observação e do registro daquilo que os

meninos e as meninas desenvolvem, considerando seu
envolvimento nas situações, as trocas que estabelecem e as

novas necessidades que produzem (SAYÃO, 2000, p. 37).

Portanto, o(a) professor(a) deve encontrar formas de observação
e registro para acompanhar desenvolvimento e aprendizagem

podendo utilizar relatórios, fichas de frequência, filmagens,
fotografias, desenhos, narrativas, feitos pelos professores e pelas

crianças para acompanhar os avanços e conquistas de cada
crianças sem estipular comparações entre crianças.

Os registros são importantes não só no acompanhamento das
crianças, como também, para avaliação dos planejamentos e ação

pedagógica, que deve ser constante e permanente.
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