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Introdução 

 

A prática docente crítica, implicante do 

pensar certo, envolve o movimento 
dinâmico, dialético, entre o fazer e o 

pensar sobre o fazer. 

Paulo Freire 

 

  

Cada vez mais, e com maior intensidade, as 

condições objetivas em torno das práticas educativas 

têm tornado difícil o exercício da docência crítica, que 

pensa sobre sua própria ação e busca condições de 

torná-la mais adequada.  

Trata-se de um projeto político em execução 

que visa alijar professoras e professores de sua 

autonomia intelectual e profissional. E impor às 

crianças e jovens, principalmente aquelas das 

camadas populares, uma educação empobrecida e 

limitadora de suas possibilidades.  

Por isso, o presente material se constitui em 

um importante convite. Uma oportunidade para que 

os atores da experiência pedagógica – de maneira 
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especial: professoras, famílias, crianças e demais 

profissionais das escolas – possam dialogar acerca de 

alguns dos aspectos que constituem seu cotidiano 

dentro das instituições educativas.  

Uma experiência em que o debate seja o 

objetivo principal; e a possibilidade de 

compartilhamento de pontos de vista e percepções 

possa enriquecer a todos, ampliando olhares e 

perspectivas educacionais.  

Fica aqui o convite; e o desejo de que este 

material seja o motivador para aproximações e 

construções colaborativas, base para múltiplas 

aprendizagens.   
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Sobre este Recurso Educativo 

 

Este material foi organizado a partir dos dados 

da pesquisa de mestrado “Educação Infantil e Ensino 

Fundamental: relações em construção” e teve como 

inspiração o documento “Indicadores da Qualidade 

na Educação Infantil” (MEC, 2009)1. O objetivo deste 

material é criar oportunidades para que as 

profissionais de cada escola possam realizar análises 

sobre suas experiências, com vistas a qualificarem as 

relações entre a etapa da Educação Infantil e a etapa 

do Ensino Fundamental.   

O instrumento se caracteriza na perspectiva 

da avaliação de contexto, na qual o debate sobre 

política e qualidade da educação se efetiva a partir 

das bases da participação democrática e formativa. 

Considera, portanto, o envolvimento dos sujeitos da 

experiência educativa – crianças, professoras, 

famílias, demais funcionários - de cada contexto 

                                                 
1    Este material descreve, objetivamente, aspectos da realidade escolar, 

tornando observáveis os desafios e potencialidades do cotidiano, 
transcritos em forma de indicadores.  
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escolar, para a avaliação da qualidade da educação 

que é ofertada (SOUZA e MORO, 2015).   

 O foco do presente recurso educativo se 

coloca no processo de reflexão e debate e não, 

necessariamente, no resultado. Sua finalidade 

principal é tornar possível o diálogo, a argumentação, 

a troca de ideias, quando cada participante deverá 

justificar o critério escolhido ancorando sua avaliação 

em exemplos factuais dentro da instituição. Entende-

se, assim que este material seja um ensejo à 

participação e à negociação com garantia de voz aos 

diversos pontos de vista. Por meio dele, espera-se 

que a confabulação entre diferentes percepções 

enriqueça seus participantes, ajude-os a 

esclarecerem, estenderem e alargarem suas próprias 

perspectivas (BONDIOLI, 2013), na possibilidade de 

criação de processos democráticos de interpretação 

da realidade, tornando-a visível e, assim, passível de 
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reflexão, diálogo e argumentação (DAHLBERG, MOSS 

e PENCE, 20072, apud  BONDIOLI, 2013).   

Cabe destacar que seu objetivo se encerra no 

uso autônomo pelas instituições e pelos sujeitos a ela 

ligados, de modo a proporcionar a gestão 

democrática e a melhoria do processo educativo, no 

interior de cada instituição, como aposta ao 

enriquecimento dos processos pedagógicos e 

desenvolvimento profissional das professoras e 

coordenadoras das duas etapas educativas.  

As perguntas destinadas ao processo de auto 

avaliação pelas instituições foram construídas com a 

finalidade de apresentar a situação idealmente mais 

favorável. Desse modo, em sua aplicação, este 

recurso educativo poderá servir duplamente: como 

referência de análise da realidade de cada escola e, 

ao mesmo tempo, em material que se constitui como 

horizonte a ser almejado pelas instituições. Sua 

proposta não é de que ele se torne um modelo ao 

                                                 
2     DAHLBERG, Gunilla; MOSS, Peter; PENCE, Alan. Beyond Quality in Early 

Childhood Education and Care: Language of Evaluation. London-New York: 
Routledge, 2007. 
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qual a escola deve se adequar, mas como 

possibilidade para a formação de uma consciência 

compartilhada acerca das direções a tomar e das 

escolhas a se fazer (BONDIOLI, 2013).  

Considerando-se que este material foi 

elaborado a partir de pesquisa acadêmica 

envolvendo a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental, as questões nele contidas se referem 

a todas as faixas etárias de atendimento à primeira 

infância – zero a cinco anos – e aos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, principalmente. Ainda que a 

convivência de crianças da Educação Infantil com 

adolescentes tenha sido observada como rica 

oportunidade de interação entre as diferentes idades, 

a faixa etária que envolve o ciclo da infância é a 

prioridade deste instrumento, compreendendo as 

crianças entre zero e doze anos de idade.  

Este recurso educativo foi redigido pensando 

nas (nos) docentes e coordenação pedagógica, mas 

reconhece-se a importância da participação dos mais 

variados segmentos dentro da comunidade escolar, 
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sejam outros funcionários da escola, famílias e/ou 

crianças. Desse modo, recomenda-se que cada 

instituição crie oportunidades para a participação 

desses diversos segmentos, com a ressalva de que 

serão necessárias adequações na redação do 

material, garantindo a inserção de todos no debate.  

A proposta de aplicação completa do material 

contempla quatro etapas. A primeira delas é coletiva 

e consiste na leitura do instrumento para 

conhecimento, possíveis adequações considerando-

se a realidade de cada escola.  

A segunda etapa é individual e se realiza com 

o material já adequado a cada escola. Nesta etapa, 

cada participante deverá ler o documento, realizar 

suas marcações, justificando-as com exemplos do 

cotidiano. Para isso, a marcação deve ser: 

 

 

quando a questão é plenamente 

atendida, abrangendo 

indiscriminadamente a todas as 

crianças (independentemente de 

suas faixas etárias) e professoras; 



11 

 

 

quando se observam alguns 

episódios de atendimento pleno à 

questão e outros ainda em 

processo; 

 

quando a questão é atendida raras 

ou nenhuma vez, dentro da escola 

ou entre o total de crianças e 

profissionais. 

 

quando a questão não se aplica à 

realidade da escola, ou quando a/o 

participante não souber responder a 

questão.  

 

Na terceira etapa, pequenos grupos se 

reúnem para apresentar suas marcações e debater 

sobre elas. Na quarta etapa, uma assembleia escolar 

oportuniza a visualização do panorama geral da 

instituição, a partir da apresentação de cada grupo. 

Após a aplicação de todo o documento, o coletivo da 

escola constrói um plano de ação visando aperfeiçoar 

aspectos que foram pactuados como prioritários 

naquela instituição. Em cada etapa, é importante que 

as (os) participantes justifiquem cada resposta com 

exemplos, ou apresentem o contraditório quando a 
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marcação for para algumas ou raras vezes. Assim, a 

percepção de diferentes pontos de vista poderá ser 

exercitada. Ao final do instrumento, encontra-se um 

passo a passo do seu processo de aplicação, a título 

de sugestão. 

As perguntas deste instrumento foram 

construídas com a finalidade de contribuir com a 

melhoria das experiências educativas das crianças 

independentemente da etapa educativa em que 

estiverem, ou de elas coexistirem em uma mesma 

instituição. Assim, escolas que atendem somente 

Educação Infantil, ou somente Ensino Fundamental 

ou ambas as etapas podem se beneficiar deste 

material. Perguntas específicas para as escolas que 

atendem às duas etapas simultaneamente estão 

marcadas de azul.  

Este recurso se constitui de três seções: (1) 

Os marcadores “tempos” e “espaços” na coexistência 

da Educação Infantil e Ensino Fundamental; (2) As 

influências e aprendizagens entre as etapas da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental; (3) A 
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emergência do cuidado na coexistência da etapa da 

Educação Infantil com o Ensino Fundamental.   

 

1. Os marcadores “tempos” e “espaços” na 

coexistência da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental 

 

Tempo e espaço se constituem como 

instâncias imanentes da existência do ser. É o sujeito 

que existe, observa, vive, sente e pensa quem 

significa a existência do tempo e do espaço, de 

múltiplas formas. Temas de filósofos, sociólogos, 

antropólogos, arquitetos, economistas e, também de 

pedagogos, as compreensões sobre o tempo e o 

espaço, vêm avançando nos estudos destas áreas – 

e também de outras – sendo, inclusive, considerados, 

na atualidade, em íntima inter-relação como um 

continuum espaço, tempo, matéria e movimento.  

Na educação, tempos e espaços são 

importantes marcadores das culturas escolares, 

constituindo-se, simultaneamente, em experiência 

vivida pelos sujeitos, e como base na qual se dão os 



 

 

14  

 

processos educacionais. A maneira como são 

organizados e ofertados os tempos e espaços dentro 

das escolas se constitui em mensagens educacionais, 

sendo extremamente importante a maneira como 

cada pessoa os experimenta para sua constituição 

como sujeitos sociais (BARBOSA, 2006).  

 

 
1.1 – Quando a escola atende, simultaneamente, turmas 
de Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, seus diversos espaços são usados pelas 
crianças das duas etapas juntas, pelo menos uma vez por 
semana?  

 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
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1. 2 – Quando a escola atende, simultaneamente, 
turmas de Educação Infantil e dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, as crianças das duas etapas 
desenvolvem ações/ projetos/ atividades em parceria 
nas salas de aula, pelo menos uma vez a cada quinze 
dias?  

 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas: 

 

 

 

1. 3 - Na utilização dos diferentes espaços da escola, há 

garantia de, no mínimo, um horário por semana, por turma, 

em cada um dos espaços, independentemente da faixa 

etária das crianças?  

 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas: 
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1. 4 – A escola dispõe de espaços abertos3 para as 
brincadeiras e interações livres entre as crianças, em 
quantidade suficiente, de modo que o acesso diário das 
diversas turmas seja garantido para além do uso 
durante o recreio/ tempo de parquinho? 
 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas: 
 
 
 

 
1. 5 – Os diferentes espaços da escola estão equipados com 

brinquedos ou outros artefatos culturais adequados à 

proposta de cada ambiente e às faixas etárias das crianças 

atendidas? 

 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:  

 

                                                 
3     No âmbito deste instrumento, espaços fechados são definidos como os 

espaços delimitados por paredes e com algum tipo de cobertura, como sala 
de aula, refeitório, banheiro, biblioteca ou outros. Espaços abertos são 
amplos e descobertos, como pátio ou parquinho.   
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1. 6 – No uso dos diversos espaços da escola, existe 
possibilidade de negociação e flexibilização dos 
tempos, de acordo com a necessidade/ interesse das 
crianças e das professoras? 
 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   

 

 
1. 7 – Os materiais produzidos por cada turma podem 
ser expostos ou deixados em diferentes espaços da 
escola sendo preservados/ respeitados pelas demais 
turmas que fazem uso daquele mesmo ambiente? 
(Exemplo: uma turma constrói cabanas de tecido que 
são mantidas pelas outras turmas que usam o mesmo 
espaço) 
 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
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1. 8 – Todos os espaços coletivos da escola, 
destinados às crianças, estão permanentemente 
disponíveis para seu uso, independentemente da 
faixa etária? 
 

             

Observações/ exemplos/ dúvidas:    
 
 
 

 
1. 9 – A escola tem espaços abertos e fechados 
diversificados, em quantidade suficiente e  
disponíveis para uso de todas as turmas das 
crianças, independentemente das faixas etárias 
atendidas? 
 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
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1. 10 – As crianças dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental têm acesso, pelo menos uma vez por 
semana, ao parquinho/ playground, ou outros 
espaços abertos da escola destinados à brincadeira 
livre, para além do tempo do recreio?  
 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   

 

 

 
1.11 – Espaços abertos são utilizados para 
atividades como rodas de conversa, leitura ou 
contação de histórias, experiências expressivas 
plásticas (desenhos, pintura ou modelagem), 
cênicas (dança e teatro) ou musicais, de maneira 
equilibrada à permanência das crianças dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental em espaços 
fechados? 
 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
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1.12 – Espaços abertos são utilizados para 
atividades como rodas de conversa, leitura ou 
contação de histórias, experiências expressivas 
plásticas (desenhos, pintura ou modelagem), 
cênicas (dança e teatro) ou musicais, de maneira 
equilibrada à permanência das crianças da 
Educação Infantil em espaços fechados? 
 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
 
 
 

 
1.13 – Existe distribuição equilibrada entre os 
tempos em que as crianças dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental permanecem na sala de aula 
e em outros espaços fechados da escola? 
 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
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1. 14 - Existe distribuição equilibrada entre os 
tempos em que as crianças da Educação Infantil 
permanecem na sala de aula e em outros espaços 
fechados da escola? 
 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   

 

 
1.15 – A oportunidade de usufruir de espaços 
amplos e abertos é compreendida pelo grupo de 
professoras como necessidade intrínseca das 
crianças, tanto da Educação Infantil quanto dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental? 

 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
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1.16 – O grupo de professoras negocia livremente 
o uso dos espaços da escola, para além dos que já 
são administrativamente garantidos? 
 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
 
 
 
 

 
1.17 – A gestão da escola trabalha, 
permanentemente, para manter e criar novos 
espaços para uso de todas as crianças?   
 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
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1.18 – A coordenação pedagógica acompanha e 
promove o uso dos diferentes espaços da escola 
pelas turmas da Educação Infantil e dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, pelo menos uma 
vez por semana?  

 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   

 

 

 
1.19 – Quando a escola atende, simultaneamente, 
turmas da Educação Infantil e dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, esse formato de atendimento 
possibilita a ampliação e diversificação de espaços 
para uso das crianças da Educação Infantil e dos 
anos iniciais do Fundamental?  

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
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2. As influências e aprendizagens entre a 

etapa da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental 

 

Na pesquisa realizada sobre as relações entre 

a Educação Infantil e o Ensino Fundamental dentro 

de uma mesma escola, a maioria dos depoimentos 

apontou maiores influências da Educação Infantil 

sobre o Ensino Fundamental. É significativa a 

diversidade de maneiras relatadas pelas quais essa 

influência ocorreu, indicando que as relações entre 

as duas etapas se constroem para além dos aspectos 

voltados para as práticas educativas junto às 

crianças.  

Pelo conteúdo dos depoimentos, parte 

significativa das influências citadas, ainda que 

iniciais, se remeteram a características da docência e 

também do currículo das duas etapas. O surgimento 

de mais ações, nas turmas do Ensino Fundamental, 

que envolveram diferentes linguagens como a 

oralidade, as linguagens plásticas – pintura, 

desenho, modelagem - e cênicas – teatro, dança – 
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oportunizaram e também solicitaram às professoras 

desta etapa novos saberes e competências docentes. 

Assim como oportunizaram a ampliação da 

concepção de currículo para além dos conteúdos 

disciplinares tradicionalmente presentes no Ensino 

Fundamental. Esse tipo de influência da Educação 

Infantil pode ter contribuído com o que seria o 

principal meio de articular as duas etapas educativas: 

a experiência com a cultura. Ainda que as influências 

percebidas tenham sido iniciais e não tenham dado 

indícios de maior aprofundamento reflexivo por parte 

das professoras, elas apontaram para a possibilidade 

de “ver o pedagógico na sua dimensão cultural, como 

conhecimento, arte e vida, e não só como algo 

instrucional, que objetiva ensinar coisas.” (KRAMER, 

2006, p. 810). Representa, também, novos sentidos 

sendo construídos para o currículo na Educação 

Infantil e, principalmente, no Ensino Fundamental.  
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2.1 – Quando a escola atende, simultaneamente, 
turmas da Educação Infantil e dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, as professoras das duas 
etapas têm oportunidades de dialogar sobre suas 
práticas pedagógicas e as concepções que as 
fundamentam, no mínimo uma vez por semana? 
 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   

 

 

 
2. 2 – Quando a escola atende, simultaneamente, 
turmas da Educação Infantil e dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, a equipe de profissionais 
considera enriquecedora para as duas etapas sua 
coexistência dentro da escola? 

 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
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2. 3 – Quando a escola atende, simultaneamente, 
turmas da Educação Infantil e dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, a equipe de profissionais 
considera que a coexistência entre as duas etapas 
tem se revertido em oportunidade de 
conhecimentos e influências mútuas entre as 
etapas?  

 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   

 

 
2.4 – Quando a escola atende, simultaneamente, 
turmas da Educação Infantil e dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, a equipe de profissionais 
considera que a coexistência entre as duas etapas 
tem contribuído para melhoria do clima escolar 
entre as profissionais e também entre as crianças?  
 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
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2. 5 – Quando a escola atende, simultaneamente, 
turmas da Educação Infantil e dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, a entrada da Educação 
Infantil na escola é percebida como possibilidade 
de maior conhecimento e percepção sobre as 
características da infância nas crianças tanto da 
Educação Infantil quanto do Ensino Fundamental? 

 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   

 

 
2.6 – Quando a escola atende, simultaneamente, 
turmas da Educação Infantil e dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, a entrada da Educação 
Infantil contribui para que algumas práticas 
pedagógicas do Ensino Fundamental sejam 
ampliadas (como rodas de conversa, leitura e 
contação de histórias, momentos específicos para 
a brincadeira como manifestação das culturas 
infantis, entre outras)?  

 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
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2.7 – As práticas educativas buscam articular 
conhecimento, arte e vida, considerando essencial 
a dimensão cultural no processo de 
desenvolvimento e aprendizagem das crianças?  

 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   

 

 
2.8 – As professoras e coordenadoras pedagógicas 
empenham-se em organizar experiências 
educativas que se articulem com as características 
inerentes à infância: a imaginação, a fantasia, a 
criação, a brincadeira entendida como experiência 
da cultura? 
 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
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2. 9 – A equipe de profissionais da escola tem 
buscado dialogar e articular um projeto 
pedagógico comum entre Educação Infantil e 
Ensino Fundamental, que respeite e garanta as 
especificidades da infância? 
 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   

 

 
2.10 – Quando a escola atende, simultaneamente, 
turmas da Educação Infantil e dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, as professoras que atuam no 
último ano da Educação Infantil e no primeiro ano 
do Ensino Fundamental procuram desenvolver 
experiências compartilhadas entre as crianças, no 
mínimo uma vez a cada quinze dias, durante todo 
o ano, de modo a construir um processo de 
transição que seja vivenciado e significado pelas 
crianças processualmente?   

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   

 

 



31 

 

 
2.11 – As professoras que atuam no último ano da 
Educação Infantil e no primeiro ano do Ensino 
Fundamental dialogam com as crianças auxiliando-
as a construírem, coletiva e individualmente, 
sentidos para a mudança de etapa educativa, no 
mínimo uma vez a cada quinze dias?   
  

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   

 

 

 
2.12 – As professoras que atuam no último ano da 
Educação Infantil e no primeiro ano do Ensino 
Fundamental envolvem as famílias no processo de 
transição das crianças de uma etapa educativa 
para outra?    

 

          

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
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2. 13 – As professoras que atuam no último ano da 
Educação Infantil e no primeiro ano do Ensino 
Fundamental propõem experiências para apoiar as 
crianças na apropriação das rupturas e também 
das continuidades que ocorrem na passagem de 
uma etapa para a outra, no mínimo uma vez a 
cada quinze dias, durante todo o ano?    

 

        

Observações/ exemplos/ dúvidas:   

 

 
2.14 – Quando a escola atende, simultaneamente, 
turmas da Educação Infantil e dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, a equipe gestora promove 
oportunidades, para que as professoras que ainda 
não se envolveram nos diálogos e interações com 
as colegas da outra etapa, possam começar a fazê-
lo, no mínimo a cada quinze dias?   
 

        

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
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2.15 – Quando a escola atende, simultaneamente, 
turmas da Educação Infantil e dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, as professoras das duas 
etapas dialogam sobre as especificidades do 
trabalho educativo que se realiza com as crianças 
da primeira infância, abordando, especialmente, as 
características de globalidade, vulnerabilidade, 
dependência física, ludicidade, imaginação, criação 
e fantasia destes sujeitos?    
 

        

Observações/ exemplos/ dúvidas:   

 

 
2.16 – Quando a escola atende, 
simultaneamente, turmas da Educação Infantil e 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental, as 
professoras das duas etapas conseguem 
estabelecer relações respeitosas e harmoniosas 
para interação garantindo o reconhecimento da 
profissionalidade envolvida nas ações cotidianas 
de ambas as etapas?   

 

        

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
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3. A emergência do cuidado na coexistência da 

etapa da Educação Infantil com o Ensino 

Fundamental 

 

As relações entre cuidado e educação foram 

expressas em documento oficial educacional, 

possivelmente pela primeira vez, no documento 

“Diretrizes de Política da Educação Infantil” (BRASIL, 

1993 apud MONTENEGRO, 20054). Essa associação, 

confirmada posteriormente nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, em 

1998, e aprofundada na revisão destas Diretrizes, em 

2009, passou a ser formulada como indissociável, no 

atendimento das crianças da Educação Infantil. No 

campo do Ensino Fundamental, a indissociabilidade 

das ações de educação e cuidados confirmou-se a 

partir das Diretrizes Curriculares da Educação Básica 

(2010), que estendeu às etapas posteriores à 

                                                 
4  MONTENEGRO, Thereza. Educação Infantil: a dimensão moral da 

função de cuidar. In: Psicologia da Educação. São Paulo, 20, 1º sem 
de 2005.    
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Educação Infantil a compreensão sobre a educação 

no sentido amplo de formação da pessoa em sua 

essência humana, considerando “o cuidado no 

sentido profundo do que seja acolhimento a todos” 

(BRASIL, 2013, p. 17).  

Independentemente do tempo em que o 

cuidado tenha sido inserido como formulação legal 

nas orientações educativas de ambas as etapas, em 

nenhuma delas observa-se a plena compreensão 

dessa dimensão ampla do cuidado na constituição da 

essência humana, conforme estabelecido nas 

Diretrizes da Educação Básica. Em grande medida, o 

binômio educação e cuidados é transposto, na 

prática, pela cisão entre corpo e mente ou ainda pela 

trajetória histórica da Educação Infantil na oposição 

entre saúde/assistência – proteção, guarda, higiene 

e alimentação - e educação – direcionado ao trabalho 

intelectual (BITENCOURT, 2020).  

O conceito de cuidado como “as atividades e 

subjetividades que o ser humano faz para manter, 

continuar, recuperar e reparar o bem-estar do outro” 



 

 

36  

 

(DUMONT PENA, 2015, p. 50) amplia a ideia que o 

associa a demandas do corpo físico para abranger as 

mais variadas necessidades vivenciadas pelas 

pessoas – acolhimento, reconhecimento, 

pertencimento, valorização, entre outros -, em 

diversos momentos de suas vidas, demandando 

algum tipo de ação particularizada.  Essa ideia 

ampliada significa compreender que todas as 

pessoas, em diferentes momentos da existência, 

demandam ações de cuidados para manter, 

continuar e reparar a própria vida (DUMONT PENA, 

2015).  

 

 

3.1 – As professoras procuram aprofundar sua 
compreensão sobre o cuidado no atendimento 
educacional das crianças, por meio de diálogos 
internos, leituras e estudos?    

 

        

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
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3.2 – As professoras buscam garantir em seus 
planejamentos e experiências educativas o 
acolhimento e atendimento às necessidades 
afetivas, físicas, sociais e culturais das crianças?    

        

Observações/ exemplos/ dúvidas:   

 

 

 

3.3 – As crianças de ambas as etapas têm 
oportunidades de dialogar sobre seus interesses, 
expectativas e desejos, ouvindo umas às outras e 
buscando construir interações que possibilitem a 
realização dos mesmos?    

        

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
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3.4 – As (os) profissionais da escola procuram 
manter relações cuidadosas entre si de modo a 
vivenciarem o cuidado como dimensão inerente 
aos seres humanos, independentemente da faixa 
etária?      

        

Observações/ exemplos/ dúvidas:   

 

 

 

3.5 – As professoras demonstram compreender o 
cuidado como ação inerente às experiências educativas 
e à formação global dos seres humanos? 

 

        

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
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3.6 – As professoras demonstram compreender a 
importância do reconhecimento pelo grupo como 
uma das principais fontes para o desenvolvimento 
da autoconfiança e autoestima, pelas crianças?       

        

Observações/ exemplos/ dúvidas:   

 

 

 

3.7 – As professoras se mantém atentas às ações 
de cuidados das crianças umas com as outras, 
valorizando-as e estimulando-as sistematicamente?     

 

        

Observações/ exemplos/ dúvidas:   

 

 

 
 



 

 

40  

 

 

3.8 – As professoras promovem ações, no mínimo 
uma vez por semana, de cuidado com o patrimônio 
da escola, indicando-as como atitudes das crianças 
de respeito a si mesmas e aos demais membros da 
comunidade escolar?      

 

        

Observações/ exemplos/ dúvidas:   

 

 

3.9 – Quando a escola atende, simultaneamente, 
turmas da Educação Infantil e dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, as (os) profissionais da 
escola reconhecem e acolhem interações 
espontâneas entre crianças de etapas diferentes, 
estimulando-as e valorizando-as?    

 

        

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
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3.10 – Quando a escola atende, simultaneamente, 
turmas da Educação Infantil e dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, as interações familiares 
(irmãos, primos, tios) entre crianças de etapas 
diferentes dentro da escola são potencializadas e 
aproveitadas nas experiências cotidianas?  

 

        

Observações/ exemplos/ dúvidas:   

 

 

3.11 – Quando a escola atende, simultaneamente, 
turmas da Educação Infantil e dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, as relações familiares e 
comunitárias, dentro da escola, são reconhecidas 
como oportunidades para que as crianças passem 
a se sentir mais pertencentes e mais inseridas no 
ambiente escolar?     

 

        

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
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3.12 – As (os) profissionais compreendem a 
dimensão cultural do cuidado, o que lhe imprime 
variações de família para família e de grupo social 
para grupo social?   

 

        

Observações/ exemplos/ dúvidas:   

 

 

3.13 – As professoras demonstram reconhecer o 
cuidado com conteúdo a ser aprendido com o mesmo 
nível de importância dos demais?   

 

        

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
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3.14 – A escola promove debates e revisão do 
projeto político-pedagógico buscando inserir nele a 
importância do cuidado como ação pedagógica 
com todas as crianças, sistematicamente, 
independentemente da etapa educativa que 
atenda?    

 

        

Observações/ exemplos/ dúvidas:   

 

 

3.15 – As (os) profissionais da escola se envolvem 
com a realização de ações de cuidado, 
independentemente de serem homens ou 
mulheres, buscando quebrar estereótipos de 
gênero vinculados a estas ações?  

 

        

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
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3.16 – As (os) profissionais da escola estimulam as 
crianças e adolescentes a se envolverem com a 
realização de ações de cuidado, 
independentemente de serem homens ou 
mulheres, buscando quebrar estereótipos de 
gênero vinculados a estas ações? 

        

Observações/ exemplos/ dúvidas:   

 

 

 

3.17 – A escola promove sistematicamente debates 
com as famílias sobre a realização de ações de 
cuidado, independentemente dos papéis masculino 
e feminino, buscando quebrar estereótipos de 
gênero vinculados a estas ações?   

 

        

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
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3.18 – As (os) profissionais da escola identificam, 
em suas próprias atitudes, cuidado para com o bem-
estar da comunidade escolar?   

        

Observações/ exemplos/ dúvidas:   
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Sugestão de passo a passo para aplicação do 
recurso educativo 
 
1. Diálogo interno na escola para conhecimento do 
recurso educativo e deliberação sobre sua aplicação na 
instituição; 
 

2. Convite aos diversos segmentos da comunidade 
escolar para participação na aplicação do recurso 
educativo; 

 
3. Leitura do documento pelos participantes do 
processo para conhecimento do mesmo e possíveis 
adequações; 

 

4. Eleição de comissão específica para aplicação do 
recurso educativo envolvendo representantes dos 
diversos segmentos participantes; 

 
5. Negociação de calendário para aplicação do 
recurso educativo; 

 
6. Mobilização da comunidade escolar para 
participação na aplicação do recurso educativo; 

 
7. Organização de grupos de discussão de acordo 
com as características da escola e possibilidades de 
reorganização do cotidiano escolar; 

 
8. Leitura e estudo do recurso educativo, já com as 
adequações necessárias, pelos grupos participantes; 

 

9. Resposta individual do recurso educativo; 
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10. Debate em grupos sobre as respostas individuais; 

 
11. Realização de assembleia escolar para 
apresentação do trabalho dos grupos e construção da 
marcação geral da escola; 

 
12. Reuniões para construção de plano de ação 
visando melhorar os aspectos mais problemáticos 
identificados; 
 

13. Reavaliação periódica da instituição por meio do 
recurso educativo. 
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