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PARTE 1

Introdutório
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MATRIZ CURRICULAR 2020

A Matriz Curricular é o coração do Projeto CSL 2020. Trata-se de uma descrição
detalhada do documento que será implementado, integralmente, a partir
do próximo ano. Como o próprio nome indica, na Matriz, temos diversas
informações que, entrelaçadas, formam o tecido que sustentará as nossas
práticas pedagógicas a partir de 2020. O processo vivido nos últimos 18 meses
é uma resposta ao mandato do Projeto Educativo Comum (PEC) da Rede Jesuíta
de Educação, o qual define seis linhas de ação para os colégios jesuítas do
Brasil na área curricular. Dentre essas, a análise das matrizes vigentes e a
revisão ou a reelaboração, segundo o resultado da análise feita (PEC, n. 29).

Para elaborar este documento, recolhemos os elementos fundamentais da
tradição pedagógica da Companhia de Jesus, retomamos as diretrizes para
Educação Básica no Brasil – incluindo a Base Nacional Curricular Comum
(BRASIL, 2017) -, observamos as orientações dos últimos documentos da
UNESCO, pesquisamos matrizes curriculares de escolas brasileiras, também
fora do Brasil (jesuítas e não jesuítas), e, finalmente, mas não menos
importante, analisamos a matriz que, até então, sustentava o trabalho realizado
no CSL. Importante registrar que essa análise foi feita com rigor epistemológico
(contamos com o apoio de uma equipe externa de especialistas), mas com
ativa participação de profissionais do Colégio, particularmente aqueles que
integraram a equipe encarregada de discutir a questão da Matriz Curricular
2020. Também consideramos observações dos estudantes, sobretudo daqueles
que passaram pelo Ensino Médio nos últimos três anos.
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A elaboração de uma matriz curricular orgânica, que explicite princípios,
conteúdos e meios para realizar a formação integral e integradora de nossos
estudantes, era uma das condições para o êxito do Projeto 2020. Sem um
documento dessa natureza, dificilmente chegaríamos à nova sede em
condições de afirmar que estamos inovando, não apenas no espaço físico, mas,
principalmente, na organização do processo educativo. A arquitetura da nova
sede está a serviço do projeto pedagógico revelado nesta Matriz Curricular. A
horizontalidade e transparência do prédio, a amplitude das salas de aula e dos
espaços multiuso, a abundância de vegetação e de ambientes de convivência,
a localização da capela, tudo foi pensado para favorecer a realização de um
trabalho que revele, de forma mais explícita, a nossa identidade, qualifique o
ensino e a aprendizagem e seja aderente aos tempos atuais.

Nossa missão continua sendo evangelizar por meio da educação. Lida e dita de
forma rápida, a frase pode parecer uma declaração de intenções, mais que uma
finalidade. Porém, se entendida com maior profundidade, estamos falando de
fazer dessa escola um lugar de ensaio de uma sociedade baseada nos valores
do Evangelho. A afirmação anterior não faz da escola um espaço catequético
– no sentido mais estrito do termo-, mas nos compromete com um trabalho
baseado em valores humanos que acreditamos serem universais. Assumimos
que somos uma “presença avançada” da Igreja no campo da cultura. A escola
– ou a educação formal – é um meio para participarmos da cultura como
testemunhas dos valores fundamentais da vida humana.

Nossa identidade, por outro lado, também permanece a mesma: somos uma
escola jesuíta e herdeiros de uma tradição educativa de excelência que traz,
no seu âmago, a inovação. Não qualquer inovação, mas aquela que nasce
do diálogo com a cultura de cada tempo e lugar, do chamado ao serviço às
pessoas, no nosso caso, crianças e jovens que as famílias nos confiam durante
a educação básica, e da busca da excelência em tudo que fazemos.

12 EDUCAÇÃO INFANTIL
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A Matriz Curricular 2020, que será objeto de nossa formação durante todo o ano
de 2019, inova na organização dos conteúdos e abre espaço para um trabalho
mais profundo nos diferentes componentes curriculares. Além disso, ao definir
as competências que teremos como meta da formação desde a Educação Infantil
até o final do Ensino Médio, desafia-nos a eliminar, definitivamente, a lógica da
fragmentação e da terminalidade ao final de cada segmento. Da mesma forma,
ajuda-nos a aprender e a compreender melhor os fundamentos epistemológicos
dos diferentes campos de conhecimento, assim como os princípios de integração
dos saberes, os quais já foram exaustivamente sistematizados em documentos
da UNESCO, da Companhia de Jesus (Características da Educação da Companhia
de Jesus, 1986; Pedagogia Inaciana, 1993 e Excelência Humana, 2017) e nos
Parâmetros Curriculares Nacionais, elaborados, a partir da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional 9.394, no final dos anos de 1990.

O que esperamos a partir da publicação deste documento é uma imersão
individual e coletiva dos profissionais que atuam na área acadêmica – de modo
particular – com a disposição de refletir sobre a sua prática atual e projetar o
trabalho em 2020 tirando o melhor proveito dessa nova orientação, do aumento
no número de horas de permanência dos estudantes no colégio e do espaço
diferenciado que teremos para trabalhar.

Estamos vivendo um tempo privilegiado no Colégio São Luís, desejado por
muitos educadores deste país que, por razões diversas, não têm a mesma
oportunidade. Saibamos tirar proveito disso e, movidos pelo nosso compromisso
em oferecer educação integral, integradora e de qualidade aos nossos alunos
e alunas, mergulhemos com a mesma ousadia que tiveram aqueles que nos
deixaram essa escola como espaço de missão, local de trabalho e de realização!

Bem-vindos a 2020!

Sônia M. V. Magalhães
Diretora-Geral

LÍNGUA PORTUGUESA 13
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Conceitos norteadores
deste currículo

O

processo histórico evidencia revisões periódicas no campo curricular por
decorrência de pressões institucionais e forças sociais. [...] Currículo é um
processo que envolve saberes, cultura, conhecimentos escolares e toda
relação que existe dentro da escola entre seus agentes. O currículo, como construção cultural, é uma prática complexa que pode apresentar diversas perspectivas e muitas significações. Mais ainda, precisa ser visto não como algo posto e
imutável.”(PALANCH, 2016, p. 40 — 42).
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, os questionamentos sobre um

promovendo um debate sobre a temática curricular

currículo nacional têm adquirido relevância e assu-

em face dessas novas condições existenciais.

mido uma indiscutível centralidade nas discus-

Cada vez mais são feitos estudos e debates sobre

sões educacionais. Tais debates culminaram com

o papel da educação no desenvolvimento do país. Mas,

a homologação, em 2017, da Base Nacional Comum

para que isso ocorra, primeiramente, é preciso fazer

Curricular (BRASIL, 2017) que carrega o complexo

da educação um instrumento de formação de cida-

desafio de delimitar, no campo do currículo, diretri-

dãos para a sociedade que se espera e/ou projeta

zes curriculares nacionais considerando as dife-

O currículo de uma escola ou rede de ensino

rentes identidades federais, regionais e locais, cada

constitui-se em uma forma de adequar o ensino,

vez mais complexas e plurais. Ademais, importan-

tanto público quanto particular, à realidade presen-

tes transformações têm ocorrido em nossas for-

te na sociedade. É a partir desse documento que são

mas de viver, conviver, pensar e habitar o mundo,

implementados programas que buscam a qualidade

14 EDUCAÇÃO INFANTIL
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do ensino que se oferta. Além disso, os currículos pro-

[...] o currículo é um processo, não o de transmitir o

curam dar à educação um formato mais democrático.

que é (absolutamente) conhecido, mas o de explorar

Ao definirmos currículo, descrevemos os modos de

o que é desconhecido; e através da exploração os

concretização das funções de ensino da instituição

estudantes e professores ‘limpam o terreno’ juntos,

escolar e a forma de enfocá-los em momento específi-

transformando assim o terreno e eles próprios [...]

co, histórico e cultural, para os níveis, etapas e modali-

o currículo não é apenas um veículo para transmitir

dades da educação formal.

conhecimentos, mas é um veículo para criar e recriar
a nós mesmos e à nossa cultura. (DOLL, 1997, p.87)

Sendo assim, a utilização de um currículo é justifi-

O currículo pode ser considerado como
“o conjunto das experiências vividas pelos
estudantes dentro do contexto escolar, ora
como um propósito bastante flexível que per-

cada a partir do momento em que o ensino tem como
finalidade a busca por respostas às necessidades de
uma sociedade em determinado tempo e espaço histórico e de intervenção sobre a realidade que cerca os
sujeitos. Portanto, o currículo pode ser considerado

manece aberto e dependente das condições

como um processo de exploração do desconhecido,

da sua aplicação.” (PACHECO, 2001, p. 17).

examinando a própria comunidade, de forma a privilegiar, na aprendizagem, o diálogo e a reflexão.
Esse documento também desempenha uma
função orientadora, que é concretizada pelo fato de
servir de guia e orientar a prática pedagógica dos
professores. Para além de explicitar as intenções da

As diferentes correntes teóricas sobre currículo

educação, o currículo prescrito fornece um conjun-

concordam ao afirmá-lo como o cerne de uma propos-

to de indicações e determina as condições em que o

ta pedagógica, pois dele partem as ações e projetos pro-

ensino deve ser concretizado.

postos para o ensino. Para que a aprendizagem ocorra
de maneira qualificada, o currículo deve ter como função delimitar as atividades a serem realizadas em sala
de aula e os conteúdos que precisam ser desenvolvidos
pela escola, tendo como base o conhecimento de uma
determinada sociedade, considerando os sujeitos dos
processos de ensino e de aprendizagem.
Pacheco afirma que o “currículo é o centro da ativi-

O currículo prescrito define objetivos
gerais e específicos, estabelece critérios
para seleção dos componentes curriculares
e os seus respectivos conteúdos, indica
metodologias e estratégias a desenvolver

dade educacional e que assume o papel normativo de

em cada etapa e define os processos de

exigências acadêmicas, mas não deve estar totalmente

avaliação dos níveis de aprendizagem.

previsível e calculado” (PACHECO, 2001, p.15).

(PALANCH; PIRES, 2017, p. 1049)

Dessa forma, pode-se considerar que o currículo é
um processo e não um produto. Ainda, de acordo com
Pacheco (2001), “o currículo é uma prática constantemente em deliberação e negociação”. Deliberação porque determina os processos de ensino e negociação porque, ao concretizar-se, por meio de práticas pedagógicas,

Essas condições dizem respeito aos conteúdos

oferece ao docente a possibilidade de fazer escolhas –

formativos que serão lecionados, aos objetivos de

metodológicas, didáticas, avaliativas, entre outras.

aprendizagem que se espera atingir, às orientações

INTRODUTÓRIO 15
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sobre as metodologias mais adequadas, à organização

como direito à expressão e à participação nas escolhas

da escola, às formas de avaliação dos processos de

que podem influir em suas trajetórias individuais e cole-

ensino, aos recursos materiais e serviços, entre outros.

tivas, o Colégio São Luís, com o projeto 2020, organiza

Em linhas práticas, a elaboração de um currículo

seus espaços, tempos, materiais e currículo no sentido

pretende responder às seguintes questões sobre pro-

de acolhê-los e compreendê-los em sua integralidade,

cessos de ensino e de aprendizagem: por que ensi-

aspecto essencial à “construção da autonomia e a aquisi-

nar? O que ensinar? Quando ensinar? Como ensinar?

ção de valores morais e éticos” (BRASIL, 2013).

Como e quando avaliar?

Além disso, é importante considerar que nossas

A proposição do currículo 2020 do Colégio São

crianças e adolescentes nasceram imersos na era

Luís estrutura-se a partir de conceitos relevantes

digital, ou seja, interagem, convivem e se expressam

a processos educativos e contemporâneos, dada a

por meio da tecnologia. Tais modos de vida da socie-

atual sociedade, com a qual pretendemos contri-

dade atual impõem à escola a ressignificação de práti-

buir. Além disso, compreender para quem se ensina

cas e o olhar diferenciado sobre os sujeitos das apren-

– os sujeitos da aprendizagem –, de que forma ocor-

dizagens. Essa proposta curricular considera tais fatos

re tal ensino e quais competências são esperadas é

e, nas diferentes etapas e componentes curriculares,

imprescindível, uma vez que tais conceitos perpas-

reverencia a importância de se considerar as infân-

sarão toda essa proposta curricular.

cias e adolescências contemporâneas e suas formas
de desenvolvimento e relação com o mundo.

SUJEITOS DA APRENDIZAGEM
EDUCAÇÃO INTEGRAL
Os conceitos de infância e adolescência não podem
ser universalmente concebidos. Isso porque as

Educação integral como direito de cidadania supõe

construções históricas e culturais de tempo, lugar e

uma oferta de oportunidades educativas, na escola e

espaço impõem diferentes formas de se constituir

além dela, que promovam condições para o desenvol-

socialmente. Dessa forma, estamos nos referindo às

vimento pleno de todas as potencialidades da criança

infâncias e às adolescências, ou às múltiplas for-

e do jovem. Sua inclusão no mundo do conhecimento

mas de como a infância e a adolescência são viven-

e da vida passa pela garantia de um reportório cul-

ciadas em nossa sociedade.

tural, social, político e afetivo que realmente prepare

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) caracteriza a infância dos zero aos doze anos

um presente que fecundará todos os outros planos
para o futuro. (GUARÁ, 2009, p.77).

incompletos e a juventude, dos doze aos dezoito.
Considerando a elaboração de uma proposta pedagó-

Pensar a educação integral desse sujeito não é uma

gica para a Educação Básica, neste caso, a Educação

realidade deste século. Na verdade, podemos remontar

Infantil e o Ensino Fundamental, é imprescindível que

a algumas discussões existentes na Grécia Antiga, em

contextualizemos a realidade na qual as infâncias e as

que filósofos discutiam a possibilidade de uma forma-

adolescências estão inseridas social e culturalmente,

ção que visasse ao desenvolvimento pleno do cidadão.

no sentido de se estabelecer um diálogo flexível entre

Carvalho (2002) recupera parte dessa discussão, evi-

as unidades educativas e as etapas do desenvolvi-

denciando o debate profícuo entre Aristóteles, Sócrates

mento infantojuvenil.

e Protágoras sobre educação moral, valores e, por con-

Partindo-se da concepção de que crianças e ado-

sequência, a cidadania, como pressupostos indispensá-

lescentes são sujeitos de direitos, aqui compreendidos

veis para que se considere o ser em sua integralidade,

16 EDUCAÇÃO INFANTIL
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ou seja, não compartimentalizado e, de fato, atuante em
um mundo complexo.

Desta maneira, em síntese, o que o Colégio São Luís
busca, nesta proposição curricular e por meio da educa-

Na atualidade, a Constituição Federal Brasileira,

ção integral, é o desenvolvimento humano, além da for-

após elencar os direitos sociais, prescreve – no artigo

mação do sujeito de direitos do século XXI, multidimen-

205 – que a educação deve visar “ao pleno desenvolvi-

sional, que tenha a oportunidade de desenvolver todas

mento da pessoa”. Em consonância com essa concep-

as suas potencialidades em relação à comunicação, cria-

ção, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

tividade, produtividade, responsabilidade, autonomia,

(LDB) ratifica, em seu art. 2º, a prerrogativa educacio-

além das capacidades crítica, analítica e participativa. A

nal baseada no “pleno desenvolvimento do estudan-

extensão de seu tempo escolar e a possibilidade de for-

te”. A plenitude dessa formação só pode ser alcançada

mação integral, atreladas aos conteúdos escolares, são

mediante uma proposta que entenda a educação em

fatores que corroboram para a percepção dos usos no

sua integralidade, ou seja, em suas diversas dimensões:

mundo e de sua contribuição para a sociedade.

“física, afetiva, cognitiva, ética, estética e política — e se
articulam os diversos saberes da escola, da família, da
comunidade e da região em que o indivíduo se insere”
(SÃO PAULO, 2016, p. 32).
Partindo de tais pressupostos, podemos inferir que,

COMPETÊNCIAS GERAIS DO COLÉGIO SÃO LUÍS

nas definições de educação integral ou educação de
tempo integral, a intencionalidade da prática educativa

As sete Competências Gerais do Colégio São Luís

está voltada para a construção do ser em sua integrali-

foram definidas a partir dos 5 “C” do Colégio —

dade, no presente e para o futuro. O estudante submeti-

cujo propósito é formar crianças e adolescentes

do à educação integral é aquele cujo compromisso toma

Competentes, Conscientes, Criativos, Comprometidos

por base não apenas o seu bem-estar como o dos demais

e Compassivos —, do Projeto Educativo Comum (PEC),

à sua volta. E observa-se que, cada vez mais frequente-

dos direitos éticos, estéticos e políticos, assegurados

mente, tais reflexões perpassam os currículos escolares.

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (2013), das

O embate de concepções teóricas e filosóficas tem

dez Competências Gerais da Base Nacional Comum

revelado um campo de conhecimento “polissêmico”,

Curricular (2017) e dos conhecimentos, habilidades,

sobretudo nas temáticas educação integral e de tempo

atitudes e valores essenciais à vida.

integral. Embora tais concepções não sejam mutua-

A escola do século XXI precisa estar atenta à

mente excludentes, exibem especificidades distintas e

dinâmica da sociedade atual no sentido de contri-

importantes. Essa compreensão redimensiona o debate

buir com a formação integral de sujeitos, preparan-

acerca da educação integral versus educação de tempo

do-os para esses contextos sociais. Partindo dessa

integral, pois, segundo a BNCC (BRASIL, 2017), indepen-

premissa, são essenciais os debates sobre a cultu-

dentemente do tempo de permanência do estudante na

ra da paz, a cultura digital, o trabalho colaborativo,

escola, o fator primordial a ser considerado é a intencio-

a compreensão política e social, entre outros. Essas

nalidade dos processos e as práticas educativas.

perspectivas colocam à escola e aos educadores

Partindo dessa ancoragem inicial, decorre a defini-

a necessidade de buscar respostas para diversos

ção de educação integral do Colégio São Luís, que, além

questionamentos, por exemplo: o que é educar para

do tempo extra que o estudante permanece na escola,

a humanidade? O que é educar para o bem-estar

incorpora a noção de desenvolvimento humano em

social dos sujeitos? O que é educar para o exercício

articulação com as diversas possibilidades de aprendi-

do respeito a si e ao outro?

zagem, propiciando ao estudante, o fortalecimento das

As Diretrizes Curriculares Nacionais de 2013 apon-

dimensões físicas, socioemocionais, afetivas, cogniti-

tam três princípios fundamentais, que podem nos orien-

vas, lúdicas, éticas, estéticas e políticas.

tar as seguintes questões: Éticas, Políticas e Estéticas.
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igualdade de direitos, independentemente de sua etnia,
• Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção do
bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito e
discriminação.
_________________________________________

gênero, condição física e etc. Para isso, faz-se necessário compreender que o tempo escolar é o da construção
da cidadania, da cultura, do convívio democrático e da
expansão da criatividade e criticidade.
Ao depararmo-nos com o reconhecimento de
novas identidades sociais, ao longo das últimas décadas, é interessante pensar como a escola e os currícu-

• Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao bem comum e à
preservação do regime democrático e dos recursos ambientais; de busca da equidade no acesso à
educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais
e outros benefícios de exigência de diversidade de
tratamento para assegurar a igualdade de direitos
entre os estudantes que apresentam diferentes necessidades; de redução da pobreza e das desigualdades sociais e regionais.
_________________________________________
• Estéticos: de cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade; de enriquecimento das formas de expressão e do exercício
da criatividade; de valorização das diferentes
manifestações culturais, especialmente as da
cultura brasileira; de construção de identidades
plurais e solidárias. (BRASIL, 2013, p. 107-108).

los refletem essa dinâmica da sociedade e de que forma
podem incorporar essas temáticas, objetivando constituir uma visão inovadora e emancipatória de currículo.

“Vêm crescendo as sensibilidades para com o
currículo das escolas, porque percebemos que a
organização curricular afeta a organização de
nosso trabalho e do trabalho dos educandos”.
(BRASIL, 2007, p. 07)

Esses princípios, alinhados à concepção de

Feita toda essa explanação, a Matriz de

Educação Integral e às Competências Gerais da BNCC,

Competências do Colégio São Luís pretende indicar

visam ao desenvolvimento pleno do educando, à medi-

habilidades e capacidades fundamentais à educação

da que propiciam ferramentas sociais necessárias ao

integral dos sujeitos das aprendizagens e à formação

exercício da cidadania responsável. A dinâmica da

de cidadãos éticos, críticos, responsáveis e preparados

mudança da sociedade requer que o educando do sécu-

para conviver em uma sociedade que cada vez mais

lo XXI, além de ter voz em relação às suas escolhas, às

prioriza as capacidades comunicativa e colaborativa.

suas experiências de vida e aos seus saberes, também

Ou seja, uma formação para:

possa ser reconhecido e valorizado pelos educadores,
encarregados de selecionar e transformar os conheci-

Valorizar as potencialidades do indivíduo e garantir

mentos, historicamente acumulados, em ensinamen-

sua formação integral e excelência humana através

tos que façam sentido à vida do estudante.

do desenvolvimento das dimensões afetiva, espiritu-

É no acolhimento, na utilização de métodos, estra-

al, ética, estética, cognitiva, comunicativa, corporal

tégias, organização dos tempos, espaços escolares e

e sociopolítica, como preconizado nos PEC 40 e 41.

recursos materiais apropriados, que a escola propicia

(RJE, 2016, p. 48-49).

o desenvolvimento desses estudantes, objetivando a
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COMPETÊNCIAS GERAIS
DO COLÉGIO SÃO LUÍS

CM

RC
Repertório Cultural

Comunicativa

Desenvolver repertório
cultural e senso estético para
reconhecer, valorizar e fruir
as diferentes manifestações e
representações artísticas e
culturais, acolhendo as visões
de mundo nelas implícitas.

Acessar e construir conhecimentos em diferentes
linguagens (verbal, verbo-visual, corporal,
multimodal, artística, matemática, científica e
tecnológica) para comunicar-se de forma ética,
clara e objetiva, expressando ideias, emoções,
experiências e opiniões e produzindo sentidos em
diferentes contextos nas esferas local e mundial.

CD

LA

Cultura digital

Lógico-analítica

Apropriar-se das tecnologias digitais
de informação e comunicação e
mobilizá-las eticamente para acessar,
tratar, disseminar informações,
produzir conhecimentos, interagir
socialmente e tomar decisões no
cotidiano, procurando ler o mundo
e suas transformações.

Exercitar e mobilizar conhecimentos,
atitudes, curiosidade intelectual,
criatividade e pensamento crítico e
reflexivo, a fim de acessar, investigar,
identificar, selecionar e aplicar
estratégias adequadas para a resolução
de problemas variados nos diferentes
contextos relacionados com a vida real
e os desafios contemporâneos.

CL

IN

Colaborativa

Intrapessoal

Agir como cidadão responsável,
reconhecendo-se como parte de
uma coletividade no exercício
de relações baseadas no diálogo,
na empatia, na solidariedade,
na compaixão e na valorização
da diversidade para intervir nas
esferas local e global e promover
a cultura da paz.

Organizar, definir metas e agir
com autonomia, responsabilidade,
resiliência e determinação para
planejar e realizar projetos pessoais,
profissionais e sociais. Reconhecer
limites, potências e interesses
pessoais para cuidar de sua saúde
física e emocional, superar obstáculos
e comprometer-se com um mundo
mais justo e humano.

PS
Político-social
Compreender o mundo
físico, político e social
e com ele interagir de
modo a tomar decisões
sustentáveis e responsáveis
para promover de forma
colaborativa os direitos
humanos e a consciência
socioambiental, com
posicionamento ético
no cuidado consigo com
os outros e com o planeta.
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TEMAS INTEGRADORES E CONTEMPORÂNEOS:

Sustentável (ODS) e 169 metas claras, para que todos

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO

os países membros adotem uma parceria global, bus-

SUSTENTÁVEL (ODS)

cando a melhoria da vida das pessoas, agora e no
futuro. Os 17 ODS são integrados e mesclam, de forma
equilibrada, as quatro dimensões do desenvolvimento

O Currículo do Colégio São Luís orienta-se pela

sustentável: a econômica, a social, a ambiental e a ins-

Educação Integral, entendida como aquela que promo-

titucional, corroborando, desse modo, para a perspec-

ve o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas

tiva de uma Educação Integral.

dimensões (intelectual, física, social, emocional e cul-

As Competências Gerais do Colégio São Luís reite-

tural) e sua formação como sujeito de direitos e deve-

ram a importância de se conhecer as aspirações, inte-

res. Trata-se de uma abordagem pedagógica voltada ao

resses e necessidades dos estudantes, expandindo as

desenvolvimento de todo o potencial dos estudantes,

capacidades intelectuais, físicas, sociais, emocionais

preparando-os para sua realização enquanto pessoas,

e culturais das crianças e adolescentes, contribuindo,

profissionais e cidadãos comprometidos com o seu

dessa maneira, para a formação de cidadãos éticos,

próprio bem-estar, com a humanidade e com o plane-

responsáveis e solidários, protagonistas de uma socie-

ta, ou seja, um olhar integral sobre o ser humano, seus

dade mais inclusiva, democrática, próspera e susten-

valores e sua vida social, uma vez que partimos da pre-

tável, e, dessa forma, aptos a lidar com as demandas e

missa de que as propostas curriculares precisam pro-

os desafios do século XXI.

mover condições ao indivíduo de desenvolver conheci-

A integração dos ODS e das Competências Gerais,

mentos, saberes, atitudes e valores que lhes sejam úteis

dentro da perspectiva de uma Educação Integral, pode

às demandas da vida contemporânea e futura.

ocorrer tanto por escolhas temáticas dos projetos —

Comprometido em responder aos desafios de

como direitos humanos, meio ambiente, desigualdades

uma Educação Integral, o Colégio São Luís, incorpo-

sociais e regionais, intolerâncias culturais e religiosas,

ra – ao seu Currículo — a Agenda 2030 da UNESCO.

abusos de poder, populações excluídas, avanços tecno-

Esta Agenda indica 17 Objetivos de Desenvolvimento

lógicos e seus impactos, política, economia, educação
financeira, consumo e sustentabilidade — quanto na
escolha das metodologias de ensino, em consonância
com a proposta de Educação para o Desenvolvimento

Social: aborda a melhoria da qualidade de vida,

Sustentável (EDS) da UNESCO. A EDS pressupõe uma

saúde, educação, emprego e justiça.

abordagem cognitiva, socioemocional e comportamen-

Ambiental: trata da preservação e conservação

ção responsável dos cidadãos que os auxiliem a lidar

do meio ambiente.
Econômica: relacionada ao uso dos recursos
naturais, produção e consumo de forma geral.
Institucional: traz para a discussão o compromisso
de todos para que os ODS sejam alcançados.

tal, buscando fomentar competências-chave para atuacom os desafios do mundo contemporâneo.
A proposta de Educação Integral ganha força frente
aos debates sobre a cultura da paz, os direitos humanos,
a democracia, a ética e a sustentabilidade, compreendidos como grandes desafios da humanidade. Para serem
alcançados, esses desafios demandam que crianças,
adolescentes e jovens tenham oportunidade de identificar, desenvolver, incorporar e utilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. A aprendizagem de
conteúdos curriculares, ainda que importante, não é o
suficiente para que as novas gerações sejam capazes de
promover os necessários avanços sociais, econômicos,
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políticos e ambientais nas suas comunidades, no Brasil
e no mundo. Se a escola almeja a Educação Integral
para a participação cidadã, é condição para essa formação tanto a compreensão das realidades sociais vividas
pelos estudantes, quanto sua ação no espaço social em
que vivem, de tal forma que possam modificá-lo, caso
considerem necessário.
Nessa perspectiva, um currículo inovador, emancipatório e contemporâneo, como o do Colégio São
Luís, estrutura-se de forma a responder a desafios
históricos, ao mesmo tempo em que aponta para as
aprendizagens que se fazem cada vez mais significativas às crianças e adolescentes, dialogando com a
dinâmica e os dilemas da sociedade, de forma a possibilitar que essas novas gerações possam participar
ativamente da transformação positiva tanto da sua

Se a escola almeja a
Educação Integral para a
participação cidadã,
é condição para essa
formação tanto a
compreensão das realidades
sociais vividas pelos
estudantes, quanto sua
ação no espaço social em
que vivem, de tal forma que
possam modificá-lo, caso
considerem necessário.

realidade local, quanto dos desafios globais, a partir de
uma Educação Integral.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Fonte:http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/134-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods.
Acesso em 18 dez. 2018

Esses temas estão amparados por marcos legais

O DESENVOLVIMENTO CURRICULAR

nacionais e internacionais, o que torna, portanto,
imprescindível ao estudante o direito ao conheci-

As prescrições curriculares, apresentadas neste

mento, ao desenvolvimento da reflexão sobre essas

documento, orientam de forma ampla a organiza-

temáticas de maneira integradora, atrelando-as às

ção curricular do Colégio São Luís. Sua implementa-

situações cotidianas.

ção, porém, inclui etapas de grande relevância. Uma
delas é a construção, pelos professores, dos Planos
de Aula referentes ao ensino dos diferentes componentes curriculares, subsidiados pelas prescrições
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apresentadas no Currículo, retratando a identidade

paradidáticos e recursos digitais, que apoiarão o

de cada etapa e ano de escolaridade, bem como suas

desenvolvimento das propostas.

peculiaridades.

Com essas análises realizadas, atreladas aos

Planejar o trabalho pedagógico não é tarefa sim-

seus conhecimentos teóricos, é possível ao profes-

ples. É preciso debruçar-se sobre pressupostos curri-

sor planejar suas aulas, orientado pelos objetivos de

culares e torná-los mais do que executáveis, significa-

aprendizagem e desenvolvimento pretendidos.

tivos. O planejamento do trabalho pedagógico é uma

O currículo dialoga com diferentes ações para

situação de formação dos professores extremamente

sua implementação e, em particular, com a avaliação,

importante porque exige a ampliação do conhecimen-

entendida como ação formativa, desafiadora para o

to, a partir das diretrizes curriculares, além da busca

professor, uma vez que redefine percursos e regula

das condições mais adequadas para alcançar os obje-

processos de ensino e de aprendizagem para com-

tivos. Exige, ainda, a antecipação das ações a serem

preensão dos conteúdos estudados.

desenvolvidas e a avaliação do trabalho realizado

É na sala de aula que as prescrições curriculares

(SOLIGO et al, 2013). Outra tarefa importante e neces-

ganham vida e identidade, confrontando-se, cotidia-

sária, relacionada ao planejamento escolar, é a análise

namente, com os desafios da realidade e permitindo

e seleção de materiais curriculares: livros didáticos,

a “negociação”, inerente à prática docente.
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Ensino e a
aprendizagem

A

forma como organizamos a escola revela os caminhos pelos quais institucionalizamos os processos educativos. Por meio deles, construímos inúmeras possibilidades para promover o desenvolvimento de cada aprendiz,
tendo em vista que o “conhecimento é fundamental para a vida, principalmente
para mudar a vida” (DEMO, 2014, p. 17).
O desenvolvimento integral das crianças e adoles-

A concepção construtivista de aprendizagem

centes, enquanto propósito principal da escola, efetiva-

pressupõe que todo sujeito tem uma estrutura cogni-

-se no diálogo entre os processos de ensino e de apren-

tiva organizada por uma rede de esquemas de conhe-

dizagem. Utilizamos o termo diálogo porque esses

cimento. Esses esquemas modificam-se ao longo do

processos são diferenciados, embora aconteçam para-

tempo, tornando-se cada vez mais complexos. No

lelamente, e se articulem a cada experiência que marca

contexto escolar, essas modificações são provocadas

o cotidiano escolar. A aprendizagem tem a criança ou

pelas situações de aprendizagem que colocam cada

adolescente como seu principal protagonista e se con-

estudante em ação e promovem a comparação, a revi-

cretiza como o resultado individual do esforço de cada

são e a (re)construção de esquemas de conhecimen-

aprendiz ao aventurar-se diante de diferentes expe-

to relacionados a diversos objetos de aprendizagem.

riências e conhecimentos que permeiam o universo

Numa concepção construtivista, a aprendizagem não

escolar. O protagonismo docente está nos contextos

acontece como simples resposta a um estímulo ou

de ensino, que se configuram como as trilhas desenha-

como consequência de um exercício de memoriza-

das por cada professor, tendo em vista as aprendiza-

ção. Ela se faz pela ação do aprendiz, em atividades

gens necessárias à sua turma. Dessa forma, age como

significativas que articulem os novos conhecimentos

mediador, promovendo desafios ajustados e fomen-

àqueles já existentes, integrando-os, ampliando-os e

tando os avanços necessários a cada estudante. Nesse

reorganizando-os em novas aprendizagens.

caminho, “aprender é construir significados, e ensinar
é oportunizar essa construção” (MORETTO, 2010, p. 71).

O estudante que aprende é aquele que interage com
os professores, com os colegas, com espaços e materiais,
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É fundamental à ação docente cuidar
da organização dos tempos, espaços,
materiais e interações que estruturem
uma situação de aprendizagem.

Cabe a esse profissional estruturar suas propostas
de ensino, considerando o que as crianças e os estudantes sabem e o que precisam saber para avançar. Para
isso, segundo Weisz (2009, p. 66), a organização das atividades precisa considerar alguns critérios:
•

configurar-se de forma a permitir que cada estudante ponha em jogo tudo o que sabe e pensa

em situações intencionalmente planejadas, para que
cada sujeito sinta-se desafiado a agir e pensar sobre

sobre o conteúdo que se pretende ensinar;
•

diferentes objetos de conhecimento. Portanto, cada

a tomada de decisão relacionada ao que se deseja

criança ou adolescente aprende quando está envolvido
em situações que exigem esforço para a “superação das

ensinar/aprender;
•

hipóteses inadequadas através da construção de novas
teorias explicativas” (WEISZ, 2009, p. 25). Dessa forma, a

propor problemas a serem resolvidos, fomentando

favorecer a máxima circulação de informação
possível;

•

abordar diferentes conteúdos mantendo suas carac-

aprendizagem acontece quando é possível à criança ou

terísticas de objeto sociocultural real, sem reduzi-los

estudante vivenciar situações significativas que promo-

a objetos escolares vazios de significado social.

vem conflito cognitivo e permitem colocar em jogo o que
já se sabe sobre determinado objeto de conhecimento.

Além desses critérios, é fundamental à ação docen-

Considerando que, em uma perspectiva construti-

te cuidar da organização dos tempos, espaços, materiais

vista, o conhecimento avança quando o aprendiz dispõe

e interações que estruturem uma situação de aprendi-

de problemas que o permitam refletir na busca de solu-

zagem. O tempo precisa ser planejado de forma ampla

ções, e que aprender é um percurso singular, a atenção

– anual, trimestral – bem como no contexto cotidiano,

à diversidade dos estudantes em uma mesma turma é

marcado pela distribuição de diferentes atividades em

chave para a organização do ensino. Dessa forma, alguns

aulas diárias. Independentemente de qual seja o ambien-

questionamentos são essenciais ao exercício docente:

te de aprendizagem, o tempo é um aspecto chave para

•

Quais atividades podem ser propostas para que

a organização de situações significativas, que precisam

a criança ou adolescente, estando em ação, dê

considerar não apenas a duração de cada atividade

pistas do que sabe sobre determinado objeto de

proposta, mas também os diferentes ritmos de aprendi-

conhecimento que se pretende ensinar?

zagem que caracterizam cada criança ou adolescente.

Como propor boas situações de aprendizagem que

Enquanto alguns estudantes desenvolvem suas ativi-

promovam o avanço de cada estudante, na direção

dades com maior autonomia, outros precisam da ajuda

que se pretende alcançar pelo currículo escolar?

dos professores e colegas para avançarem. Sendo assim,

Como observar, acompanhar, registrar e interpre-

a aula é composta na articulação desses diferentes tem-

tar o percurso de aprendizagem de cada criança

pos de ensinar e aprender e, para o seu desdobramento,

ou adolescente?

“a intervenção do professor é determinante [...]. Seja nas

•

•

propostas de atividade, seja na forma como encoraja cada
Nesse diálogo entre ensinar e aprender, o professor

um dos seus alunos a se lançar na ousadia de aprender, o
professor atua o tempo inteiro” (WEISZ, 2009, p. 61).

“é que precisa compreender o caminho de aprendi-

Os espaços e materiais também estruturam o con-

zagem que o estudante está percorrendo naquele

texto de aprendizagem e são potentes instrumentos de

momento e, em função disso, identificar as informa-

ensino para o professor. A escolha e a disposição inten-

ções e as atividades que permitam ele avançar do

cional dos materiais nos espaços de aprendizagem tra-

patamar de conhecimento que já conquistou para

zem muitas pistas sobre a organização da atividade,

outro mais evoluído” (WEISZ, 2009, p. 65).

além de diversos indicativos acerca das possibilidades
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de ação e exploração pelas crianças e adolescentes, logo,

2000, p. 32). Os erros fazem parte do esforço de cada

atuam junto ao professor e contribuem para o desenvol-

criança ou adolescente para aprender. Dessa forma,

vimento dos objetivos de cada aula. A estrutura física

precisam ser conhecidos e interpretados por cada pro-

dos espaços educativos também tem papel na apren-

fessor, na medida em que trazem parâmetros para sua

dizagem dos estudantes e revela concepções de ensi-

intervenção. Uma delas, que se faz essencial à apren-

no. As salas que têm apenas mesas e cadeiras voltadas

dizagem de cada estudante, é, justamente, ajudá-lo a

ao professor indicam, a princípio, a centralidade desse

conscientizar-se desses equívocos, construindo cami-

sujeito no diálogo ensino-aprendizagem. O deslocamen-

nhos para sua superação. Para tanto, faz-se essencial

to do centro da aprendizagem para os estudantes pro-

contar com o olhar cuidadoso de cada professor e com

voca a alteração desses espaços, permitindo configura-

os andaimes que ele constrói, a partir do seu planeja-

ções diversas que estejam a serviço da aprendizagem. A

mento, para apoiar o processo de aprendizagem.

sala pode, por exemplo, ser reconfigurada em diferentes

Dada a heterogeneidade que caracteriza qualquer

espaços — com cantos compostos por diferentes propos-

turma de crianças ou estudantes — ainda que eles

tas e materiais –, além de ser utilizada de forma variada,

tenham a mesma idade — é fundamental conhecer as

com múltiplas possibilidades de agrupamento dos estu-

necessidades de cada aprendiz e agir assertivamente

dantes (em duplas, em pequenos grupos, entre outras).

na direção da superação das dificuldades de cada estu-

Espaço e interações são, portanto, dimensões da

dante. Para tanto, é essencial desenvolver estratégias

organização de uma aula que estão diretamente arti-

de diagnóstico e observação sistemática da turma,

culadas. As interações são proporcionadas pela forma

considerando que na duração deste tipo de ação, cada

como o professor estrutura sua aula e organiza as crian-

aprendiz traz indícios sobre o seu desenvolvimento.

ças e estudantes nos diferentes espaços de aprendiza-

Em alguns casos, a superação das dificuldades apre-

gem disponíveis pela escola ou para além dela. Enquanto

sentadas por um estudante requer o trabalho articula-

as aulas expositivas estão voltadas à turma toda e são

do entre diferentes professores, bem como a oferta de

essenciais à apresentação de determinados conteúdos,

apoios diferenciados na sala de aula e para além dela,

as organizações em pequenos grupos e os trabalhos

de forma a proporcionar situações de aprendizagem

em duplas trazem outras possibilidades de interação e

ajustadas às demandas desse estudante.

aprendizagem, reconfigurando a organização do ensino.

Percebe-se, portanto, que o diálogo entre o ensino e

A descentralização coloca o foco da ação no estudante

a aprendizagem não se faz de forma apartada da avalia-

e potencializa as trocas entre os colegas. Enquanto as

ção. A progressão das aprendizagens precisa ser acom-

propostas centralizadas no professor permitem uma

panhada e administrada por cada professor enquanto

observação geral da turma, os trabalhos individuais,

etapa essencial de sua função docente. É necessário

em pequenos grupo ou duplas, permitem ao professor

diagnosticar o que sabem seus estudantes desde o iní-

observar e acompanhar a dinâmica individual de cada

cio do processo de ensino para que se possa executar o

criança ou estudante. Ao exercitar uma escuta apurada

planejamento de forma ajustada ao perfil de cada turma.

e sensível de cada aprendiz, o professor tem indicadores

Ao longo das atividades é fundamental acompanhar o

sobre o percurso de aprendizagem da turma que serão

progresso dos estudantes pela observação e, também,

importantes para a regulação do processo de ensino.

por meio de atividades específicas de avaliação. Esses

Se conhecer o percurso de aprendizagem de cada

caminhos – da observação e da avaliação — são essen-

estudante é peça chave na organização das situações

ciais para sustentar o planejamento de cada professor e

de ensino, faz-se necessário compreender o erro como

são formativos quando trazem indicativos para o docen-

“uma ferramenta para ensinar, um revelador dos meca-

te sobre o processo de ensino, bem como para cada estu-

nismos de pensamento do aprendiz” (PERRENOUD,

dante, quando revela o caminho de sua aprendizagem.
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METODOLOGIAS ATIVAS PARA O ENSINO
Metodologias de ensino são, há tempos, objetos de

Porém, diferentes concepções de ensino implicam

discussão no campo educacional. Etimologicamente,

na adoção de diferentes metodologias. De acordo com

metodologia pode ser entendida como o estudo dos

Anastasiou (1997, p. 93), “a metodologia utilizada pelo

métodos, das possibilidades, tencionando o alcance de

docente reflete a sua visão de mundo, do conhecimen-

um objetivo. Em uma abordagem educacional, metodo-

to, do estudante, de seu papel profissional, do processo

logia de ensino pode ser compreendida enquanto

de ensino/aprendizagem”.
A concepção tradicional de educação, por exem-

“estudo das diferentes trajetórias traçadas/planeja-

plo, impunha uma metodologia de ensino transmissiva,

das e vivenciadas pelos educadores para orientar/

que colocava o professor na centralidade do processo

direcionar o processo de ensino-aprendizagem em

e o estudante como um mero receptor de informa-

função de certos objetivos ou fins educativos/forma-

ções, desprovido de conhecimentos prévios. Morán

tivos”. (MANFREDI, 1993).

(2015) destaca que esse tipo de educação já fez sentido, dada a sociedade em que se materializava. O aces-

Ao abordar metodologias de ensino, as metas,

so à informação não era fácil e poucos a detinham.

objetivos ou finalidades, são sempre educacionais e

Com o advento das tecnologias, essa não é mais uma

implicados com a maneira de se transmitir os conhe-

realidade em nossa sociedade. A informação circula a

cimentos escolares e sociais.

uma velocidade nunca antes vista e está disponível em
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diferentes meios; entretanto, o ensino, numa era digital,
não possui precedentes. Está aí o grande desafio à educação: aliar tecnologias a práticas de ensino.
É essencial, primeiro, compreender que tecnologia
não se resume a recursos digitais, tais como computadores, smartphones, tablets e afins. Pode ser compreendida como um conjunto de conhecimentos e/ou
técnicas que permitem ao ser humano realizar transformações nas condições naturais com a finalidade de

Nos diferentes estudos e
conhecimentos produzidos, o
entendimento de que metodologias
de ensino devem acompanhar as
demandas sociais, na tentativa
de aproximação entre conteúdos
escolares e realidade, é consenso.

tornar a vida mais fácil, cômoda e funcional. A partir
dessa conceitualização, podemos presumir que a tecnologia está presente na sociedade desde seus primórdios e que sua história é quase tão antiga quanto a

metodologias de ensino tradicionais, que em nada dia-

história da humanidade.

logam com a realidade de nossos estudantes. Assim,

Toda essa discussão é significativa e importante à

a proposição de metodologias ativas para o ensino

assimilação de uma proposta de ensino que contem-

indica a adoção de uma concepção de educação que

ple o uso de metodologias ativas. Nos diferentes estu-

privilegia e coloca no centro das ações os sujeitos das

dos e conhecimentos produzidos, o entendimento de

aprendizagens: os estudantes. Isso implica em uma

que metodologias de ensino devem acompanhar as

mudança de paradigmas educacionais.

demandas sociais, na tentativa de aproximação entre

O estudante do século XXI é aquele que tem acesso

conteúdos escolares e realidade, é consenso. Ademais,

a muitas informações, em especial por meio da internet.

a reflexão sistemática sobre sua prática e sobre a

Desde muito pequenas, as crianças já utilizam o mundo

sociedade possibilita aos profissionais da educação a

virtual para descobrir o mundo que as cercam — e muito

mudança de paradigmas, necessária à adoção de con-

além dele —, convivem com com diferentes linguagens

cepções e metodologias de ensino e aprendizagem

e transitam por elas de forma natural. Ferreiro (2013)

cada vez mais assertivas (ANASTASIOU, 1997).

cunha o termo “crianças informatizadas” para se referir

Pensar metodologias de ensino, como um todo,
será sempre tarefa desafiante e alentadora,

aos nascidos nessa Era Digital. São crianças que já utilizam equipamentos digitais com autonomia e, por que
não dizer, propriedade. E a escola? Como lida com isso?

“quanto mais procuramos estudá-la, mais descobri-

A experiência tem nos mostrado que o acesso à

mos o quanto temos a aprender sobre ela, e [...] nos

informação, por si só, não garante os conhecimentos

possibilita, a cada momento, a tentativa de rompimen-

e saberes necessários à constituição do sujeito em sua

to de nossos atuais limites.” (ANASTASIOU, 1997, p. 96).

integralidade. Entretanto, utilizá-la a favor da aprendizagem, tem se mostrado prática favorável à formação

A busca incessante por conhecimentos que per-

humana. A informação, aliada à experiência docente,

mitam o aprimoramento de sua prática é caracte-

é uma fórmula eficaz. O professor, numa proposta de

rística quase que constitucional aos profissionais

metodologias ativas, deixa de ser mero transmissor de

da educação. Os momentos formativos são espaços

saberes e passa a ser mediador das aprendizagens.

privilegiados para a discussão acerca da escola que

O estudante, não mais encarado como um ser “sem

desejamos e da sociedade a qual constituímos —

luz” ou sem conhecimentos prévios, carrega uma quan-

agora e aquela que ensejamos.

tidade de informações e saberes que contribui para a

Feita essa discussão primeira, é essencial ponde-

aprendizagem de todos. Partir desses conhecimentos

rarmos que, em uma sociedade tecnológica como a

e explorá-los nas aulas, ampliando seus repertórios,

nossa, não mais faz sentido a adoção de concepções e

sugerindo problematizações, promovendo trocas entre
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eles, corrobora com os princípios de metodologias ati-

AGRUPAMENTOS PARA

vas e favorece o desenvolvimento das 7 Competências

AS METODOLOGIAS ATIVAS

Gerais do Colégio São Luís. Ademais, o foco do trabalho
com metodologias ativas é o processo de ensino e de

Concepções de educação e ensino estão presentes em

aprendizagem. No percurso da construção do conheci-

toda prática pedagógica, quer tomemos consciência

mento, produzem sentido e cumprem com seu papel,

disso ou não. A escola tradicional, como já abordado,

enquanto favorecedoras de trocas de saberes, reflexões,

impunha uma lógica de funcionamento que revelava

elaborações e de sistematização de conteúdos escola-

uma prática docente transmissora que pouco, ou nada,

res implicados com saberes para a vida.

considerava o aluno em seu processo próprio de apren-

O Currículo do Colégio São Luís, que privilegia o

dizagem. Numa perspectiva de educação integral do

ensino em espiral dos conteúdos escolares, por meio

sujeito, omitir seus saberes, conhecimentos prévios e

de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento por

modos de aprender, não é razoável. Como será discu-

ano — que se apresentam em progressão — e de uma

tido no capítulo sobre avaliação, saber o que já sabem

formação humanista, é espaço oportuno para o desen-

os alunos é fundamental a um planejamento efetivo e

volvimento de metodologias ativas.

que atenda às reais necessidades dos estudantes, para
além da proposição curricular. Complementando o que

As metodologias precisam acompanhar os objetivos

foi dito e nos atentando a propostas metodológicas,

pretendidos. Se queremos que os alunos sejam proa-

neste texto nos atentaremos aos “modos de aprender”

tivos, precisamos adotar metodologias em que os alu-

dos sujeitos da aprendizagem.

nos se envolvam em atividades cada vez mais com-

Em uma sociedade tecnológica como a nossa, em

plexas, em que tenham que tomar decisões e avaliar

que as notícias estão nas palmas das mãos de nossas

os resultados, com apoio de materiais relevantes. Se

crianças e jovens, temos a laboriosa responsabilidade

queremos que sejam criativos, eles precisam expe-

de transformar informações em conhecimento cientí-

rimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar

fico — e isso pode e deve ser utilizado a favor do ensi-

sua iniciativa. (MORÁN, 2015, p. 17)

no e da aprendizagem. Ademais, quando observamos a
maneira como interagem entre si, é possível notar uma

Assim, ao planejar as aulas, é imprescindível que

relação que necessita ser considerada pela escola.

docentes, conscientes e apropriados do currículo e das

Desde muito pequenas, as crianças se comuni-

metodologias ativas propostas, considerem as pos-

cam e se expressam por meio de múltiplas linguagens.

sibilidades e viabilidade de seus usos como potentes

Seu modo de aprender, nessa fase da vida, passa pela

ferramentas de ensino que propiciam, ainda, a inter-

experiência, observação e exploração — não necessa-

disciplinaridade, sendo possível aliá-las às proposi-

riamente nessa ordem — essenciais à construção de

ções metodológicas dos componentes curriculares.

conhecimentos. Daí a importância da ludicidade para

A utilização de estratégias pedagógicas diferen-

a aprendizagem das crianças: o aprender como ofício

ciadas implica, ainda, a compreensão das diferentes

do brincar. Ao se divertir, as crianças recriam o mundo

possibilidades de ensino em uma sala de aula hetero-

adulto e, por meio da brincadeira, descobrem soluções,

gênea e marcada pela inovação tecnológica. A adoção

negociam espaços, resolvem conflitos; e, na escola,

de metodologias ativas necessita de uma configuração

fazem tudo isso coletivamente. Mesmo após a infân-

de sala de aula que permita aos estudantes e docentes

cia, a brincadeira ocupa lugar importante à formação

diferentes agrupamentos e a utilização dos diversos

humana quando dá espaço à fantasia, imprescindível à

espaços escolares como possibilidades de ensino e

criatividade (FREUD, 1907).

trabalho colaborativo. Discutir os agrupamentos possí-

Além disso, o trabalho coletivo, experienciado

veis perpassa a reflexão sobre metodologias ativas no

na Educação Infantil, será extremamente útil, uma

Currículo do projeto 2020 do Colégio São Luís.

vez que vivemos em uma sociedade cada dia mais
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preocupada com o trabalho colaborativo e com a capa-

de conhecimentos dos alunos, quanto das atividades

cidade de conviver pacificamente. Vigotsky (1988)

propostas aos grupos, dado que é preciso planejar o que

aborda a importância da interação no processo de

cada um é capaz de realizar para que as atividades sejam

desenvolvimento do indivíduo. Segundo o teórico, ao

desafiadoras, mas possíveis de serem executadas pelos

interagir com o outro e com o meio, novas experiên-

estudantes, além de permitirem ganhos a todos. Aqueles

cias e conhecimentos são construídos. Assim, o tra-

com mais dificuldades de aprendizagem avançam ao se

balho em grupos, é artifício importante no processo

sentirem desafiados, e aqueles mais experientes desen-

de ensino e de aprendizagem. Cohen e Lotan (2017),

volvem suas capacidades colaborativas.

ao discorrerem sobre o trabalho em grupo, enquanto

Assim, o trabalho em grupos — sejam eles duplas,

estratégia pedagógica, abordam o quanto aprendemos

trios ou um número maior de estudantes trabalhan-

mais sobre conceitos e ideias quando os discutimos

do coletivamente — aliado às metodologias ativas, é

com alguém, do que quando somente os ouvimos ou

essencial a uma proposta de ensino que considere o

lemos. Para as autoras, que definem trabalho em grupo

desenvolvimento integral dos sujeitos e que se pre-

como “alunos trabalhando juntos em grupos pequenos

tenda significativa.

de modo que todos possam participar de uma atividade com tarefas claramente atribuídas” (COHEN;
LOTAN, 2017, p. 1), tal tipo de agrupamento é eficaz
para aprendizagens conceituais e sociais, uma vez
que potencializa a capacidade de resolução de pro-

METODOLOGIAS ATIVAS NO COLÉGIO SÃO LUÍS

blemas, a competência comunicativa, o desenvolvimento de relações interpessoais e a convivência com

A discussão do Grupo de Trabalho de metodologias

a diversidade de saberes e pessoas, entre outros. Tais

ativas, composto pelos profissionais de educação do

capacidades e competências corroboram com os prin-

Colégio São Luís, indicou e elegeu algumas metodo-

cípios discutidos na matriz de Competências Gerais

logias que são discutidas no anexo deste currículo.

do Colégio São Luís, já abordada neste documento.

Ademais, é possível consultar, no QR Code abaixo,

Ademais, ao trabalhar em diferentes agrupamentos,

as discussões recentes e metodologias ativas atuais,

os estudantes tendem a se envolver mais com aprendi-

uma vez que a escola contemporânea é dinâmica e se

zagens conceituais. Por exemplo, ao propor um desafio

reinventa constantemente.

matemático a um grupo de estudantes, não raro todos
se empenharão por resolvê-lo. Entretanto, cabe ao professor sensibilidade, além de conhecimento acerca dos
saberes de seus estudantes, para propor agrupamentos
produtivos, no sentido de permitirem a todos os que participam de determinado grupo sentirem-se confortáveis
para expor suas hipóteses, dúvidas e entendimentos
sobre o tema apresentado. Além disso, nessa proposta
de trabalho em grupos, o professor deixa de ser a única
fonte de conhecimento da turma e passa a ser mediador, tanto dos agrupamentos, a partir dos distintos níveis
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Educação
Infantil

INTRODUÇÃO
A Educação Infantil, historicamente, tem sido repensa-

mudanças das configurações familiares, das relações

da e reconstruída. A sua constituição não é dissociada

entre escola, família e sociedade e do progresso das

dos fenômenos sociais e das inúmeras transformações

pesquisas sobre a concepção de infância, a Educação

políticas, econômicas, culturais e religiosas. Mas, afinal,

Infantil se constitui como uma conquista histórica

de qual Educação Infantil estamos falando hoje?

e se configura como a primeira etapa da Educação

Na atual conjuntura, a Educação Infantil é um

Básica, que privilegia o desenvolvimento integral da

direito concedido por lei a todas as crianças. No Brasil,

criança em seus diversos aspectos: afetivos, emocio-

a Constituição Federal de 1988, o ECA – Estatuto da

nais, cognitivos, físicos, sociais e culturais, cuja fun-

Criança e do Adolescente – Lei Federal nº 8969/90,

ção transita entre o cuidar e o educar.

a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional

É importante considerar que, embora a Educação

nº 9.394/96 e, atualmente, a Base Nacional Comum

Infantil tenha ocupado um espaço de destaque na

Curricular- BNCC (BRASIL, 2017) formalizam o direi-

sociedade, o seu entendimento não se dá por encer-

to ao acesso das crianças de 0 a 5 anos à Educação

rado, cabendo à instituição construir a sua identida-

Infantil e à obrigatoriedade e permanência das crian-

de e definir padrões de qualidade para sua oferta.

ças de 4 a 5 anos nessa etapa de escolarização.

Visando à qualidade no atendimento às crianças

Em meio ao atual contexto do século XXI, mar-

da Educação Infantil, o Colégio São Luís apresenta uma

cado pelo avanço tecnológico e científico, pelas

proposta organizada a partir de cinco componentes
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curriculares, que garantem o respeito aos valores basi-

OS CAMPOS DE EXPERIÊNCIA E OS

lares da instituição e que são a marca identitária de seu

COMPONENTES CURRICULARES NA

projeto pedagógico, no que diz respeito às crianças de
4 a 5 anos, faixa etária compreendida pela Educação

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

Infantil do Colégio. É importante reiterar que os componentes curriculares relacionam-se e dialogam

A BNCC – EI não faz menção às áreas de conhecimen-

com a ideia de experiência oferecida pelas Diretrizes

to, disciplinas ou componentes curriculares, mas a

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCN

campos de experiência, no âmbito dos quais são defi-

– EI, 2010), que apoia, por sua vez, a opção da Base

nidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimen-

Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil

to. São eles:

(BNCC – EI) de trabalhar com cinco campos de expe-

•

O Eu, o Outro e o Nós

riências, os quais promovem e integram as diferentes

•

Corpo, Gestos e Movimentos

aprendizagens das crianças, respeitando as especi-

•

Traços, Sons, Cores e Formas

ficidades do pensamento infantil e a construção de

•

Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação

conhecimento por elas. Isso significa considerar que,

•

Espaços, tempos, quantidades, relações

para as crianças, conhecer não é acumular informa-

e transformações

ções organizadas e transmitidas pelos adultos, mas

atribuir sentidos às suas vivências, por meio de múl-

Considerar os campos de experiência confor-

tiplas linguagens, integradas numa rede de significa-

me sugeridos pela BNCC – EI não significa tomá-los

ções que será singular para cada criança. “É experiên-

como organizadores curriculares. A inovação trazida

cia aquilo que ‘nos passa’, ou que nos toca, ou que nos

pelos campos de experiências está na possibilidade de

acontece, e ao nos passar nos forma e nos transforma.

compreender que a experiência infantil nunca estará

Somente o sujeito da experiência está, portanto, aber-

restrita a um único componente curricular, mas entre-

to à sua própria transformação” (BONDÍA, 2002, p. 26).

laçada a conhecimentos das mais diferentes nature-

Considerando tais premissas, serão aprofundados,

zas. Dessa forma, se esse fato for percebido pelos pro-

a seguir, alguns aspectos da organização curricular

fessores com sensibilidade, a proposta de um desenho

do Colégio São Luís: a relação entre campos de expe-

nunca será apenas um desenho, mas uma experiência

riência e os componentes curriculares da Educação

de brincar e interagir, de implicar-se afetivamente, de

Infantil na organização dos conhecimentos, a con-

compartilhar conhecimentos prévios e de conversar

cepção de infância que orienta a organização curri-

e descobrir algo sobre si e sobre os outros. Da mesma

cular, as considerações sobre identidade e autonomia,

maneira, aprender sobre lugares como a própria casa

além da mediação e da transição da Educação Infantil

ou a escola é algo que não se relaciona apenas a uma

para o Ensino Fundamental, como dimensões para

descoberta de natureza geográfica, mas afetiva, artís-

a manutenção e acompanhamento da qualidade na

tica, corporal e lógico-matemática.

oferta dessa etapa da Educação Básica.

Vários autores (BENJAMIN, 1986; BONDÍA, 2002)
associam a ideia de experiência à de viagem: um
périplo que nos leva a novos lugares. De acordo com
essa perspectiva, as experiências das crianças podem,
igualmente, ser consideradas como viagens, nas
quais o adulto (professor), na escola, possui um papel
importante, na medida em que é ele quem organiza
os contextos e os ambientes para que as aprendizagens possam ocorrer. É nesse sentido que também a
organização do currículo do Colégio São Luís, a partir
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de componentes curriculares, dialoga com as reco-

dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questio-

mendações da BNCC – EI. A observação e a reflexão

namentos, por meio de diferentes linguagens.

constantes dos professores é que poderão identificar a

•

Conhecer-se e construir sua identidade pesso-

ocorrência e os contornos dos campos de experiências

al, social e cultural, constituindo uma imagem

no próprio cotidiano escolar, de forma a garantir situa-

positiva de si e de seus grupos de pertencimento,

ções mobilizadoras, interessantes, que deem margem

nas diversas experiências de cuidados, intera-

à criatividade e que consistam em espaços para o

ções, brincadeiras e linguagens vivenciadas na

desenvolvimento da subjetividade das crianças.

instituição escolar e em seu contexto familiar e

Além disso, a BNCC – EI (BRASIL, 2017, p. 36), basea-

comunitário.

da nas DCN – EI, propõe a construção de um documento curricular que vise à garantia de seis direitos mediadores de aprendizagens das crianças. São eles:
•

Diante disso, a organização dos conhecimentos,
nas diferentes modalidades didáticas, cria intera-

Conviver com outras crianças e adultos, em

ções entre os direitos de aprendizagem, os campos de

pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes

experiências, as competências gerais e os objetivos de

linguagens, ampliando o conhecimento de si e do

aprendizagem e desenvolvimento, as quais as crian-

outro, o respeito em relação à cultura e às diferen-

ças podem explorar desde pequenas.

ças entre as pessoas.
•

Brincar de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças
e adultos), de forma a ampliar e diversificar suas
possibilidades de acesso a produções culturais.
A participação e as transformações introduzidas

CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA

pelas crianças nas brincadeiras devem ser valo-

•

•

•

rizadas, tendo em vista o estímulo ao desenvolvi-

Os profissionais que atuam na Educação Infantil

mento de seus conhecimentos, sua imaginação,

enfrentam o paradoxo de ter à disposição um enor-

criatividade, experiências emocionais, corpo-

me cabedal de conhecimentos sobre a infância,

rais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e

mas, apesar desse fato, persistem dificuldades para

relacionais.

lidar com as populações infantis. O século XX foi

Participar ativamente, com adultos e outras crian-

promissor na produção de teorias, as quais contri-

ças, tanto do planejamento da gestão da escola e

buíram para compreender a infância – na História,

das atividades propostas pelo educador, quanto da

na Sociologia, na Antropologia, entre outras – e as

realização das atividades da vida cotidiana, tais

mudanças no decorrer da História.

como a escolha das brincadeiras, dos materiais e

Compreender o que é ser criança, as relações que

dos ambientes, desenvolvendo diferentes lingua-

ela estabelece com o mundo, suas especificidades e

gens e elaborando conhecimentos, decidindo e se

necessidades e o papel que ocupa na instituição é o

posicionando.

ponto de partida para o desenvolvimento de qualquer

Explorar movimentos, gestos, sons, formas, tex-

tipo de atividade que aconteça no interior do Colégio.

turas, cores, palavras, emoções, transformações,

Em nosso país, é fundamental considerar a gran-

relacionamentos, histórias, objetos, elementos da

de variedade de experiências culturais em que se

natureza, na escola e fora dela, ampliando seus

inserem as crianças pertencentes aos grupos distin-

saberes sobre a cultura em suas diversas modali-

tos. É o que permite enxergar as crianças como sujei-

dades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.

tos sociais e históricos, marcados pelas construções

Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sen-

e contradições da sociedade em que vivem. Crianças

sível, suas necessidades, emoções, sentimentos,

são cidadãs, pessoas detentoras de direitos, com
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necessidades, ideias e desejos próprios, que produzem cultura e são nela produzidas.
É em meio a esse contexto que as crianças atuam,
participam, aprendem, inventam, criam, reproduzem
e produzem cultura. A cultura infantil é, pois, produção e criação. As crianças significam e são significadas em meio à cultura que lhes é contemporânea. O
percurso de vida de cada criança, até seu ingresso na
escola, é profundamente influenciado, ao menos na
maioria dos casos, pelo ambiente familiar e doméstico. Nesse espaço, um determinado conjunto de
conhecimentos é socializado e certas interpretações
sobre o mundo são acessadas.
Todavia, esse processo não se dá passivamente.

É na singularidade e
não na padronização de
comportamentos e ações que
cada sujeito, nas suas interações
com o mundo, vai tecendo
os seus conhecimentos. Esse
pressuposto traz um grande
desafio aos professores, o de
observar o que e como cada
criança está significando esse
processo de interação.

Ao interagir com cada artefato cultural, a começar
pela linguagem, a criança apreende determinados
conteúdos e sobre eles constitui o seu próprio olhar,
transformando-os constantemente e se transforman-

possibilitará a coletivização das vidas, a atribuição

do em função deles. A brincadeira, a dança, a mímica,

de significados individuais e grupais, o comparti-

a fala, a música, a arte e todas as formas de expressão

lhamento das sensações e impressões pessoais e o

conhecidas e com as quais uma criança interage são

estabelecimento de diferentes perspectivas de análi-

ressignificados e reconstruídos, como componentes

se e crítica. É justamente nesse ponto que os conhe-

do repertório da cultura infantil e passam a constituir

cimentos científicos poderão ser chamados à baila,

aquilo que a distingue das crianças de outros grupos,

constituindo-se em outras narrativas possíveis, sem

que delimita a sua singularidade.

qualquer espécie de hierarquização.

É na singularidade e não na padronização de

O que se defende é uma ação didática em que se

comportamentos e ações que cada sujeito, nas suas

favoreça a experiência com o conhecimento científi-

interações com o mundo, vai tecendo os seus conhe-

co e com a cultura, entendida tanto na sua dimensão

cimentos. Esse pressuposto traz um grande desafio

de produção nas relações sociais cotidianas, quanto

aos professores, o de observar o que e como cada

como patrimônio historicamente acumulado dispo-

criança está significando esse processo de interação.

nível aos diversos grupos que coabitam a sociedade.

O olhar sensível para as produções infantis permiti-

Essa concepção do locus pedagógico ajuda a pensar

rá conhecer os interesses das crianças, os conheci-

sobre a educação da infância em suas dimensões

mentos dos quais elas se apropriam, assim como os

políticas, éticas e estéticas. Afinal, a pedagogia, como

elementos culturais do grupo social em que estão

prática social, inclui o conhecimento científico, a

imersas. A partir daí, será possível desenvolver um

arte e a vida cotidiana.

trabalho pedagógico que hibridize os diversos patri-

Numa visão pragmática, a escola precisa reco-

mônios culturais que adentram a instituição escolar

nhecer e valorizar os elementos que constituem

com aquele nela presente.

as culturas infantis. Se recordarmos que a dança, a

É importante que as crianças possam manifes-

mímica, a brincadeira e as demais práticas corpo-

tar suas formas de ver o mundo, submetendo-as a

rais representam formas de expressão criadas pelos

análises das demais para que seja possível melhor

homens e mulheres como possibilidades diferen-

refletir sobre elas. Ouvir as opiniões dos companhei-

ciadas de dialogar com o mundo, sobrarão razões

ros e comentar as situações vividas pelos colegas

para incluí-las no cotidiano escolar. Essas diferentes
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A construção da identidade envolve o que conhecemos
por autoconhecimento. É um processo que dá início
desde o nascimento da criança, mas que necessita ser
sistematizado no ambiente escolar.
significações materializam a linguagem infantil e

a identidade do sujeito, sendo possível individualizá-

configuram oportunidades de criação, transgressão,

-lo. Já a palavra autonomia remete a capacidade de ir

formação de sentidos e significados que fornecem

e vir sem o auxílio de outros e da tomada de decisões

aos sujeitos, autores ou contempladores, novas for-

por si próprio.

mas de inteligibilidade, comunicação e relação com a

A construção da identidade envolve o que conhe-

vida, reproduzindo-a e tornando-a objeto de reflexão.

cemos por autoconhecimento. É um processo que dá

O foco na cultura infantil não significa adotar

início desde o nascimento da criança, mas que neces-

uma postura de subordinação do trabalho pedagó-

sita ser sistematizado no ambiente escolar. Olhar para

gico às vontades das crianças ou restringir as ati-

si, reconhecer-se enquanto sujeito único, com caracte-

vidades pedagógicas ao seu universo sociocultural,

rísticas subjetivas, requer da criança o conhecimento

como se fosse possível aprender sem estabelecer

sobre a sua história de vida e a identificação e reconhe-

relações com as experiências proporcionadas pela

cimento do seu perfil, gostos, preferências e atitudes.

cultura. O debate atual em torno da necessidade de

Enquanto a identidade remete ao autoconhe-

incluir o patrimônio cultural infantil no currículo

cimento, a autonomia envolve o autocuidado e a

caminha na direção, não apenas das questões rela-

autocondução de uma pessoa perante as situações

tivas ao acesso e à apropriação da produção exis-

cotidianas. Sendo assim, uma criança que tenha

tente, como também da organização da escola como

desenvolvido o autocuidado sabe se vestir, alimen-

espaço de criação que concebe a criança como ser

tar, escovar os dentes e calçar os sapatos sozinha, já

que observa, questiona, investiga, mobiliza e cons-

aquela que sabe se autoconduzir vai além, pois possui

trói conhecimentos por meio de diferentes intera-

habilidades que lhe permitem tomar decisões peran-

ções (com o meio e com os outros sujeitos).

te estas mesmas atividades, por exemplo: decidir as
cores das peças de roupas que vai usar ou se preocupar com o destino do copo, dos talheres, dos pratos e
do guardanapo após se alimentar.
Considerando que o desenvolvimento da identida-

IDENTIDADE E AUTONOMIA

de e a construção da autonomia influem diretamente
nas ações e na postura das crianças perante o mundo,

Definir identidade e autonomia é o primeiro passo

o Colégio São Luís busca organizar os ambientes da

para compreender as suas imbricações no processo

escola de modo a privilegiá-lo. A concepção de infân-

de desenvolvimento e aprendizagem das crianças da

cia e educação infantil de uma instituição se traduz,

Educação Infantil.

necessariamente, no ambiente educativo organizado

A palavra identidade reporta à ideia de distin-

para elas. Uma concepção contemporânea de educa-

ção, refere-se às características que diferenciam as

ção infantil se pautará na organização de ambientes

pessoas umas das outras. Assim, o nome, os traços

que apoiem suas experiências de convivência e apren-

físicos, a maneira de se expressar, agir e pensar e a

dizagem. Tal ambiente deve ser organizado de modo

história de vida são especificidades que constituem

que as crianças possam agir sobre ele com crescente
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autonomia, sem depender do adulto para acessar

INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS

materiais e brinquedos, preferencialmente, ao alcance dos pequenos. O próprio ambiente e as interações,

As interações e as brincadeiras ocupam papel de des-

e a progressiva compreensão dos tempos e espaços

taque na Educação Infantil, pois possibilitam o proces-

de convivência na escola, mediados pelo professor, é

so de aprendizagem, de desenvolvimento e de sociali-

que colocam às crianças a possibilidade de decidir e

zação entre os sujeitos. A convivência com crianças

saber quando e como acessá-los, de acordo com as ati-

da mesma idade, mais experientes ou com pessoas

vidades e momentos desenvolvidos no cotidiano. Da

adultas e a participação em brincadeiras, em diferen-

mesma forma, ao desenvolver suas pesquisas e proje-

tes espaços e tempos, constituem-se, de acordo com

tos, as crianças podem e devem tomar decisões, fazer

a BNCC-EI (BRASIL, 2017), como direitos de aprendiza-

escolhas e participar do planejamento de suas etapas.

gem e desenvolvimento na Educação Infantil.

Por exemplo, a organização de uma exposição dos

A brincadeira é uma estratégia didática e peda-

desenhos das crianças pode e deve considerar suas

gógica importante para a interação. De acordo com a

sugestões sobre critérios de curadoria, seleção, esco-

BNCC-EI (BRASIL, 2017, p. 33):

lha de espaços e distribuição das obras. Esta organização pode contemplar não apenas uma, mas várias

A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano

conversas sobre o assunto e o registro das decisões

da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens

tomadas, até que se chegue a uma decisão comum, a

e potenciais para o desenvolvimento integral das

partir de ideias e considerações das crianças, debati-

crianças. Ao observar as interações e brincadeiras

das de forma democrática, lidando com os possíveis

entre as crianças e delas com os adultos, é possível

conflitos, enfrentando-os e encaminhando-os.

identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a

Espaços que contribuem para o desenvolvimento
da identidade e da autonomia das crianças devem:
•

•
•

mediação das frustrações, a resolução de conflitos e
a regulação das emoções.

ser estimulantes , aconchegantes, limpos,
seguros, bonitos, organizados de modo fun-

O brincar é a principal atividade que caracteriza a

cional e favorecer o envolvimento das crian-

infância. A brincadeira é um processo em que a crian-

ças em diferentes atividades e experiências de

ça amplia e diversifica suas possibilidades de acesso,

aprendizagem;

de produção e de reprodução cultural. É uma atividade

garantir acessibilidade a crianças e a adultos

lúdica, que permite a construção de conhecimentos e

com menor possibilidade de visão ou locomoção;

o desenvolvimento integral da criança no que se refe-

oferecer condições para que as atividades pos-

re à sua imaginação, criatividade, expressão corporal,

sam se realizar com um número variado de

sensorial e emocional, além das suas estruturas cog-

crianças para diferentes tipos de interação e

nitivas, sociais e emocionais.

agrupamentos.

Devido à sua relevância, o brincar é um componente do núcleo comum de disciplinas da Matriz
Curricular do Colégio São Luís. Isso não significa apenas abrir espaços e garantir que o jogo simbólico, o
faz-de-conta ou mesmo as brincadeiras tradicionais,
realizadas ao ar livre, ocorram na escola em momentos específicos. Mais do que isso, a brincadeira e a
ludicidade caracterizam o pensamento e o posicionamento das crianças no mundo, e estão presentes em
suas relações e na aproximação dos objetos de conhecimento. Vygotsky (2009) observa que, ao realizarem
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uma tarefa ou participarem de uma proposta oferecida

MEDIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

pelo professor, as crianças sempre integrarão diferentes
atividades e linguagens em seu fazer: “[...] a criança dese-

Há muito tempo, a Educação Infantil tem superado o

nha e ao mesmo tempo narra a respeito do que desenha.

paradigma empirista e fortalecido os seus processos

Ela dramatiza e compõe um texto verbal no seu papel.”

formativos, curriculares, metodológicos e didáticos.

(VYGOTSKY, 2004, p.93). Esse sincretismo aponta a raiz

Superar a perspectiva empírica significa refletir sobre

comum a partir da qual se ramificam todos os tipos de

as intencionalidades e objetivos inerentes a esta etapa

criação infantis:

de escolarização.
Se a Educação Infantil tem suas intencionalidades

A brincadeira é essa raiz comum; serve de estágio

e objetivos, logo, o seu processo educativo não é algo

preparatório para a criação artística da criança, e até

natural, espontâneo e improvisado, muito pelo contrá-

mesmo quando dessa brincadeira comum destacam-

rio, requer planejamento e organização. Assim, contra-

-se, separadamente, tipos mais ou menos independen-

pondo-se à concepção de que a mediação pedagógica

tes de criação infantil, tais como o desenho, a dramati-

entre professor e criança se dá puramente no âmbito

zação de sua composição, cada tipo não é rigidamente

informal, o Colégio São Luís adota a mediação como

separado do outro e voluntariamente absorve elemen-

uma prática planejada.

tos dos demais. (VYGOTSKY, 2004, p.93).

A mediação se diferencia das demais interações
que acontecem no âmbito escolar. A diferença consiste

De acordo com Wallon (1998), sincretismo está pre-

no intuito de contribuir para o processo de desenvolvi-

sente no pensamento das crianças no estágio de desen-

mento e aprendizagem das crianças, ou seja, na inten-

volvimento denominado por ele de personalista (3 a 6

cionalidade da interação. Assim, podemos dizer que,

anos), momento que apresenta uma orientação subjetiva

quando há um objetivo pedagógico a relação que o pro-

e um grande interesse da criança em atividades pes-

fessor estabelece com a criança, vai além da interação,

soais de construção do eu. É particularmente importante

constituindo-se no que chamamos de mediação.

que, ao organizar ambientes e momentos de interação,

A mediação é concebida no Colégio São Luís como

nos quais estejam em jogo conhecimentos relacionados

um processo contínuo, presente em seus diferentes

ao mundo natural e social, o professor tenha consciên-

espaços (sala de aula, parque, biblioteca, pátio, sala de

cia de que, nesta faixa etária, as crianças não se apro-

aula e dentre outros) e tempos (aulas, recreios, passeios,

priarão das categorias usuais, através das quais distri-

brincadeiras e etc...), tendo em vista o principal objetivo

buímos os dados e os vários aspectos da experiência,

da Educação Infantil: cuidar e educar.

já que seu pensamento é regido mais pelas leis afetivas

Porém, a mediação não acontece apenas na rela-

do que pelas da lógica. Por isso, ao pesquisar bichos de

ção dos professores com as crianças. Outros sujeitos

jardim, conhecer o entorno da escola ou aprender a usar

presentes e participantes do cotidiano escolar também

instrumentos que as ajudem a observar pequenos seres

exercem papel educador, em diferentes espaços e tem-

vivos, como o microscópio, é importante considerar que

pos na escola. Coordenadores, assistentes, auxiliares e

as crianças estarão vivendo experiências, antes de tudo,

orientadores são igualmente educadores. Nesse senti-

lúdicas. Em função disso é que, muitas vezes, as crian-

do, o princípio da homologia de processos e de relações

ças estabelecem relações entre objetos que só fazem

que acontecem na escola faz referência direta e neces-

sentido para elas e que os adultos consideram engraça-

sária à reciprocidade que deve existir entre eles e aos

das ou absurdas. Isto, porém, não torna as experiências

processos e relações desenvolvidas entre professores e

infantis menos valiosas, pelo contrário, seu pensamento

crianças. Segundo esse princípio, a ética das relações e

tem estrutura própria e, segundo Wallon, é já operatório,

as estratégias que possibilitam a reflexão, a construção

apesar das suas operações não serem ainda lógicas.

de conhecimentos e a resolução de conflitos são homólogas em suas diferentes instâncias.
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Na mesma direção, outra qualidade evidenciada pelo

A convivência de crianças
da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental como
prática comum na instituição,
ou mesmo a organização de
projetos especiais de integração,
que possibilitem encontros
frequentes das crianças, tendem
a minimizar essa ruptura.

princípio da homologia de processos é o caráter didático presente das diversas situações de gestão que
encontramos no cotidiano de uma escola. Quer seja
na gestão da própria instituição, da formação de professores ou mesmo da sala de aula, a maneira como
se fazem escolhas, se tomam decisões e se organizam
situações educativas estará certamente ensinando
algo aos sujeitos que dela participam – maneiras de
conviver, dialogar, resolver problemas e conflitos, por
exemplo. (FERREIRA, M.V.; ZURAWSKI, M.P., 2011, p. 73)

A TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Fundamental, continuam brincantes e sua forma de

PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

aproximar-se dos objetos de conhecimento permanece

Além da integração das práticas educativas e dis-

como os ambientes, o mobiliário, os tempos, rotinas e

cursivas dos professores no planejamento dos dois

modalidades organizativas do tempo didático podem

níveis de ensino, é importante considerar o delicado

recebê-las e considerá-las a partir do 1º ano.

sincrética e lúdica. Por isso, é importante refletir sobre

momento de transição da Educação Infantil para o

É possível cuidar dessa passagem também de

Ensino Fundamental. Afinal, até pouco tempo, a faixa

outras formas. A convivência de crianças da Educação

etária dos seis anos, na qual se encontram, atual-

Infantil e do Ensino Fundamental como prática

mente, as crianças do 1º ano, era compreendida pela

comum na instituição, ou mesmo a organização de

Educação Infantil.

projetos especiais de integração, que possibilitem

Não se deve esquecer, porém, que, desde a EI, as
crianças vêm desenvolvendo competências de estu-

encontros frequentes das crianças, tendem a minimizar essa ruptura.

dantes. Aos seis anos, já é esperado, por exemplo, que

No que diz respeito, especificamente, ao ano final

expressem suas ideias oralmente com confiança, que

da Educação Infantil e ao primeiro ano do Ensino

saibam conversar em grupo, que recontem histórias,

Fundamental, é possível:

que escrevam seu nome, que tenham hipóteses sobre

•

propor atividades especiais nas quais tanto as

conceitos como transformação e causalidade, ou que

crianças da EI possam visitar as do EF, quanto

reflitam sobre relações de mudança e permanência

o contrário; as mais novas podem conhecer os

nos costumes a partir de entrevistas com pessoas mais

ambientes em que passarão a estudar em breve,

velhas ou de outras culturas, entre outras. Todas essas

e as maiores poderão (re)conhecer ou visitar os

aprendizagens, advindas de experiências ricas e compartilhadas com outras crianças e com o professor,

ambientes nos quais estudaram na EI;
•

as crianças do 1º ano podem preparar uma recep-

constituem grandes conquistas que devem ser eviden-

ção para as crianças da EI, apresentando os

ciadas e valorizadas.

assuntos e projetos mais interessantes desenvol-

Mesmo assim, iniciar uma nova etapa da escolaridade é desafiador e, ao mesmo tempo que anima os peque-

vidos no Ensino Fundamental;
•

os dois grupos podem compartilhar suas brinca-

nos estudantes, pode também causar receio e estra-

deiras prediletas, organizando oficinas em que as

nhamento. As crianças de seis anos, ao iniciar o Ensino

ensinem uns aos outros;
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•

as crianças do 1º ano podem elaborar um manual de orientações para as crianças do Pré-2, com
relatos pessoais de como viveram a transição
para o 1º ano e “dicas” para ajudar, animar e
recepcionar as que chegarão;

•

é possível estabelecer o combinado de que cada
nova criança terá um amigo tutor, que ficará encarregado de ajudar os novos estudantes
durante os primeiros dias de aula. Um projeto
como esse pode ensinar muito às crianças sobre
cuidar e ser cuidado, sobre empatia e solidariedade. A diversidade também pode ser considerada na escolha de parceiras e parceiros, promovendo o respeito e a integração das crianças no
que diz respeito às diferenças.

38 EDUCAÇÃO INFANTIL

curriculo SLUIS_diagramado_EI_rev3.indd 38

15/02/2019 10:24

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

Objetivos gerais de aprendizagem
da Educação Infantil

INTRODUÇÃO
A indicação de objetivos gerais de aprendizagem tem
o propósito de integrar as metas específicas de cada
componente, indicando a transversalidade do ensino,
bem como de considerar a integralidade do sujeito em
seu processo de desenvolvimento.
Os objetivos gerais de aprendizagem, ademais,
corroboram com a matriz de competências gerais
apresentadas nesse currículo e, dessa forma, carregam princípios e conceitos fundamentais aos processos de ensino e de aprendizagem.
Os compromissos com o desenvolvimento ético,
com a educação humanista e com o trabalho colaborativo também podem ser identificados por meio dos
objetivos gerais de cada etapa de ensino que prevê a
progressão destes conceitos, à medida que as crianças e adolescentes avançam em seus processos de
ensino. Tal progressão está associada aos níveis de
desenvolvimento, grau de maturidade, capacidade de
compreensão acerca de discussões sociais e políticas,
entre outros.
A finalidade é a contribuição para a formação
de adultos que comporão uma sociedade mais ética,
humanizada e compromissada com o bem estar
social de todos.
Dessa forma, apresentamos os objetivos gerais de

Os Objetivos Gerais de Aprendizagem
para a Educação Infantil
• CONHECER E COMPREENDER as diferentes linguagens
como possibilidades de expressão de suas descobertas,
emoções e sentimentos; e de apropriação identitária,
considerando as diversidades social, cultural, étnica,
religiosa etc.
• UTILIZAR DIFERENTES CONHECIMENTOS e recursos
para a resolução de desafios de seus cotidianos e
contextos (familiar, escolar e comunitário), exercitando
a criatividade, a curiosidade e a argumentação para
propor soluções alternativas.
• CONHECER O PRÓPRIO CORPO e os seus limites em
relação ao reconhecimento de riscos e ao autocuidado.
• VIVENCIAR SITUAÇÕES DE INTERAÇÃO SOCIAL,
expressando suas ideias e ouvindo a dos colegas e
tomando decisões coletivas.
• COMPREENDER OS SENTIMENTOS E EMOÇÕES DOS
COLEGAS para acolhê-los em situações cotidianas
e de resolução de conflitos.
• VIVENCIAR ATIVIDADES EM EQUIPE para construir
laços afetivos e positivos com o grupo.
• EXPERIMENTAR SITUAÇÕES comunicativas com
o uso das TIC, por meio da exploração de ambientes
e recursos virtuais lúdicos.
• CONHECER a diversidade de manifestações artísticas
e culturais dos diferentes grupos e etnias que
constituem a sociedade brasileira.

aprendizagem para a Educação Infantil.
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Estrutura geral do
currículo do Colégio São Luís

COMPETÊNCIAS GERAIS DO COLÉGIO SÃO LUÍS
EDUCAÇÃO INFANTIL
Pré 1

Pré 2

Objetivos Gerais
de Aprendizagem

ENSINO FUNDAMENTAL
Anos Iniciais

Anos Finais

Objetivos Gerais
de Aprendizagem

Objetivos Gerais
de Aprendizagem

TEMAS INTEGRADORES E CONTEMPORÂNEOS
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Componentes Curriculares
Metas Específicas
dos Componentes para
a Educação Infantil

Pré 1
Eixos

Pré 2
Objetos do Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Metas Específicas
dos Componentes para
o Ensino Fundamental

Anos Iniciais
Eixos

Objetos do
Conhecimento

Objetivos de
Aprendizagem
e Desenvolvimento

Anos Finais
Eixos

Objetos do
Conhecimento

Objetivos de
Aprendizagem
e Desenvolvimento
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Componentes Curriculares

Objetos de Conhecimento

O Currículo do Colégio São Luís organiza-se em com-

Os objetos de conhecimento, aqui entendidos como

ponentes curriculares desde a Educação Infantil

conteúdos, conceitos e processos, são orientadores do

até o Ensino Médio e são eles: Língua Portuguesa,

Currículo, indicando os assuntos a serem abordados e

Língua Inglesa, Arte, Educação Física, Matemática,

explorados em sala de aula.

Ciências, Geografia, História e Ensino Religioso,
no Ensino Fundamental. No Médio, são Física,

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento

Química e Biologia. Na Educação Infantil e no Ensino

Para garantir o desenvolvimento das competências

Fundamental 1, o Colégio optou por trabalhar com

específicas, cada componente curricular apresenta

Natureza e Sociedade, que contempla os componen-

um conjunto de objetivos de aprendizagem e desen-

tes curriculares de Ciências, Geografia e História.

volvimento. Esses objetivos visam contemplar o direi-

Cada componente apresenta as concepções que estão

to à Educação Integral e estão relacionados a diferen-

embasadas em reflexões contemporâneas sobre ensi-

tes objetos de conhecimento.

no e aprendizagem na Educação Básica.

Competências Gerais
As competências gerais evidenciam os direitos de
aprendizagem e desenvolvimento que todos os estudantes do Colégio São Luís têm garantido ao longo da

Organização dos Objetivos de
Aprendizagem e Desenvolvimento

formação na educação básica.

No Currículo do Colégio São Luís, os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento estão identifica-

Objetivos Gerais de Aprendizagem

dos por uma sigla

Os objetivos gerais de aprendizagem, além de evidenciar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento a
que todos os estudantes do Colégio São Luís têm direi-

E

I

P 1 L

I

X X

to, ao longo da formação na educação básica, explici-

em que:

tam como as sete competências gerais se expressam

EI: Educação Infantil;
P1: Pré Escola 1;
P2: Pré Escola 2;
LIXX: componente curricular Língua Inglesa,

nas etapas e possibilitam a articulação horizontal
entre as etapas e, também, a articulação vertical, ou
seja, a progressão entre a Educação Infantil, Ensino
Fundamental 1 e Ensino Fundamental 2.

seguido da sequência numérica
de objetivos de aprendizagem e

Metas Específicas do Componente

desenvolvimento desse componente.

As metas específicas evidenciam as competências
a serem desenvolvidas pelos estudantes ao longo da
etapa de escolarização.

Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento sinalizam o proposto para o ensino e aprendizagem em cada ano do Ensino Fundamental,

Eixos

articulando uma rede de significados, visando à

Cada componente curricular do Colégio São Luís

ampliação da compreensão e entendimento dos

designa eixos estruturantes, que consideram a natu-

estudantes. Importante salientar que há uma pro-

reza, função, particularidades e dimensões da área,

gressão em espiral do conhecimento e que a indi-

com vistas a ampliar as possibilidades de ensino e

cação numérica representa apenas uma organiza-

aprendizagem do componente em cada ano e etapa de

ção curricular para orientar o trabalho do professor.

escolarização da educação básica.
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PARTE 2

Componentes
curriculares da
Educação Infantil
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COMPONENTE CURRICULAR

Língua
Portuguesa
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Língua Portuguesa
na Educação Infantil:
Reﬂexões e Proposições

T

radicionalmente, o ato de ensinar Língua Portuguesa sempre esteve alicerçado em duas modalidades de uso da língua: a oral e a escrita. Nesse sentido, considerando o advento da Linguística como uma ciência que mobilizou
muitos conhecimentos nos cursos de formação inicial de professores, houve grande investimento em aspectos que, basicamente, tangenciaram ou aprofundaram-se em conceitos e práticas estritamente linguísticos, isto é, relativos a uma língua
natural, em nosso caso, à Língua Portuguesa. Assim, as grandes disciplinas que
orientaram os estudos de língua no mundo e, por conseguinte, no Brasil, com frequência, disputaram conhecimentos concernentes à linguagem.

Nessa direção, outras Ciências da Linguagem, como a

inglês, por exemplo, temos um mesmo vocábulo para

Semiótica, tiveram pouca entrada nos cursos de forma-

ambas as palavras: language pode ser utilizada para

ção de professores e, consequentemente, a primazia da

língua e linguagem. A exemplo do português, o mesmo

Linguística em detrimento de conhecimentos semióti-

fenômeno distintivo ocorre em línguas de raízes latinas:

cos resultou em uma cisão, que – embora tácita – mos-

italiano (lingua e linguaggio), espanhol (lengua e lengua-

tra-se latente nas aulas de língua. O privilégio das moda-

je) e francês (langue e langage). No radical de todas elas,

lidades de uso da língua (oral e escrita) é notório e ganha

é premente a presença do vocábulo língua.

espaço à medida que continuamos a cindir a área de

Essas diferenças, aparentemente construídas a

linguagens sem compreender, de fato, que implicações

partir de um pretenso pressuposto de “normalidade”,

outros conhecimentos poderiam trazer para pensarmos

podem incidir – de modo mais assertivo – no trabalho

um ensino de língua mais condizente com os textos

que se realiza na Educação Infantil se compreender-

reais a que nossos estudantes têm acesso na sociedade.

mos quais papéis ocupam as linguagens (e a língua)

Diferente da Língua Inglesa, o português adota pala-

nessa etapa da educação básica e, mais especifica-

vras diversas para designar língua e linguagem. Em

mente, neste documento curricular.
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Tratamos, neste documento, de um componente

estuda, sob diversas óticas, a linguagem. Entre esses

curricular nomeado como “Língua Portuguesa”, mas

estudos, ele cita o trabalho de Karl von Frisch, um

que – na Base Comum Curricular (2017) – estaria

professor de Zoologia da Universidade de Munich que

ligado a um campo de experiência que mobiliza a lin-

estudou os processos de comunicação das abelhas.

guagem (escuta, fala, pensamento e imaginação). Por

Em suas observações, o zoólogo descreveu diversos

isso, consideramos importante discutir o que é lin-

momentos em que – para se comunicar – as abelhas

guagem para, depois, a tomarmos como orientadora

tenham utilizado códigos com vistas às “transmis-

de processos educativos na Educação Infantil, visan-

sões de mensagens”.

do ao ensino e à aprendizagem da Língua Portuguesa
com maior enfoque.

Benveniste (1976), em contrapartida do zoólogo, na
tentativa de elucidar as diferenças entre uma suposta linguagem animal, faz considerações importantes
sobre o sistema de códigos utilizados pela abelha em
oposição à linguagem humana. Assim, ele chega a
algumas conclusões:

A. O QUE É LINGUAGEM?
Trata-se de uma pergunta que pode suscitar várias
e diversas discussões, a depender, por exemplo, do
ponto de partida ou da teoria a que se filia uma resposta. Ao considerarmos o enfoque dado às linguagens
oral e escrita, pode-se responder à pergunta desta subseção partindo de uma Ciência da Linguagem. Entre
essas, a Linguística, retornando às contribuições de
Saussure (1969), “pai” da Linguística Moderna.
Para esse estudioso, a linguagem – em concorrência com a língua – abrange muito mais aspectos,
uma vez que é “heteróclita1 e multifacetada” e “não
se deixa classificar em nenhuma categoria de fatos
humanos, pois não se sabe como inferir sua unidade”
(SAUSSURE, 1969, p. 17).
Em outras palavras, pode-se entender que a linguagem é – em tese – a parte social da língua. Se para
Saussure (1969), a língua é um sistema de signos linguísticos, é por meio da linguagem que tangenciamos
as facetas sociais, pois é “exterior ao indivíduo; não
pode ser modificada pelo falante e obedece as leis do
contrato social estabelecido pelos membros da comu-

a) a mensagem das abelhas consiste inteiramente
na dança, sem intervenção de um aparelho
“vocal”, enquanto não há linguagem sem voz.
Daí surge outra diferença, que é de ordem física.
A comunicação das abelhas, não sendo vocal,
mas gestual, efetua-se necessariamente em condições
que permitem percepção visual sob a luz do dia;
não pode ocorrer obscuridade. A linguagem
humana não conhece essa limitação.
_________________________________________
b) a mensagem das abelhas não provoca
nenhuma resposta do ambiente, mas apenas
uma certa conduta, que não é uma resposta.
Isso significa que as abelhas não conhecem
o diálogo, que é a condição da linguagem humana.
_________________________________________
c) a abelha não constrói uma mensagem a partir
de outra mensagem [...] o caráter da linguagem
é o de propiciar um substituto da experiência
que seja adequado para ser transmitido.
_________________________________________
d) a mensagem das abelhas não se deixa
analisar, decompor os elementos menores.
(BENVENISTE, 1976, p. 60-66).

nidade” (PETTER, 2008, p. 14).
Dando início aos estudos enunciativos na

Resguardadas todas as devidas coerções que os

Linguística, o linguista Émile Benveniste (1976), em

estudos de ambos os linguistas supracitados possam

seus ensaios sobre “problemas de linguística geral”

trazer para este documento curricular, principalmente

1. Que se desvia de costumes, normas ou regras instituídos. Que se afasta das regras gramaticais; irregular. Que mistura estilos ou gêneros diferentes; eclético.
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em função do tempo e do espaço em que eles dis-

“existe uma linguagem verbal, linguagem de sons

cutiram tais aspectos teóricos, entende-se que, por

que veiculam conceitos e que se articulam no apare-

inaugurarem um campo importante de discussão,

lho fonador, sons estes que, no Ocidente, receberam

Saussure (1969) e Benveniste (1976) ajudam a olhar

uma tradução visual alfabética (linguagem escrita),

para o objeto em discussão e, a partir deles, pode-se

mas existe simultaneamente uma enorme varieda-

depreender que linguagem é:

de de outras linguagens que também se constituem
em sistemas sociais e históricos de representação do
mundo” (SANTAELLA, 1990, p. 13).

•

o resultado linguístico (verbal) das
interações sociais;

•

uma porção maior que a língua
(sistema de signos linguísticos);

•

•
•

operada por sujeitos responsivos, ou seja,
que oferecem réplicas linguísticas a outros
sujeitos por meio de “mensagens”;
permite a reconstrução de “mensagens”,
a partir da atuação de sujeitos.
passível de análise e, portanto,
de múltiplas ressignificações.

Assim, diante das contribuições advindas dessa outra Ciência da Linguagem, isto é, da
Semiótica, ampliam-se os sentidos construídos para
linguagem, a qual também pode ser:

•

o resultado de uso de outros signos e de
seus objetos (ícones, índices, símbolos).

•

um sistema de produção de sentidos
advindos dos objetos, dos sujeitos
e das interações sociais.

No entanto, a Linguística, como dito anteriormen-

Dessa forma, embora a preocupação precípua do

te, não é a única Ciência da Linguagem. Como se pode

componente curricular deste documento seja a Língua

observar, uma preocupação latente de Benveniste

Portuguesa e suas principais modalidades de uso, sabe-

(1976) era situar a linguagem humana como algo dire-

-se que – na atualidade – não lidamos com textos estri-

tamente ligado ao aspecto linguístico (vocalidade).

tamente orais ou escritos. Há, entre essas modalidades,

Contudo, “cumpre alertar para uma distinção neces-

um hibridismo latente que inclui outros modos de pro-

sária: o século XX viu nascer e está testemunhando

dução de sentidos nos textos, tais como: o som, a cor, o

o crescimento de duas Ciências da Linguagem. Uma

movimento, as imagens, as ilustrações etc. Observando

delas é a Linguística, ciência da linguagem verbal. A

o quadro a seguir, nota-se que – quando colocadas em

outra é a Semiótica, ciência de toda e qualquer lingua-

uso – as modalidades escrita e oral da língua tornam-

gem” (SANTAELLA, 1990, p. 12).

-se híbridas e, ao mesmo tempo, estão diretamente

Nesse sentido, é possível ampliar o que entende-

ligadas a outros aspectos da linguagem não-verbal:

mos por linguagem (verbal e/ou linguística) e outras
linguagens que se constituem em signos (linguísticos

Toda a atividade discursiva e todas as práticas lin-

ou não) e que, por assim dizer, também constroem sen-

guísticas se dão em textos orais ou escritos com a

tidos e possuem uma relação intrínseca com sujeitos

presença de semiologias de outras áreas, como a ges-

que interagem (entre si e com objetos) na sociedade:

tualidade e o olhar, na fala, ou elementos pictóricos e
gráficos, na escrita. Assim, as produções discursivas
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são eventos complexos constituídos de várias ordens

B. MULTIMODALIDE: UM PRINCÍPIO

simbólicas que podem ir além do recurso estritamen-

CONSTITUTIVO DA LINGUAGEM

te linguístico. Mas toda nossa atividade discursiva
situa-se, grosso modo, no contexto da fala ou da escri-

Como se pôde observar na subseção anterior,

ta. Basta observar nossa vida diária desde que acor-

Linguística e Semiótica são, como se sabe, duas

damos até o final do dia para constatar que falamos

Ciências da Linguagem distintas que – embora

com nossos familiares, amigos ou desconhecidos,

tenham o mesmo objeto de estudo/pesquisa (a lin-

contamos histórias, piadas, telefonamos, comenta-

guagem) – focalizaram aspectos diversos. Enquanto

mos notícias, fofocamos, cantamos e, eventualmente,

uma refinou seu olhar sobre a linguagem estritamen-

organizamos listas de compras, escrevemos bilhetes

te verbal, concentrando esforços nos estudos dos sig-

e cartas, fazemos anotações, redigimos atas de reuni-

nos linguísticos, a outra ampliou as possibilidades

ões de condomínio, preenchemos formulários e assim

para a análise de signos decorrentes de outros usos

por diante. Portanto, mesmo vivendo numa sociedade

sociais. Dessa maneira, a cisão teórica também res-

em que a escrita entrou de forma bastante generali-

valou nos espaços que uma ou outra ciência conse-

zada, continuamos falando mais do que escrevendo

guiu ocupar nos cursos de formação inicial de pro-

(DIONISIO e MARCUSCHI, 2007, p. 13-14).

fessores. Com o avanço da Linguística, os aspectos
da linguagem verbal passaram a ganhar mais enfo-

Dessa maneira, é coerente com os textos que

que nas salas de aula Brasil afora, ao passo que – ao

circulam socialmente, aos quais os estudantes da

largo dessa onda crescente dos estudos dos signos

Educação Infantil também têm acesso, partir do pres-

linguísticos – a Semiótica manteve-se, quase sem-

suposto de que todos os textos – por um princípio de

pre, distante desses espaços formativos.

linguagem – são multimodais, isto é, valem-se de dife-

O resultado dessa divisão é que, ao ensinar e

rentes modos de uso da linguagem (multimodalidade)

aprender língua, ocupa-se mais tempo com os aspec-

para produzir sentidos.

tos destinados a compreender, analisar e produzir lín-

Desse modo, este documento considera a lingua-

gua. No entanto, com o advento do texto (oral ou escri-

gem verbal e, ampliando as fronteiras, as que são con-

to) prefigurando uma unidade de sentido e ponto de

sideradas como não verbais. Assim sendo, este é um

partida para o ensino, notou-se, ainda que sutilmente,

componente pelo qual circularão conhecimentos de

que os textos trazidos da vida (enunciados comple-

todas as linguagens, incluindo a escrita e a oral.

xos) não eram exclusivistas, isto é, não se constituíam
apenas de uma modalidade (escrita ou oral).
Não demorou muito para que a oposição entre
escrito e oral passasse a se tornar algo pouco producente. Em outras palavras, a ideia de que haja um

LINGUAGEM

hibridismo latente entre ambas as modalidades de
uso da língua é ponto pacífico e não suscita mais,
como outrora, demasiadas discussões. Hoje, embora

Verbal
Oral e escrita

Não-verbal
Fotográfica
Cinematográfica
Dos quadrinhos
Teatral
Musical
Das pinturas
Entre outras

os textos sejam híbridos, é possível identificar a prevalência de um desses modos (oral ou escrito) em um
ou outro texto que produzimos, lemos ou escutamos.
Com o aparecimento das tecnologias digitais e,
mais recentemente, da internet, essa discussão passou
a ganhar mais força, pois – ao tomar um texto para ser
lido em sala de aula, por exemplo – a oposição quase
binária e a aceitação tácita de uma prevalência não dão
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mais conta de explorar os aspectos que corroboram para

tratados acadêmicos, documentos e relatórios ofi-

construir sentidos no texto: um negrito, um itálico, uma

ciais, etc.) não tinham ilustração, e tinham grafica-

ilustração, uma foto, uma imagem, um infográfico, uma

mente uniformes e densas páginas impressas. As

entonação, um gesto... todos esses recursos, disponíveis

pinturas, quase todas, usavam o mesmo suporte (tela)

nas linguagens não verbais, trouxeram mais complexi-

e o mesmo meio (óleos), qualquer que fosse o seu esti-

dade para os textos supostamente híbridos. Observe o

lo ou assunto. Em apresentações de concerto todos os

diálogo entre Umberto Eco e Jean-Claude Carrière:

músicos vestidos de forma idêntica e só ao condutor
e aos solistas foi permitido um mínimo de expressão corporal. As disciplinas especializadas teóricas

• Umberto Eco: Num certo momento, os homens
inventaram a escrita. Podemos considerar a
escrita como prolongamento da mão e, nesse
sentido, ela é quase biológica. Ela é a tecnologia
da comunicação imediatamente ligada ao corpo.
Quando você inventa uma coisa dessas, não pode
mais dar para trás. Repito, é como ter inventado
a roda. Nossas rodas de hoje não são mais iguais
às da pré-história. Ao passo que nossas invenções
modernas, cinemas, rádio, internet não são mais
biológicas.

e críticas que se desenvolveram para falar dessas
artes tornaram-se igualmente monomodais: uma linguagem para falar de língua/linguagem (linguística),
outra para falar de arte (história da arte), outra para
falar de música (musicologia), e assim por diante.
Cada um com seus próprios métodos, suas próprias
suposições, seu próprio vocabulário técnico, suas próprias forças e seus próprios pontos cegos.
[...]
Em vez disso, propomos uma visão da multimodali-

• Jean-Claude Carrière: Você tem razão em
apontar isso: nunca tivemos tanta necessidade de
ler e escrever quanto em nossos dias. Não podemos
utilizar um computador se não soubermos escrever
e ler. E, inclusive, de uma maneira mais complexa
do que antigamente, pois integramos novos signos,
novas chaves. Nosso alfabeto expandiu-se. É cada
vez mais difícil aprender a ler2.

dade em que os princípios semióticos comuns operam em e entre diferentes modos, e na qual é, portanto, perfeitamente possível que a música codifique
a ação ou imagens para codificar a emoção (KRESS &
VAN LEEUWEN 2001, p. 12)3.

Motivados por essa insuficiência apresentada
pela cisão atemporal existente entre a Linguística e
a Semiótica, alguns estudiosos passaram a discutir

A ideia de que o alfabeto expandiu-se revela que

e analisar os textos (orais ou escritos) a partir de um

os signos linguísticos não estão dissociados dos

princípio constitutivo da linguagem, isto é, a multimo-

demais signos quando se materializam em textos ou

dalidade. O nome, autoexplicativo, consegue imprimir

enunciados (unidades de sentido). Em face disso, tor-

uma ideia de multiplicidade (multi) de modos (moda-

na-se – cada vez mais difícil – manter essa cisão de

lidade) que constituem a linguagem, compreenden-

modo tranquilo. Os textos com que lidamos na socie-

do que concorrem, para a apreensão de sentidos, os

dade convocam o leitor (e o produtor) para o desloca-

seguintes modos de uso da língua e da linguagem:

mento de olhares cristalizados por uma divisão nada

oral, escrito, som, cor, gestos, imagens, ilustrações,

producente, reclamando, de algum modo, contribui-

fotos etc. Nesse sentido, o diagrama, apresentado

ções da Linguística e da Semiótica – concomitante-

anteriormente, amplia-se para situar o uso como um

mente – para a compreensão dos recursos verbais e

recurso importante para a constituição da linguagem:

não verbais empregados:
Há algum tempo, tem havido, na cultura ocidental,
uma clara preferência pela monomodalidade. Os
gêneros mais valiosos da escrita (romances literários,
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LINGUAGEM

Verbal

Não-verbal

Oral e escrita

Fotográfica
Cinematográfica
Dos quadrinhos
Teatral
Musical
Das pinturas
Entre outras

Modos de uso
da Língua

Multimodalidade

Modos de uso
Cor, som,
movimento,
gestos,
imagem,
ilustraçãoo,
fotos etc.

No Brasil, essa discussão teórica chega muito

Na discussão empreendida pela Base Nacional

recentemente e, reconhecendo a necessidade de pôr

Comum Curricular (BRASIL, 2017), no que diz respei-

fim a essa divisão histórica, a Base Nacional Comum

to à Educação Infantil, o documento situa a lingua-

Curricular (BRASIL, 2017) opta por destacar os aspec-

gem como um pressuposto para a interação entre

tos multimodais da linguagem, nomeando-o como

sujeitos, por meio da língua: “progressivamente, as

multissemióticos. Embora tenham filiações teóricas

crianças vão ampliando e enriquecendo seu voca-

diferentes, ambos os conceitos corroboram com mes-

bulário e demais recursos de expressão e de com-

mos princípios:

preensão, apropriando-se da língua materna – que
se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de

Multimodalidade >múltiplos modos de uso
das linguagens

Multissemiose > múltiplos modos de uso
dos recursos semióticos

interação” (BRASIL, 2017, p. 40).
Os recursos de compreensão não estão apenas na
língua, mas – sobretudo – nas linguagens. Adiantandose ao enfoque dado aos aspectos semióticos no Ensino

2. ECO, Umberto; CARRIÈRE, Jean-Claude. Não contem o fim do livro. Rio de Janeiro: Record, 2010, p. 19.
3. For some time now, there has been, in Western culture, a distinct preference for monomodality. The most highly valued genres of writing (literary novels,
academic treatises, official documents and reports, etc.) came entirely without illustration, and had graphically uniform, dense pages of print. Paintings nearly
all used the same support (canvas) and the same medium (oils), whatever their style or subject. In concert performances all musicians dressed identically
and only conductor and soloists were allowed a modicum of bodily expression. The specialises theoretical and critical disciplines which developed to speak
of these arts became equally monomodal: one language to speak about language (linguistics), another to speak about art (art history), yet another to speak
about music (musicology), and so on, each with its own methods, its own assumptions, its own technical vocabulary, its own strengths and its own blind spots.
[...]
Instead we move toward a view of multimodality in which commom semiotic principles operate in and across different modes, and in which it is therefore quite
possible for music to encode action, or images to encode emotion (VERSÃO NOSSA).
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Fundamental, este documento curricular propõe que –
desde a mais tenra idade – os estudantes comecem a
se atentar aos recursos multimodais, enquanto aprendem a Língua Portuguesa.
Por fim, observe os destaques nos seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da Base
Nacional Comum Curricular, em que se situam o ensino
e a aprendizagem de “escuta, fala, pensamento e imaginação”, incidindo sobre os aspectos multimodais:

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Aspectos multimodais
em destaque

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem
oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.

• Fotos
• Desenhos

(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos.

• Som

(EI03EF03) Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações
e tentando identificar palavras conhecidas.

• Ilustração

(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações,
definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história.

• Imagem em
movimento

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos,
recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.

• Aspectos gráficos
do texto

(EI03EF08) Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para
sua própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses textos, como a recuperação pela memória,
pela leitura das ilustrações etc.).

• Ilustrações

C. ORALIDADE E ESCRITA: A LÍNGUA EM USO
promovidos pelos adultos, os quais – por meio da linOs estudantes da Educação Infantil do Colégio São

guagem oral – além de manterem constantes con-

Luís, do Brasil e, certamente, do mundo, ao se depara-

versas, estabelecem contatos, mudando a prosódia, a

rem com essa faceta humana, notadamente conhecida

entonação, o modo de utilizar as palavras:

como linguagem, fazem uso, quase que simultâneo, de
diversos aspectos constitutivos da linguagem verbal e

A fala (enquanto manifestação da prática oral) é

das não verbais. Mesmo quando bebês, ao nascerem, as

adquirida naturalmente em contextos informais do

crianças – imersas em uma cultura do escrito – pas-

dia a dia e nas relações sociais e dialógicas que se

sam a conviver com um mundo mediado pela lingua-

instauram desde o momento em que a mãe dá seu

gem escrita (nome próprio na porta do quarto, nome do

primeiro sorriso ao bebê. Mais do que a decorrência

prédio, do condomínio, fachadas, marcas de aparelhos

de uma disposição biogenética, o aprendizado e o uso

digitais, presença de livros impressos, álbuns etc.).

de uma língua natural é uma forma de inserção cul-

Nos diálogos com os pais, os bebês respondem,

tural e de socialização (MARCUSCHI, 2010, p. 18).

com vistas a uma interação, os contatos linguísticos
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Além disso, os recursos audiovisuais, notadamente representados pelas animações, também são
exemplos de que não prevalecem apenas os modos
de uso da língua, mas nesses casos, os que dizem respeito também às linguagens não verbais. Desse modo,
oralidade e escrita só fazem sentido na sala de aula
quando estiverem diretamente ligadas aos usos reais
que fazemos desses modos constitutivos da língua.

Para isso, é preciso entender que:

Fala
“[…] seria uma forma de produção textualdiscursiva para fins comunicativos na modalidade
oral (situa-se no plano da oralidade, portanto), sem
a necessidade de uma tecnologia além do aparato
disponível pelo próprio ser humano. Caracterizase pelo uso da língua na sua forma de sons
sistematicamente articulados e significativos, bem
como os aspectos prosódicos, envolvendo, ainda,
uma série de recursos expressivos de outra ordem,
tal como a gestualidade, os movimentos do corpo e
a mímica” (MARCUSCHI, 2010, p. 25).

No entanto, ao longo da História das Ideias
Linguísticas, três perspectivas tentaram opor essas
duas modalidades de uso da língua, recuperando, no
seio da Linguística, uma cisão, a exemplo do que também ocorria entre essa ciência e a Semiótica. Nessa

Escrita
“[…] seria um modo de produção textual-discursiva
para fins comunicativos com certas especificidades
materiais e se caracteriza por sua constituição
gráfica, embora envolva também recursos de
ordem pictórica e outros (situa-se no plano dos
letramentos). Pode manifestar-se, do ponto de vista
de sua tecnologia, por unidades alfabéticas (escrita
alfabética), ideogramas (escrita ideográfica) ou
unidades iconográficas, sendo que no geral não
temos uma dessas escritas puras. Trata-se de uma
modalidade de uso da língua complementar à fala”
(MARCUSCHI, 2010, p. 26).

1ª PERSPECTIVA: DICOTOMIAS ESTRITAS

Fala
Contextualizada
Dependente

direção, era comum a divisão entre fala escrita, promo-

Implícita

vendo dicotomias que não se concretizavam no uso.

Redundante

A seguir, observe as três perspectivas que suportaram

Não planejada

o ensino e a aprendizagem de oralidade e escrita:

Imprecisa
Não normatizada
Fragmentária

x

versus

Escrita
Descontextualizada
Autônoma
Explícita
Condensada
Planejada
Precisa
Normatizada
Completa

(MARCUSCHI, 2010, p. 27)
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Esta perspectiva coloca em concorrência fala e
escrita, mas é facilmente questionável se respondermos às seguintes perguntas:
•

3ª PERSPECTIVA: SOCIOINTERACIONISTA

Fala e escrita apresentam

Em um texto escrito, em redes sociais (Facebook,

Dialogicidade

Whatsapp, Instagram etc.), as seguintes oposições

Usos estratégicos

poderiam ser realizadas: não planejada vs. plane-

Funções interacionais

jada; não normatizada vs. normatizada; fragmen-

Envolvimento

tária vs. completa? Por quê?
•

Negociação

Em um discurso oral, promovido por um político,

Situacionalidade

as mesmas oposições poderiam ser realizadas?

Coerência

Por quê?

Dinamicidade
As oposições são facilmente refutadas à medida
que o contexto de uso de uma ou de outra modalidade

(MARCUSCHI, 2010, p. 33)

revela desafios para quem utilizará a fala ou a escrita

Neste documento curricular, entende-se que fala

e, embora a oposição permaneça no tocante ao quesi-

e escrita são produções textuais-discursivas que apre-

to “contexto”, os dois exemplos das perguntas revelam

sentam todos os aspectos citados, anteriormente, na

certo hibridismo latente entre as duas modalidades de

3ª perspectiva. Isso implica uma prática pedagógica,

uso da língua.

na Educação Infantil, que considere a interação entre
os sujeitos como atividade importante para ensinar e

2ª PERSPECTIVA: VISÃO CULTURALISTA

Cultura oral
Pensamento concreto

x

versus

Raciocínio prático

Cultura letrada
Pensamento abstrato

aprender Língua Portuguesa, prevendo o diálogo como
pressuposto fundante para lançar mão de estratégias
linguístico-discursivas em interações sociais desde a
mais tenra idade. Não se pretende, portanto, de modo

Raciocínio lógico

algum, opor oral e escrito, mas desvelar que ambas as

Atividade artesanal

Atividade tecnológica

modalidades de uso da língua possuem funções especí-

Cultivo da tradição

Inovação constante

Ritualismo

ficas e merecem igual destaque nas ações pedagógicas.

Analiticidade

(MARCUSCHI, 2010, p. 29)

Na visão culturalista, há uma escolha por uma ou
outra modalidade de uso, garantindo mais ou menos
prestígio a uma delas. Em que pese o fato de a orali-

D. ORALIDADE NAS AULAS DE LÍNGUA
PORTUGUESA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

dade gozar de um prestígio cronológico, no sentido

A fala é a materialidade linguística que permite vislum-

de que falamos antes de escrever, socialmente – nas

brar a oralidade como algo que situa essa prática social-

comunidades grafocêntricas – esse valor é relativa-

mente. Nesse sentido, ao optar-se por Oralidade, refor-

mente deslocado para a escrita.

ça-se o aspecto social e de uso que a fala, por meio da
oralidade, pode abarcar. Assim, entende-se que a “oralidade seria uma prática social interativa para fins comunicativos que se apresenta sob variadas formas ou gêneros textuais fundados na realidade sonora; ela vai desde
uma realização mais informal à mais formal nos mais
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variados contextos de uso” (MARCUSCHI, 2010, p. 25).

face etc.), como se comportar em uma situação públi-

Os estudantes, ao chegarem ao Colégio, dominam

ca de uso dessa modalidade, entre outras facetas que

um vasto repertório de uso dessa modalidade da lín-

conduzem à aprendizagem de diversos objetos do

gua. No entanto, como se pôde observar, em função de

conhecimento da língua (pragmáticos, discursivos e

uma hierarquização promovida pela escrita, o prestí-

textuais, por exemplo).

gio social e econômico dado à modalidade escrita da

A seguir, elencamos as principais atividades (ações)

língua é, como se sabe, bem maior. Nesse sentido, ao

de linguagem que serão apreendidas na Educação

longo dos objetivos de aprendizagem e desenvolvi-

Infantil a partir de contextos reais de uso da oralidade:

mento, estão previstas, considerando o trabalho com a
oralidade, aprendizagens que incluam o oral em uma

PRINCIPAIS ATIVIDADES (AÇÕES) DE LINGUAGEM

dimensão social e, portanto, de uso.

• Prestar atenção.

Ao chegarem ao Colégio São Luís, os estudantes –

• Compreender.

no tocante à aprendizagem da oralidade – serão desa-

• Interagir.

fiados a interagir com outros sujeitos que circulam por
este espaço de diversos modos e, garantindo o uso real
dessa modalidade, prevê-se, por exemplo, o ensino e

• Reelaborar.

Escuta

aprendizagem de textos/gêneros específicos e de suas

• Confrontar.
• Interpretar.
• Experimentar o prazer da escuta.

situações comunicativas. Para isso, três atividades

• Respeitar.

(ações) de linguagem serão mobilizadas:

• Exprimir-se.
1. Interação verbal
(oral) do cotidiano
(privado ou
escolar)

• Rodas de conversa
• Diálogos (entre os sujeitos
da sala de aula)
• Interação discursiva

2. Interação verbal
(oral) do âmbito
público

• Reconto de histórias ouvidas
• Relato de experiências vividas
• Roda de leitores
• Sarau
• Coro

3. Comportamentos
mobilizados em
oralidade

• Escuta ativa
• Respeito de turnos
• Troca de turnos

• Perguntar.
• Responder.
• Dialogar.

Fala

• Inserir-se adequadamente
em diversas situações
comunicativas.
• Recontar.
• Descrever.
• Informar.
• Propor.
• Hipotetizar.
• Argumentar.

A partir dessas três ações, os estudantes do
Colégio São Luís mobilizarão conhecimentos pró-

• Problematizar.
• Cantar.
• Declamar.

prios da oralidade, não olvidando aspectos que compreendem os textos orais, também, como multimodais. Portanto, enquanto se apresentam em um sarau
(situação comunicativa em que circulam diversos
textos/gêneros versificados), eles aprendem a mobilizar estratégias linguístico-discursivas importantes
para produzir sentidos com a oralidade: entonação,
gesticulação, movimentos (de membros do corpo, da
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Linguagem Escrita na Educação
Infantil e a Aquisição do Sistema
de Escrita Alfabético

A

modalidade de uso da língua, notadamente conhecida como escrita,
desde o seu surgimento trouxe importantes contribuições para o desenvolvimento do pensamento humano.

Muito embora seu uso exija, dos sujeitos que lidam com

No entanto, analisando esse aspecto na Educação

ela, muitos e variados desafios, isso porque se trata de

Infantil, Brandão e Leal (2011) apontam que a introdução

uma “tecnologia” altamente elaborada e de um recur-

da linguagem escrita como um objeto de ensino passou

so que indica aspectos sociais e econômicos. Em uma

por alguns percursos, os quais, diante de um cenário teó-

sociedade letrada, saber lidar, proficientemente, com

rico, influenciaram o modo como sua aprendizagem foi

a linguagem escrita implica certo status social. Por

incluída nos primeiros anos de educação formal.

isso, este documento curricular também a compreen-

As autoras descrevem três caminhos principais

de como uma necessidade latente dos estudantes da

que, grosso modo, (in)viabilizam o ensino e a aprendi-

Educação Infantil, que interagem com a escrita – ainda

zagem da escrita na Educação Infantil. Partindo de um

que indiretamente – desde o seu nascimento:

viés histórico, elas destacam, primeiramente, o fato de
que era comum se pensar nessa etapa da educação

Há crianças que chegam à escola sabendo que a

como período de maturação para a alfabetização, isto

escrita serve para escrever coisas inteligentes, diver-

é, os estudantes deveriam ser preparados para apren-

tidas ou importantes. Essas são as que terminam

derem a língua escrita.

de alfabetizar-se na escola, mas começaram a alfa-

Antes, porém, precisavam ser submetidos a trei-

betizar-se muito antes, através da possibilidade de

namentos psicomotores que incluíam exercícios de

entrar em contato, de interagir com a língua escrita

“prontidão” para que, aos seis ou sete anos, eles esti-

(FERREIRO, 1993, p. 23).

vessem “prontos” para aprender essa modalidade da
língua. Acreditava-se, portanto, que “a criança não teria
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qualquer interesse em ler e escrever até essa idade e

[...] é possível dar múltiplas oportunidades para ver

que tentativas de alfabetizá-la antes disso eram vistas

a professora ler e escrever; para explorar semelhan-

até mesmo como prejudiciais ao seu desenvolvimen-

ças e diferenças entre textos escritos; para explorar

to, já que as crianças não estariam prontas para essa

o espaço gráfico e distinguir entre desenho e escrita;

aprendizagem” (BRANDÃO e LEAL, 2011, p. 14).

para perguntar e ser respondido; para tentar copiar

Em uma sociedade cuja prevalência da cultura

ou construir uma escrita; para manifestar sua curio-

do escrito se dá de modo imperativo, é – no mínimo –

sidade em compreender essas marcas estranhas

incoerente supor que as crianças não deem importância

que os adultos põem nos mais diversos objetos

para a escrita, uma vez que convivem com ela diutur-

(FERREIRO, 1993, p. 39).

namente. Eles chegam às escolas com muitos saberes
sobre a escrita e, sobretudo, com muitas curiosidades.

A partir de práticas reais (e de uso), os estudantes

Ao se entender que a Educação Infantil é um processo

adentram no mundo da linguagem escrita, valendo-

para deixá-los “prontos” a uma etapa subsequente, retar-

-se de usos que, fora da escola, também são necessá-

da-se e atrofia-se essa curiosidade que move o pensar e,

rios. Não se trata, portanto, de uma prática esponta-

por consequência, essa vontade de aprender, tão neces-

neísta, ou seja, em que – por meio da exploração de

sária ao desenvolvimento dos estudantes.

objetos textuais – eles aprendam a ler escrever sozi-

O segundo caminho, que envolve a aprendizagem

nhos. O papel da escola e, por conseguinte, do profes-

da língua escrita e que foi apresentado por Brandão e

sor é mediar esses conhecimentos que os estudantes

Leal (2011), diz respeito a um discurso bastante empo-

já possuem, fazendo intervenções necessárias com

derado e que circula, desde 1960, na Educação Infantil.

vistas a garantir a aprendizagem da língua escrita. Se

Trata-se do que elas nomearam como “letramento

for preciso, inclusive, de modo mais sistemático:

sem letras”. Nessa perspectiva, rechaçando toda e
qualquer possibilidade de “escolarização” da Educação

[...] neste terceiro caminho, aponta-se a possibilidade

Infantil, a escrita é considerada um “conteúdo escolar”

de ensinar a escrita na Educação Infantil de forma

e, portanto, deve ser banida dessa etapa da educação,

sistemática, incluindo aspectos relativos à apropria-

dando-se enfoque a outros tipos de linguagem.

ção do sistema alfabético de escrita, sem descon-

A esse respeito, concordamos com as autoras

siderar os objetivos e as atividades no eixo do letra-

ao afirmarem que “tal concepção é, sob nosso ponto

mento, bem como outras necessidades relativas ao

de vista, equivocada por vários motivos, a começar

desenvolvimento e vivências da infância (BRANDÃO

pela perspectiva preconceituosa em relação à esco-

e LEAL, 2011, p. 21).

la” (BRANDÃO e LEAL, 2011, p. 18). Afinal, pode-se
aprender linguagem escrita sem, necessariamente,

Assim, neste documento curricular, consideran-

ser submetido a todo tipo de investimento escolari-

do que a aquisição do sistema de escrita alfabético

zante adotado em espaços educativos de outrora, que

é uma prática social, os objetivos de aprendizagem

fixavam esse trabalho por meio da memorização e da

e desenvolvimento que visam a essa sistematização

repetição, por exemplo.

estão pontualmente localizados no eixo “Práticas de

Este documento curricular, buscando uma coe-

Análise Linguística/Multimodal”. Para além disso,

rência com os documentos federais e com o que as

todas as demais práticas de linguagem (leitura, orali-

pesquisas têm apontado, filia-se a uma perspectiva

dade e produção) estão intimamente implicadas com

que compreende a linguagem escrita como ponto

esse processo de aquisição, uma vez que – como foi

de intersecção com a vida, isto é, refuta-se todo e

dito – a cisão e a polarização entre as modalidades de

qualquer tipo de exercícios repetitivos que incluem,

uso da linguagem não são propostas deste documento.

entre outras práticas, a de cópia e ditado de letras,
palavras e sílabas. Nesse sentido, acredita-se que:

No Colégio São Luís, a linguagem escrita será
tomada como objeto de ensino e, ao mesmo tempo,
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de aprendizagem, partindo do pressuposto da interação (entre sujeitos e objetos do mundo). Para isso,
desde o Pré-1, os estudantes serão desafiados a manter contato com textos escritos e multimodais reais
que circulam na sociedade, com vistas a:

Comunicar-se
Brincar

Inventar

Refletir

Comparar

Hipotetizar

Completar

Construir

Selecionar
LINGUAGEM ESCRITA

Criar

Posicionar-se

Reelaborar

Diferenciar
Fruir e escrever
com prazer
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Metas Específicas
de Língua Portuguesa
para Educação Infantil

Ao final da Educação Infantil, os estudantes do Colégio
São Luís têm direito a:

1. Escutar e compreender narrações, recontos e

6. Compreender palavras e discursos escritos (ou

criações de histórias, pedidos e oferecimento de

multimodais), elaborando hipóteses sobre seus

explicações.

significados.

2. Exprimir e comunicar aos outros emoções, sen-

7. Usar a Língua Portuguesa (na modalidade escri-

timentos, argumentos por meio da linguagem

ta), arriscando e produzindo pequenos textos

verbal que se utiliza em diferentes situações

apreendidos nos campos da vida cotidiana e

comunicativas.

artístico-literário.

3. Reconhecer e experimentar, por meio da leitura, a

8. Ler e escrever textos que circulam nos campos da

pluralidade das linguagens, em face de aspectos

vida cotidiana e artístico-literário (listas, bilhetes,

constitutivos dos textos e de sua criatividade/possibilidade de fantasia.

4. Experimentar as potencialidades oferecidas pelas
tecnologias digitais para o aprendizado da Língua
Portuguesa.

5. Interessar-se por textos da tradição oral, como:

parlendas, quadrinhas, poemas etc.).

9. Produzir textos orais e escritos em situação real
de uso.

10. Inventar histórias e brincadeiras, sabendo exprimi-las por meio da dramatização, do desenho, da
pintura e de outros tipos de linguagem.

parlendas, adivinhas, lendas, mitos e contos.
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A Organização Pedagógica
da Língua Portuguesa
na Educação Infantil

N

esta seção, são apresentadas discussões que, a despeito do que já foi tratado neste documento, suportam teórica e metodologicamente a proposição
dos eixos e, sobretudo, dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.
Para tanto, esclarece-se, primeiramente, a concepção de linguagem que subjaz os
movimentos de ensinar e aprender neste currículo. Em segundo lugar, expõe-se por
que se optou pela organização em eixos e, ﬁnalmente, apresentam-se os conteúdos
de Língua Portuguesa que dão origem aos objetos do conhecimento.
FUNDAMENTOS DE UMA PRÁTICA:

de que para se falar (ou escrever) bem uma língua,

DA CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM

é preciso aprender exclusivamente sobre normas e

Ao longo do tempo, no que tange ao ensino e à apren-

da língua e da linguagem como “uma boa expressão

dizagem de línguas no Brasil, é possível situar algu-

do pensamento” (GERALDI, 2012, p. 28). Assim sendo,

mas concepções que marcaram substancialmente

subjacente a essa proposta, circulam ações docentes

a proposição de encaminhamentos e subsídios teó-

que confundem o ato de pensar (inerente ao sujeito,

rico-práticos para as aulas de língua/linguagem.

ao ser social) com o ato de falar ou escrever. Muito

Nesse sentido, identificam-se três grandes verten-

embora falar e escrever sejam atividades de lingua-

tes de concepção de linguagem que caracterizaram

gem que envolvam o pensamento, aprender sobre

metodologias para o ensino-aprendizagem de língua

regras e normas de uma única variedade linguística

materna e de língua estrangeira em nosso país.

não é sinônimo exclusivo do ato de pensar.

regras, as quais, por sua vez, promoveriam um uso

A primeira, muito mais forte e bem mais presente

Nessa primeira concepção de linguagem, encon-

no ensino de língua materna, diz respeito a uma ideia

tramos resquícios de ensino de língua que priorizam
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tão somente a modalidade escrita e, por assim dizer,

é reconhecer que sujeitos, na sociedade, fazem uso

a norma-padrão (gramática tradicional) como única

da língua para interagir uns com os outros e que

aceita para todas as práticas sociais. Em face de seu

tal interação só pode ocorrer dentro de uma prática

caráter excludente e monológico, refuta-se a primei-

social e situada de uso da linguagem.

ra concepção de linguagem como orientadora de
práticas neste documento.

Na vida, usamos a língua e a linguagem para: ler,
escrever, falar, escutar e analisar textos, sejam eles

A segunda concepção está ligada à ideia de que,

escritos, orais ou multimodais. Todas essas ações

opondo-se ao ensino exclusivista de uma norma,

constituem-se como atividade de linguagem ou,

precisamos nos comunicar bem, ou seja, é necessário

como preferimos adotar, práticas de linguagem. Dessa

que os sujeitos que interagem com a língua comuni-

forma, é o texto que funda uma prática, fora dele (letra,

quem-se por meio de uma troca de papéis (emissor/

sílaba, palavras, frases, orações etc.), temos apenas

receptor) que não acontece simultaneamente. Nessa

recortes de uma língua e não uma unidade de sentido

visão, enquanto um fala/escreve, o outro escuta/lê.

importante para tematização em sala de aula.

Decorrem, dessa perspectiva, jargões como “o

Essa concepção de língua e de linguagem tem

importante é que houve compreensão da mensa-

sido adotada em muitos documentos oficiais brasi-

gem”. Na verdade, sofrendo grandes influências de

leiros. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),

uma Teoria da Comunicação, proposta por Jakobson

desde 1998, filiam-se a uma concepção enunciativo-

(2005), a Linguística, como um advento relativamen-

-discursiva para a proposição de ensino de Língua

te novo em Ciência da Linguagem, trouxe para a sala

Inglesa e de Língua Portuguesa. O movimento teóri-

de aula a ideia de que precisamos nos comunicar a

co-prático que suporta tal concepção tem centrali-

partir de alguns pressupostos que fundam uma pre-

dade nos estudos discursivos, os quais preveem para

tensa comunicação: emissor/receptor, código, men-

o ensino de línguas, os seguintes pontos de conver-

sagem, canal, referente etc.

gência: condições de produção de um texto, intera-

Essa vertente, muito explorada no ensino-aprendizagem de língua materna e estrangeira, ainda vigo-

ção entre sujeitos e objetos, negociação de sentidos,
dialogia entre textos e reflexão e análise.

ra em muitas instituições de ensino Brasil afora. Sua

Retomando a filiação desse documento de 1998,

limitação, no entanto, reside no fato de que a teoria

a Base Nacional Comum Curricular (2017) opta por

que suportou a abordagem (ou concepção) comuni-

manter a mesma proposta conceptiva, que prevê

cativa não dá conta de entender que os pressupos-

os usos da linguagem situados em práticas sociais.

tos supracitados prescindem de reais situações de

Dessa maneira, este documento curricular filia-se à

uso de uma língua, pois, quando trazidos para a vida,

concepção de linguagem que visa à interação:

revelam incompletudes inúmeras, por exemplo: falar
e escutar são atividades simultâneas nas interações

A linguagem é uma forma de interação: mais do que

de linguagem, assim como ler e escrever.

possibilitar uma transmissão de informações de um

Para este documento curricular e, considerando

emissor a um receptor, a linguagem é vista como um

os tempos em que vivemos, refuta-se, de igual modo,

lugar de interação humana. Por meio dela, o sujeito

esta segunda concepção de linguagem, uma vez que

que fala, pratica ações que não conseguiria levar a

não comunicamos alternadamente. A concomitância

cabo, a não ser falando; com ela o falante age sobre o

é parte integrante dos usos que fazemos da língua.

ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que

Diante dessa constatação, desde 1984, com os

não preexistiam à fala (GERALDI, 2012, p. 41).

estudos propostos por Geraldi (2012), os currículos e
documentos oficiais do país têm adotado a terceira

A interação é um pressuposto perseguido, há

concepção que exploraremos aqui, ou seja, a interação. Tomar a língua e a linguagem nessa concepção,

algum tempo, por muitos campos do conhecimento
dentro da Linguística. Benveniste (1976), ao discutir e
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propor uma teoria da enunciação, abriu espaço para
que os sujeitos sejam vistos como aqueles que interagem entre si com a língua e por meio dela. Nesse
sentido, vimos surgir, ao longo de mais de 100 anos

Teoria (ou Análise)
Dialógica do Discurso
(stricto sensu Baktin)

de existência e “virada epistemológica” dessa Ciência
da Linguagem, diversas áreas de estudos e pesquisas
que fundaram uma Linguística da Enunciação.
Muito embora partam dos estudos sobre inte-

ANÁLISE
DO DISCURSO

ração de Benveniste (1976), tais áreas construíram
uma epistemologia singular que nos permitem diferenciá-las dos estudos enunciativos stricto sensu
e situá-las em ramificações que endereçam as contribuições de seu precursor por meio da interação,

Análise crítica
do Discurso
(Fairclough,
Van Dijk)

Análise do Discurso
de linha (ou
orientação) francesa
(Foucault, Pêcheux
e Maingueneau)

ampliando os objetos estudados.
Essas áreas da Linguística convergem para o
pressuposto da interação e permitem que sejam
agrupadas em um “leque” maior, ou seja, em uma

No Brasil, a Análise (ou Teoria) Dialógica do

Linguística da Enunciação. A Base Nacional Comum

Discurso e a Análise do Discurso de linha (ou orienta-

Curricular (2017) assume a seguinte perspectiva para

ção) francesa influenciaram, sobremaneira, o ensino

encaminhamento teórico-metodológico:

e aprendizagem de línguas. A despeito dessa influência, algumas vertentes sobrepujaram outras, ganhan-

Assume-se aqui a perspectiva enunciativo-discursi-

do mais força e notoriedade na Educação, especial-

va de linguagem, já assumida em outros documentos,

mente, porque algumas delas passaram a considerar

como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),

teóricos conhecidos do campo educacional, como

para os quais a linguagem é “uma forma de ação inte-

Vigotski. A Base Nacional Comum Curricular (2017)

rindividual orientada para uma finalidade específica;

demonstra possuir fortes influências da abordagem

um processo de interlocução que se realiza nas práti-

conhecida como “interacionismo sociodiscursivo da

cas sociais existentes numa sociedade, nos distintos

linguagem”, proposta por um grupo de professores

momentos de sua história” (BRASIL, 2017, p. 65).

de Psicologia e de Linguística da Universidade de
Genebra, Schneuwly e Dolz (2004):

No sintagma “enunciativo-discursiva”, há a presença – concomitante – de contribuições advindas
da Linguística da Enunciação e, sobretudo, destaca
a presença de conhecimentos produzidos no âmbito
da Análise do Discurso. Parte-se, portanto, de uma

Poucas
contribuições
de outras AD.

concepção de língua mediada pela interação entre
sujeitos e objetos, analisada/produzida sob o viés
discursivo. Isso, no entanto, não tornam obsoletas
as demais áreas que constituem uma Linguística da
Enunciação, todas elas são complementares. No que
diz respeito à parte “discursiva” do sintagma, é possível identificar, no Brasil, a presença de três grandes
vertentes que influenciaram (e ainda influenciam) o

ANÁLISE DO DISCURSO
E ENSINO DE LÍNGUA
Vigotski e Bakhtin
Interacionismo
sóciodiscursivo
(Bronckart, Dolz
e Schneuwly)

Dialógica
(stricto sensu
Bakhtin)

ensino e a aprendizagem de língua e de linguagem:
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Assim sendo, são os conhecimentos produzidos
e pesquisados por todas essas áreas que comporão os
objetos do conhecimento (conteúdos) de língua e de
linguagem. Além disso, reconhecendo a onipresença do interacionismo sociodiscursivo no documento federal, entende-se que os três grandes blocos de

CAPACIDADES
(EM OUTRAS TEORIAS
– HABILIDADES)
DE LINGUAGEM

conhecimentos, apresentados a seguir, precisam ser
levados em consideração:

Práticas de
linguagem

Práticas de Linguagem
[...] o conceito visa, é claro,
às dimensões particulares do
funcionamento da linguagem
em relação às práticas sociais
em geral, tendo a linguagem
uma função de mediação em
relação a essas últimas (DOLZ
e SCHNEUWLY, 2004, p. 62).

Atividades de Linguagem

Atividades de
Linguagem

Gêneros de
Linguagem

[...] seguindo Leontiev
(1983), a atividade pode ser
considerada uma estrutura
do comportamento, orientada
por um motivo contido nas
condições sociais que a fazem
nascer [...] uma ação de
linguagem consiste em produzir,
compreender, interpretar e/
ou memorizar um conjunto
organizado de enunciados
orais ou escritos (um texto,
no sentido geral que nós
damos a esse termo como
unidade linguística) (DOLZ e
SCHNEUWLY, 2004, p. 63).

Gêneros de Linguagem

OS EIXOS E AS PRÁTICAS DE LINGUAGEM
Diante de toda essa constatação teórica, três blocos
organizarão as capacidades (objetivos de aprendiza-

[...] Nós partimos da hipótese
de que é através dos gêneros
que as práticas de linguagem
materializam-se nas atividades
nos aprendizes [...] Os gêneros
constituem um ponto de
comparação que situa as
práticas de linguagem (DOLZ e
SCHNEUWLY, 2004, p. 63-64).

gem e desenvolvimento) neste documento curricular.
São eles:
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Nessa direção, os eixos a seguir estão suporta-

PRÁTICAS DE LEITURA/ESCUTA DE TEXTOS

dos pelos movimentos curriculares federais que, há
20 anos, têm orientado o ensino de línguas no Brasil.

Durante o período de escolarização, é comum que a

Nossa estratégia é integrar a área de Linguagens, da

leitura de textos ganhe notoriedade para um trabalho

Educação Infantil ao Ensino Fundamental, consideran-

que envolva, tão somente, capacidades de compreen-

do que o componente Língua Portuguesa (na condição

são. Na vida, entretanto, esse não é o único uso que

de língua materna), possui um ponto de convergência

fazemos da prática de leitura. Por meio dela, podem-

fulcral: o uso social da língua como pressuposto para

-se tematizar o ensino e a aprendizagem de situações

o ensino e a aprendizagem. Traduzimos, assim, esses

que envolvam: a fruição do texto (leitura literária, por

usos por meio de práticas, que serão tomados como

exemplo), a compreensão do texto (busca de informa-

eixos organizadores dos objetos do conhecimento e dos

ções) e o estudo do texto (posicionar-se em relação ao

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que pro-

texto). A leitura também envolve a prática de escuta,

poremos aos estudantes do Colégio São Luís.

ou seja, mantém proximidade com a oralidade, mas
– neste caso – mediada pela onipresença do suporte
escrito da língua. Enquanto leem (ainda sem saber ler
convencionalmente), estudantes – desde a Educação

PRÁTICAS DE ORALIDADE

Infantil – são imersos no mundo da escrita por meio

(ESCUTA E PRODUÇÃO)

desta prática da linguagem, que sugere, inclusive, a
escuta como parte complementar e indispensável.

Com o advento de uma língua escrita e, por consequência, de uma cultura do escrito, a qual tem sido muito
valorizada nas sociedades e comunidades grafocêntricas, é preciso considerar a necessidade de se pensar

PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE TEXTOS

um ensino de línguas que inclua, em igualdade de posi-

ESCRITOS/MULTIMODAIS

ção, a modalidade de uso oral. Nesse sentido, as práticas que envolvem a oralidade, quando transpostas para

Tradicionalmente ancorada na ideia de redação, a

a sala de aula, precisam considerar os usos sociais que

escola – na medida em que propõe uma escrita sem

fazemos da língua oral numa perspectiva de integração

endereçamento social – restringe o poder da língua

e não de hierarquização ou de oposição à língua escrita.

escrita quando encerra essa prática como uma ativi-

Dessa forma, entendemos que: “a oralidade seria uma

dade mecânica de entrega ao professor. Nesse sentido,

prática social interativa para fins comunicativos que

a opção por produção de textos escritos/multimodais

se apresenta sob variadas formas ou gêneros textuais

tem a ver com a concepção de língua que os docu-

fundados na realidade sonora; ela vai desde uma reali-

mentos curriculares oficiais adotam desde 1998. Em

zação mais informal à mais formal nos mais variados

outras palavras, produzir um texto, nos dias atuais,

contextos de uso” (MARCUSCHI, 2010, p. 25). Nas prá-

está para além da modalidade escrita da língua e,

ticas de oralidade, portanto, estão envolvidas a produ-

sobretudo, envolve práticas sociais que não acabam

ção e a escuta de textos orais (em língua materna e em

na escola. Os textos, quando tomados para a leitura

língua estrangeira), refutando-se, assim, a ideia subja-

ou produção, precisam cumprir uma função social.

cente de que oralidade é sinônimo de trabalho exclu-

A Base Nacional Comum Curricular, atenta às deman-

sivo com aspectos fonológicos da língua. A proposta é

das sociais da atualidade, acrescenta que as múltiplas

de compreensão do texto oral na sua dimensão social,

semioses também devem estar presentes no ensino

especialmente aqueles que se dão em situações públi-

de língua, uma vez que – na construção de sentidos –

cas de uso dessa modalidade da língua.

muitos modos de uso da linguagem são utilizados por
quem escreve/produz um texto.
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PRÁTICAS DE ANÁLISE LINGUÍSTICA/
MULTIMODAL

Pragmáticos

Desde 1984, o termo “Análise Linguística”, cunhado por Geraldi (2012), esteve presente nos PCN e foi,
mais uma vez, retomado na BNCC (BRASIL, 2017),
mas, agora, acrescido do conceito de “multissemiose”
(multimodal). O fato é que essa prática, que também
é identificável na sociedade, está ligada às atividades
em que analisamos – de modo mais sistemático – os
usos que fazemos da língua (seja durante a produção

Discursivos • Contextos de produção (ou

condições de produção).
• Gêneros de linguagem (do discurso/
textuais).
• Produção e recepção.
• Enunciado (texto).
• Apreciação e réplica.

de um texto, após ou – inclusive – enquanto lemos
o texto produzido por outrem). Nesse sentido, analisar a língua, não é só olhar para a língua-padrão, mas
arvorar análises para outros elementos que corroboram com a construção de sentidos dentro de um
texto (a cor, a imagem, o infográfico etc.).

Objetos do conhecimento de Língua Portuguesa:
o suporte teórico-prático
Filiando-se a uma perspectiva enunciativo-discursiva, este documento curricular não poderia prescindir de conhecimentos (ou conteúdos) de língua e de
linguagem que estivessem, de alguma forma, ligados
aos objetos de estudo/conhecimento que circulam
nas áreas que compõem a Linguística da Enunciação:

• Coesão
• Coerência
• Modalização
Textuais
• Articuladores textuais
• Progressão temática
• Marcadores conversacionais
• Fonologia
• Morfologia
Gramaticais
• Sintaxe
• Semântica
• Ortografia
Notacionais • Relativos à aquisição/apropriação

da base alfabética do sistema de
escrita.

Pragmática, Linguística do Texto, Análise da
Conversação, Semântica Argumentativa e, com certo
destaque, Análise do Discurso. Dessa forma, são estes
conteúdos (objetos do conhecimento) de língua e de
linguagem:

• Características das situações
comunicativas + implicação
dessas situações comunicativas no
enunciado (texto).
• Situações comunicativas: gêneros
– sarau, slam, seminário (diferente
de exposição oral, que é um gênero
circulante em Seminários), feira
literária, contação de história.
• Comportamentos diante de uma
situação comunicativa.

Semióticos

• Outros sistemas de signos, para
além do linguístico: imagens,
ilustrações, cores, sons, movimentos,
gestualidade, expressões faciais etc.

A seguir, com base nos princípios teórico-metodológicos discutidos até aqui, apresentam-se os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento que se coadunam
em uma concepção de linguagem como forma de interação e, portanto, baseada em uma perspectiva enunciativo-discursiva, com influências da abordagem
sociointeracionista discursiva da linguagem.
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Quadro com os Eixos, Objetos de Conhecimento,
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento e Competências
EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1
Eixo

PRÁTICAS
DE ORALIDADE
(ESCUTA E
PRODUÇÃO)

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Expressão de ideias,
desejos e sentimentos por
meio da linguagem.
• Relatos orais de
experiências.

(EIP1LP01) Comunicar, com ajuda do professor e em
colaboração com colegas, ideias, desejos e sentimentos,
por meio de relatos orais de experiências vividas, considerando
a situação comunicativa.

CM IN

• Rodas de Conversa
• Expressão de ideias,
desejos e sentimentos
por meio da linguagem.

(EIP1LP02) Participar de Rodas de Conversa, sob orientação
do professor, cujas discussões tematizem sentimentos e
vivências a partir de experiências pessoais.

CM CL CD

• Interação por meio
da linguagem oral.
• Expressão de ideias,
desejos e sentimentos
por meio da linguagem.
• Textos versificados
e usos da linguagem.
• Prosódia (ritmo,
entonação etc).
• Coro
• Poemas
• Canções infantis
• Saraus

(EIP1LP03) Comentar, com apoio de emoticons e a partir de
discussões realizadas em Rodas de Conversas e escutas atentas
de leituras, avaliações pessoais sobre o tema discutido e/ou
leitura realizada.
(EIP1LP04) Utilizar a linguagem oral para relatar suas
ideias, preferências e sentimentos, respondendo, formulando
perguntas, comunicando suas experiências e participando de
jogos e brincadeiras verbais.
(EIP1LP05) Participar, com ajuda do professor e em
colaboração com colegas, de brincadeiras cantadas já
conhecidas, observando aspectos importantes para a sua
consecução, tais como: prosódia (ritmo, entonação etc.)
e/ou movimentos requeridos.

CM IN

RC

(EIP1LP06) Inventar, coletivamente, brincadeiras cantadas
para serem utilizadas com toda a turma, observando aspectos
importantes para a sua criação: prosódia (ritmo, entonação
etc.) e/ou movimentos requeridos.
(EIP1LP07) Ensaiar, coletivamente e sob orientação do
professor, canções infantis (já existentes) para serem cantadas
em situações de apresentações públicas de coro.
(EIP1LP08) Cantar, coletivamente e em situações de
apresentações públicas de coro, canções infantis, podendo ser
acompanhadas de palmas, barulhos produzidos por passos
ritmados/marcados com os pés e/ou instrumentos musicais
digitais/analógicos.
(EIP1LP09) Recitar, com a ajuda do professor, considerando
a situação comunicativa de “saraus”, pequenos poemas ou
quadrinhas que se sabe de memória.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1 (continuação)
Eixo

PRÁTICAS
DE LEITURA/
ESCUTA DE
TEXTOS

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Comportamento leitor
(escolhas de livros)
• Apreciação estética

(EIP1LP10) Participar, sob mediação do professor, de Rodas
de Leitura, a fim de promover ampliação de repertório cultural
e de elementos de apreciação estética de livros.

CM IN RC

(EIP1LP11) Comentar, oralmente e em situações de Roda
de Leitores, com colegas e professor, motivos para escolha
de livros, elaborando apreciações estéticas parciais da
obra (ilustrações, projeto gráfico, autor, coleção, palavras
conhecidas, temas etc.).
(EIP1LP12) Escolher livros (de preferência integralmente
ilustrados ou livros-álbum), sob mediação do professor,
evidenciando, oralmente aos colegas, as preferências e os
motivos da escolha, a fim de realizar leitura não-verbal.
• Recontos de histórias
orais ouvidas

(EIP1LP13) Participar, sob mediação do professor,
coletivamente, de situações comunicativas que envolvam
contação de histórias, recontando histórias ouvidas, já
conhecidas ou provenientes de leituras não verbais realizadas
em outros momentos.

RC

(EIP1LP14) Recontar, oralmente e com ajuda do professor, em
situação de roda de leitores, histórias ouvidas, já conhecidas ou
provenientes de leituras não verbais realizadas em outros momentos (contos de repetição, contos maravilhosos, fábulas etc.).
(EIP1LP15) Produzir, oralmente e com ajuda do professor,
em situações comunicativas de contação de histórias,
enredos conhecidos ou inventados com objetos previamente
selecionados.
(EIP1LP16) Produzir, planejar e revisar, coletivamente,
a gravação de vídeos envolvendo contação de histórias
da tradição oral (contos de repetição, contos maravilhosos,
fábulas etc.), a fim de que sejam disponibilizados em canais
virtuais do Colégio.
• Comportamento leitor
(Compartilhamento
de leituras)
• Apreciação estética

(EIP1LP17) Comentar, com ajuda do professor e em colaboração
com colegas, a respeito dos elementos já conhecidos
ou hipotéticos da obra lida: capa, personagens e enredo,
em situações de Roda de Leitura.

RC CD

CM CL

(EIP1LP18) Compartilhar, oralmente e em situações de Roda
de Leitores, com colegas e professor, a leitura realizada
(autonomamente ou por um adulto), com vistas a promover
apreciações estéticas e encorajar outras leituras.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1 (continuação)
Eixo

PRÁTICAS
DE LEITURA/
ESCUTA DE
TEXTOS

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Expressão de ideias,
desejos e sentimentos
por meio da linguagem.

(EIP1LP19) Assistir, sob mediação do professor, a curtasmetragens de animação, atentando-se aos diversos usos das
linguagens que foram empregados para construir sentidos:
cores, movimentos, sons e expressões faciais que denotem
sentimentos das personagens.

CD IN

(EIP1LP20) Escutar histórias lidas pelo professor em voz alta ou
de modo compartilhado, tendo como portadores livros-álbum
e atentando-se aos diversos usos das linguagens que foram
empregados para construir sentidos: cores, movimentos, sons e
expressões faciais que denotem sentimentos das personagens.

CM IN

(EIP1LP21) Ler, com a ajuda do professor e em colaboração
com colegas, livros infantis integralmente ilustrados,
observando recursos empregados para expressar desejos
e sentimentos das personagens.

RC IN

(EIP1LP22) Escutar leituras – em voz alta feita pelo professor
– de breves biografias de personagens dos quadrinhos,
identificando características pessoais e sentimentos.
• Textos versificados e usos
da linguagem.
• Prosódia (ritmo,
entonação etc)
• Poemas visuais
• Canções
• Ciberpoemas
• Trava-línguas
• Adivinhas
• Quadrinhas
• Comportamento leitor
(escolhas de livros)
• Procedimentos de leitura

(EIP1LP23) Compreender, durante leitura colaborativa/compartilhada feita pelo professor, o uso expressivo de diversas modalidades da linguagem (escrita, cor, som e movimento) em poemas
visuais para crianças e/ou ciberpoemas.

RC CD

(EIP1LP24) Inferir, durante leitura colaborativa feita pelo
professor e, coletivamente, os temas principais, por meio
de diversas modalidades da linguagem (escrita, cor, som
e movimento), em poemas visuais para crianças e/ou
ciberpoemas.
(EIP1LP25) Escutar, com a ajuda do professor e, coletivamente,
diferentes quadrinhas, trava-línguas, adivinhas, canções e
poemas representativos de diversas culturas existentes no país.
(EIP1LP26) Participar de situações de leitura em voz alta – feita
pelo professor – ou compartilhada, envolvendo quadrinhas,
trava-línguas, adivinhas, canções e poemas.
(EIP1LP27) Realizar leitura não-verbal de livros variados,
com o intuito de entrar em contato com mundo letrado.
(EIP1LP28) Participar de situações de leitura em voz alta, feita
pelo professor e/ou compartilhada, de quartas-capas de livros,
sumários ou orelhas.

RC PS

RC

RC

RC

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural

68 EDUCAÇÃO INFANTIL

curriculo SLUIS_diagramado_EI_rev3.indd 68

15/02/2019 10:24

Língua Portuguesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1 (continuação)
Eixo

PRÁTICAS
DE LEITURA/
ESCUTA DE
TEXTOS

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Comportamento leitor
(escolhas de livros)
• Procedimentos de leitura

(EIP1LP29) Escutar leitura em voz alta, feita pelo professor,
de biografias de autores dos livros escolhidos/lidos,
principalmente as que constam em partes estratégicas das
obras (quartas-capas, orelhas, primeiras ou últimas páginas).

RC

(EIP1LP30) Reconhecer, em situações de leitura em voz alta,
feita pelo professor e/ou compartilhada, que a leitura se dá da
esquerda para a direita.
• Recontos de histórias
orais ouvidas

(EIP1LP31) Participar de situações de leitura em voz alta, feita
pelo professor e, coletivamente, de recontos da tradição oral
(de repetição, causos, maravilhosos, fábulas etc).
(EIP1LP32) Assistir, sob mediação do professor, a episódios
de vídeos disponíveis na internet de contação de histórias
lidas/escolhidas pela turma (de repetição, causos,
maravilhosos, fábulas etc).

RC

RC CD

(EIP1LP33) Assistir, sob mediação do professor, a curtas-metragens de ficção provenientes de histórias lidas/escolhidas pela
turma, com ou sem falas de personagens.
(EIP1LP34) Escutar, com ajuda do professor, diferentes enredos
para a mesma história, provenientes de contos repetição, de
causos, de contos maravilhosos, de fábulas etc.
• Leitura dramática

(EIP1LP35) Participar de situações de leitura compartilhada
e/ou em voz alta, feita pelo professor, de pequenos trechos de
textos dramáticos (produzidos para serem encenados – teatro
ou roteiro de vídeos) que recontem histórias da tradição oral
(contos de repetição, contos maravilhosos, fábulas etc.).

• Levantamento
de hipóteses
• Ativação de
conhecimento
de mundo

(EIP1LP36) Participar, com ajuda do professor e em
colaboração com colegas, de situações de pseudoleitura
envolvendo parlendas.
(EIP1LP37) Participar, em colaboração com colegas, de
situações de leitura de notícias, realizadas pelo professor,
a fim de conhecer esse gênero, estabelecendo relações
entre ele e o seu portador (impresso ou virtual).

RC

RC

RC

RC CD

(EIP1LP38) Observar, manusear e realizar, com a ajuda do
professor, leitura hipotética de materiais impressos ou digitais,
a fim de familiarizar-se com diversos gêneros textuais e
portadores.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1 (continuação)
Eixo

PRÁTICAS
DE LEITURA/
ESCUTA DE
TEXTOS

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Levantamento
de hipóteses
• Ativação de
conhecimento
de mundo

(EIP1LP39) Levantar hipóteses, com ajuda do professor e em
colaboração com colegas, de títulos, imagens ou ilustrações
constantes em capas de livros ou inícios de textos a serem
lidos/escolhidos.

• Comportamento leitor
(Compartilhamento e
escolhas de leituras)

(EIP1LP41) Escolher, em situações de empréstimo ou em
cantinhos de leitura, livros que são de sua preferência para
realizar leitura não-verbal.

CM

(EIP1LP40) Confirmar ou refutar, com ajuda do professor
e em colaboração com colegas, as hipóteses levantadas ao
longo ou ao final da leitura realizada.

(EIP1LP42) Escolher e manusear adequadamente livros,
gibis e outros portadores disponíveis no acervo da escola
e da sala de aula.

CM

RC

(EIP1LP43) Frequentar espaços de leitura existentes no Colégio
ou fora dele, a fim de reconhecer práticas sociais de leitura,
tais como: disposição dos livros nas prateleiras, separação
por gêneros e/ou ordem alfabética de autores, folheação de
páginas, análise de quartas-capas e orelhas etc.
(EIP1LP44) Interessar-se pela leitura de histórias e diferentes
portadores de textos.
• Aquisição do sistema de
escrita alfabético

(EIP1LP45) Reconhecer, com ajuda do professor, o próprio
nome, em letra bastão, nas diferentes situações do cotidiano.

CM

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1 (continuação)
Eixo

PRÁTICAS DE
PRODUÇÃO DE
TEXTOS
ESCRITOS/
MULTIMODAIS

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Elementos constitutivos
de textos escritos/
multissemióticos
• Expressão de ideias,
desejos e sentimentos
por meio da linguagem

(EIP1LP46) Registrar, com ajuda do professor e em colaboração
com colegas, ideias e sentimentos por meio de desenhos,
colagens e dobraduras.

CM IN

(EIP1LP47) Desenhar, em colaboração com colegas, temas das
histórias lidas e/ou de desenhos animados cujas temáticas se
relacionem com sentimentos e desejos pessoais.
(EIP1LP48) Ilustrar, com a ajuda do professor e em colaboração
com colegas, em telas virtuais e por meio de softwares livres
ou específicos, histórias lidas/escutadas cujas temáticas se
relacionem com sentimentos e desejos pessoais.
(EIP1LP49) Escolher, com ajuda do professor e em colaboração
com colegas, imagens fotocopiadas de histórias lidas/
escutadas para continuação do desenho, atentando-se ao
sentimento demonstrado pela personagem.

•
•
•
•
•
•

(EIP1LP50) Ditar, tendo o professor como escriba, diferentes
quadrinhas, trava-línguas, adivinhas, canções e poemas
representativos de cultura do país, atentando-se a rimas e
outras construções próprias de textos versificados.

Textos versificados
Adivinhas
Canções
Poemas
Trava-línguas
Quadrinhas

RC

(EIP1LP51) Produzir, por meio de colagens e em colaboração
com colegas e professor, poemas visuais com figuras, imagens
e fotos, a fim de que sejam reunidos e publicados em murais
impressos (jornal mural) ou digitais (blogs), atentando-se aos
aspectos multissemióticos que constroem sentidos (cor, som,
movimento, forma etc).

• Elementos constitutivos
de textos escritos/
multissemióticos
• Capas de livros
• Quarta-capa
• Orelha de livros

(EIP1LP52) Produzir, com ajuda do professor, por meio de
colagens ou softwares destinados à produção de desenhos/
ilustração, outras capas para livros escolhidos/lidos,
apresentando ele-mentos importantes para esse gênero, tais
como: título, subtítulo, nome do autor ou do ilustrador e
imagens, desenhos e ilustrações.

RC

(EIP1LP53) Ditar, tendo o professor como escriba, pequenos
resumos parciais de livros escolhidos/lidos que podem ser
tomados como pequenas sinopses para produção/proposição
de outras quartas-capas.
(EIP1LP54) Ditar, tendo o professor como escriba, pequenos
acréscimos a biografias já conhecidas de autores de livros
escolhidos/lidos para constarem em orelhas.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1 (continuação)
Eixo

PRÁTICAS DE
PRODUÇÃO DE
TEXTOS
ESCRITOS/
MULTIMODAIS

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Textos em prosa
• Histórias da tradição
oral

(EIP1LP55) Planejar, produzir e revisar, tendo o professor como
escriba, pequenos trechos de roteiros de vídeos de contação
de histórias da tradição oral, a fim de que sejam gravados e,
consequentemente, disponibilizados em canais virtuais do Colégio.

RC

(EIP1LP56) Planejar e produzir, tendo a professora como
escriba, pequenos trechos de textos teatrais de recontos e
histórias da tradição oral, a fim de que sejam encenados e,
posteriormente, apresentados aos demais colegas do Colégio.
(EIP1LP57) Planejar, produzir e revisar, tendo o professor como
escriba, pequenos trechos de recontos de histórias da tradição
oral (contos de repetição, contos maravilhosos, fábulas etc.),
considerando o contexto de produção e a finalidade da escrita.
• Listas de nomes
• Aquisição do sistema
de escrita alfabético

(EIP1LP58) Escrever, com ajuda do professor e em
colaboração com colegas, o próprio nome, partindo
de listas previamente conhecidas (de chamadas, de nomes
de personagens de leituras lidas/escolhidas, de escalação
de times ou de jogos e brincadeiras).

CM

(EIP1LP59) Escrever o próprio nome, com ajuda do professor,
dispondo ou não de apoio visual e partindo de listas
previamente conhecidas (de chamadas, de nomes
de personagens de leituras lidas/escolhidas, de escalação
de times ou de jogos e brincadeiras).
(EIP1LP60) Escrever o próprio nome, com ajuda do professor,
em situações de jogos e quando for necessária sua identificação
pessoal, recorrendo ou não a um referencial.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Língua Portuguesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1 (continuação)
Eixo

PRÁTICAS
DE ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
MULTIMODAL

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Expressão de ideias,
desejos e sentimentos
por meio da linguagem.

(EIP1LP61) Analisar, com a ajuda do professor e em colaboração
com colegas, expressões faciais de ilustrações de livros e de
personagens de histórias em quadrinhos, reconhecendo como a
combinação de sobrancelha e boca indicam o estado emocional
de tais ilustrações ou personagens.

CM IN

• Elementos constitutivos
de textos escritos/
multissemióticos

(EIP1LP62) Analisar, com a ajuda do professor e em
colaboração com colegas, como alguns sinais gráficos
(coração, raios, bombas, estrelas, notas musicais e lâmpadas)
– dentro ou fora dos balões – indicam sentimentos, ideias
e desejos de personagens de histórias em quadrinhos.

CM IN

(EIP1LP63) Comparar, com ajuda do professor e em
colaboração com colegas, emoticons e suas relações com
demonstração de sentimentos, ideias e desejos.

CM IN CD

(EIP1LP64) Reconhecer, com ajuda do professor e em
colaboração com colegas, as estruturas possíveis do gênero
poema (versos, estrofes etc.).

CM

• Características
dos gêneros
• Textos versificados

(EIP1LP65) Reconhecer, com a ajuda do professor e em
colaboração com colegas, sonoridades de algumas palavras
em jogos verbais.
(EIP1LP66) Analisar, com ajuda do professor, poemas rimados,
identificando o jogo sonoro das palavras e os efeitos de
sentidos que podem ser criados a partir de sua leitura
em voz alta.
(EIP1LP67) Comparar, com ajuda do professor e em
colaboração com colegas, as formas de poemas e outros textos
versificados (quadrinhas, trava-língua, canções e quadrinhas).
• Elementos constitutivos
de textos escritos/
multissemióticos
• Coesão e coerência

(EIP1LP68) Comparar, em situações de leitura em voz alta
feita pelo professor ou compartilhada, palavras já conhecidas
em títulos, subtítulos e nomes de autores ou ilustradores,
constantes em capas de livros escolhidos/lidos.

CM

(EIP1LP69) Analisar, com ajuda do professor e em colaboração
com colegas, possíveis relações existentes entre ilustrações/
imagens e títulos/subtítulos em capas de livros escolhidos/lidos.
(EIP1LP70) Reconhecer, com ajuda do professor e em colaboração
com colegas, a sequência de ideias em imagens e textos ouvidos,
a fim de compreender a progressão temática como um elemento
importante da coerência textual (início, meio e fim).

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1 (continuação)
Eixo

PRÁTICAS
DE ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
MULTIMODAL

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Características
dos gêneros
• Textos em prosa
• Elementos da narração

(EIP1LP71) Analisar, com ajuda do professor e em colaboração
com colegas, características físicas e psicológicas das
personagens.

CM

(EIP1LP72) Reconhecer, com ajuda do professor e em
colaboração com colegas, algumas características
fundamentais dos recontos e dos gêneros lidos/produzidos.
(EIP1LP73) Reconhecer, com ajuda do professor e em
colaboração com colegas, o conteúdo temático de enredos,
nos recontos lidos/produzidos, relacionando-o às imagens/
ilustrações presentes no texto.
(EIP1LP74) Analisar, com ajuda do professor e em curtasmetragens ou em vídeos de contação de histórias da
tradição oral disponíveis na internet, os cenários, os sons
e os movimentos que colaboram na construção de sentidos
para o reconto.

• Coesão e coerência
• Aquisição do sistema
de escrita alfabético

(EIP1LP75) Reconhecer, em situações de escrita e, tendo o
professor como escriba, como as ideias se organizam, bem
como a necessidade do uso de letras para a escrita de palavras.

CM

• Características
dos gêneros
• Textos em prosa
• Elementos da narração

(EIP1LP76) Reconhecer, em situações de leitura mediada pelo
professor, a existência dos diferentes elementos textuais:
personagens e cenário.

CM

• Semântica

(EIP1LP77) Compreender o significado de novas palavras,
em situações de leitura, mediadas pelo professor, a partir de
diferentes gêneros (informativos, instrucionais e narrativos).

CM

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Língua Portuguesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 2
Eixo

PRÁTICAS DE
ORALIDADE
(ESCUTA E
PRODUÇÃO)

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Expressão de ideias,
(EIP2LP01) Comunicar, com colaboração dos colegas, ideias,
desejos e sentimentos por desejos e sentimentos, por meio de relatos orais de experiências
meio da linguagem.
vividas, considerando a situação comunicativa.
• Relatos orais de
experiências vividas

CM IN

• Rodas de Conversa
(EIP2LP02) Participar de Rodas de Conversa, alternando papéis
• Expressão de ideias,
de coordenação, cujas discussões tematizem sentimentos e
desejos e sentimentos por vivências a partir de experiências pessoais.
meio da linguagem.
(EIP2LP03) Comentar, com apoio de emoticons e a partir de
discussões realizadas em Rodas de Conversas e escutas atentas
de leituras, avaliações pessoais sobre o tema discutido e/ou
leitura realizada.

CM CL CD

• Interação por meio
da linguagem oral.
• Expressão de ideias,
desejos e sentimentos
por meio da linguagem.

(EIP2LP04) Utilizar a linguagem oral para relatar suas
ideias, preferências e sentimentos, respondendo, formulando
perguntas, comunicando suas experiências e participando de
jogos e brincadeiras verbais.

• Textos versificados
e usos da linguagem.
• Prosódia (ritmo,
entonação etc).
• Coro
• Poemas
• Canções infantis
• Saraus

(EIP2LP05) Participar, em colaboração com colegas, de
brincadeiras cantadas já conhecidas ou recentemente
apresentadas, observando aspectos importantes para a sua
consecução, tais como: prosódia (ritmo, entonação etc.)
e/ou movimentos requeridos.

CM IN

RC

(EIP2LP06) Inventar, coletivamente, brincadeiras cantadas
representativas de diversas culturas para serem utilizadas
com toda a turma, observando aspectos importantes para
a sua criação: prosódia (ritmo, entonação etc.)
e/ou movimentos requeridos.
(EIP2LP07) Ensaiar, coletivamente e sob orientação do
professor, canções infantis (já existentes ou criadas pela turma)
para serem cantadas em situações de apresentações públicas
de coro.
(EIP2LP08) Cantar, coletivamente e em situações de
apresentações públicas de coro, canções infantis, podendo ser
acompanhadas de palmas, barulhos produzidos por passos
ritmados/marcados com os pés e/ou instrumentos musicais
ou digitais/analógicos.
(EIP2LP09) Recitar, com a ajuda do professor e considerando
a situação comunicativa de “saraus”, poemas mais extensos
ou quadras populares que se sabe de memória.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 2 (continuação)
Eixo

PRÁTICAS DE
ORALIDADE
(ESCUTA E
PRODUÇÃO)

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Comportamento leitor
(escolhas de livros)
• Apreciação estética

(EIP2LP10) Participar de Rodas de Leitura, a fim de promover
ampliação de repertório cultural e de elementos de apreciação
estética de livros.

CM RC

(EIP2LP11) Comentar, oralmente e em situações de Roda de
Leitores, com colegas e professor, motivos para escolha de
livros, elaborando apreciações estéticas mais abrangentes
da obra (ilustrações, projeto gráfico, autor, coleção, palavras
conhecidas, temas, enredo etc.).
(EIP2LP12) Escolher livros (de preferência integralmente
ilustrados ou livros-álbum), sob mediação do professor,
evidenciando oralmente as preferências e os motivos da
escolha, a fim de realizar leitura não-verbal.
• Recontos de histórias
orais ouvidas

(EIP2LP13) Participar, sob mediação do professor, de
situações comunicativas que envolvam contação de histórias,
recontando histórias ouvidas, já conhecidas ou provenientes
de leituras não verbais realizadas em outros momentos.

CM RC

(EIP2LP14) Recontar, oralmente, em situação de Roda de
Leitores, histórias ouvidas, já conhecidas ou provenientes de
leituras não verbais realizadas em outros momentos (contos
de repetição, contos maravilhosos, fábulas, lendas etc.).
(EIP2LP15) Produzir, oralmente, em situações comunicativas de
contação de histórias, enredos conhecidos ou inventados com
objetos previamente selecionados.
(EIP2LP16) Produzir, coletivamente, a gravação de vídeos
envolvendo contação de histórias da tradição oral (contos
de repetição, contos maravilhosos, fábulas, lendas etc.), a fim
de que sejam disponibilizados em canais virtuais do Colégio.
• Comportamento leitor
(Compartilhamento
de leituras)

(EIP2LP17) Comentar, em colaboração com colegas, a respeito
dos elementos já conhecidos ou hipotéticos da obra lida: capa,
personagens e enredo, em situações de Roda de Leitura.

CM RC

(EIP2LP18) Comentar, oralmente e em situações de Roda
de Leitores, com colegas e professor, motivos para escolha
de livros, elaborando apreciações estéticas parciais da
obra (ilustrações, projeto gráfico, autor, coleção, palavras
conhecidas, temas etc.).

As Competências CSL
CM comunicativa
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Língua Portuguesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 2 (continuação)
Eixo

PRÁTICAS
DE LEITURA/
ESCUTA DE
TEXTOS

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Expressão de ideias,
desejos e sentimentos
por meio da linguagem.

(EIP2LP19) Assistir a curtas-metragens de animação,
atentando-se – em colaboração com os colegas – aos diversos
usos das linguagens que foram empregados para construir
sentidos: cores, movimentos, sons e expressões faciais que
denotem sentimentos das personagens.

CD IN RC

(EIP2LP20) Escutar histórias lidas pelo professor, tendo como
portadores livros-álbum e atentando-se – em colaboração com
os colegas – aos diversos usos das linguagens que foram empregados para construir sentidos: cores, movimentos, sons e
expressões faciais que denotem sentimentos das personagens.

RC IN

(EIP2LP21) Ler, em colaboração com colegas e com certa
autonomia, livros infantis integralmente ilustrados,
observando recursos empregados para expressar desejos
e sentimentos das personagens.
(EIP2LP22) Escutar leituras – em voz alta feita pelo professor
– de biografias de personagens dos quadrinhos, identificando
características pessoais e sentimentos.
• Textos versificados
e usos da linguagem.
• Prosódia (ritmo,
entonação etc)
• Poemas visuais
• Canções
• Ciberpoemas
• Trava-línguas
• Adivinhas
• Quadrinhas

(EIP2LP23) Compreender, durante leitura colaborativa/
compartilhada, feita pelo professor, o uso expressivo de
diversas modalidades da linguagem (escrita, cor, som
e movimento) em poemas visuais para crianças e/ou
ciberpoemas, considerando a complexidade do texto.

CD RC

(EIP2LP24) Inferir, durante leitura colaborativa/
compartilhada feita pela professora, os temas principais, por
meio de diversas modalidades da linguagem (escrita, cor,
som e movimento), em poemas visuais para crianças e/ou
ciberpoemas, considerando a complexidade do texto.
(EIP2LP25) Escutar, com a ajuda do professor, diferentes
quadrinhas, trava-línguas, adivinhas, canções e poemas
representativos de diversas culturas existentes no país
e no mundo.

RC

(EIP2LP26) Participar de situações de leitura em voz alta ou
compartilhada, envolvendo quadrinhas, trava-línguas,
adivinhas, canções e poemas.
• Comportamento leitor
(escolhas de livros)
• Procedimentos de leitura

(EIP2LP27) Realizar leitura não-verbal de livros variados,
com o intuito de entrar em contato com mundo letrado.

RC

(EIP2LP28) Participar de situações de leitura em volta, feita
pelo professor, e/ou compartilhada, de quartas-capas de livros,
sumários ou orelhas.

As Competências CSL
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LA lógico-analítica
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PS político-social

CL colaborativa
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 2 (continuação)
Eixo

PRÁTICAS
DE LEITURA/
ESCUTA DE
TEXTOS

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Comportamento leitor
(escolhas de livros)
• Procedimentos de leitura

(EIP2LP29) Escutar leitura em voz alta, feita pelo professor, de
biografias de autores dos livros escolhidos/lidos, principalmente
as que constam em partes estratégicas das obras (quartascapas, orelhas, primeiras ou últimas páginas).

RC

(EIP2LP30) Reconhecer, em situações de leitura em voz alta,
feita pelo professor, e/ou compartilhada, que a leitura se dá
da esquerda para a direita.
• Recontos de histórias
orais ouvidas

(EIP2LP31) Participar de situações de leitura em voz alta, feita
pelo professor e compartilhada, de recontos da tradição oral
(de repetição, causos, maravilhosos, fábulas, lendas etc).
(EIP2LP32) Assistir, sob a mediação do professor, a episódios
de vídeos disponíveis na internet de contação de histórias de
histórias lidas/escolhidas pela turma (de repetição, causos,
maravilhosos, fábulas, lendas etc).

CD

CD RC

(EIP2LP33) Assistir, sob a mediação do professor, a curtasmetragens de ficção provenientes de histórias lidas/escolhidas
pela turma, com ou sem falas de personagens.
(EIP2LP34) Escutar, com ajuda do professor, diferentes enredos
para a mesma história, provenientes de contos repetição,
de causos, de contos maravilhosos, de fábulas,
de lendas etc.
• Leitura dramática

(EIP2LP35) Participar de situações de leitura, com certa
autonomia, de trechos de textos dramáticos (produzidos para
serem encenados – teatro ou roteiro de vídeos) que recontem
histórias da tradição oral (contos de repetição, contos
maravilhosos, fábulas, lendas etc.).

• Levantamento
• de hipóteses
• Ativação de
conhecimento
de mundo

(EIP2LP36) Participar, em colaboração com colegas e com
certa autonomia, de situações de leitura de notícias, a fim de
conhecer esse gênero, estabelecendo relações entre ele e o seu
portador (impresso ou virtual).

RC

RC

RC

(EIP2LP37) Observar, manusear e realizar, com a ajuda do
professor e em colaboração com colegas, leitura hipotética de
materiais impressos ou digitais, a fim de familiarizar-se com
diversos gêneros textuais e portadores.
(EIP2LP38) Levantar hipóteses, com ajuda do professor e em
colaboração com colegas, de títulos, imagens ou ilustrações
constantes em capas de livros ou inícios de textos a serem
lidos/escolhidos.

CM

(EIP2LP39) Confirmar ou refutar, com ajuda do professor e em
colaboração com colegas, as hipóteses levantadas ao longo
ou ao final da leitura realizada.

As Competências CSL
CM comunicativa
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Língua Portuguesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 2 (continuação)
Eixo

PRÁTICAS
DE LEITURA/
ESCUTA DE
TEXTOS

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Comportamento leitor
(Compartilhamento e
escolhas de leituras)

(EIP2LP40) Escolher, em situações de empréstimo ou em
cantinhos de leitura, livros que são de sua preferência para
realizar leitura não-verbal.

RC

(EIP2LP41) Escolher e manusear adequadamente livros, gibis
e outros portadores disponíveis no acervo do Colégio e da sala
de aula.
(EIP2LP42) Frequentar espaços de leitura existentes no Colégio
ou fora dele, a fim de reconhecer práticas sociais de leitura,
tais como: disposição dos livros nas prateleiras, separação
por gêneros e/ou ordem alfabética de autores, folheação de
páginas, análise de quartas-capas e orelhas etc.
(EIP2LP43) Interessar-se pela leitura de histórias e diferentes
portadores textuais.
• Aquisição do sistema de
escrita alfabético

(EIP2LP44) Reconhecer, com autonomia, o próprio nome e o de
colegas, em letra bastão, nas diferentes situações do cotidiano.

CM

EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 2 (continuação)
Eixo

PRÁTICAS DE
PRODUÇÃO DE
TEXTOS
ESCRITOS/
MULTIMODAIS

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Elementos constitutivos
de textos escritos/
multissemióticos
• Expressão de ideias,
desejos e sentimentos
por meio da linguagem.

(EIP2LP45) Registrar, em colaboração com colegas e com certa
autonomia, ideias e sentimentos por meio da linguagem escrita,
de desenhos, colagens e dobraduras.

IN RC

(EIP2LP46) Desenhar, em colaboração com colegas, temas das
histórias lidas e/ou de desenhos animados cujas temáticas se
relacionem com sentimentos e desejos pessoais.
(EIP2LP47) Ilustrar, em colaboração com colegas, em telas virtuais
e por meio de softwares livres ou específicos, histórias lidas/
escutadas cujas temáticas se relacionem com sentimentos
e desejos pessoais.

CD IN RC

(EIP2LP48) Escolher, em colaboração com colegas, imagens
fotocopiadas de histórias lidas/escutadas para continuação
do desenho, atentando-se ao sentimento demonstrado pela
personagem.

IN RC

As Competências CSL
CM comunicativa
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 2 (continuação)
Eixo

PRÁTICAS DE
PRODUÇÃO DE
TEXTOS
ESCRITOS/
MULTIMODAIS

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

•
•
•
•
•
•

Textos versificados
Adivinhas
Canções
Poemas
Trava-línguas
Quadrinhas

(EIP2LP49) Ditar, tendo o professor como escriba, diferentes
quadrinhas, trava-línguas, adivinhas, canções e poemas
representativos de cultura do país e do mundo, atentando-se
a rimas e outras construções próprias de textos versificados.

•
•
•
•
•
•
•

Textos em prosa
Histórias da tradição oral
Capas de livros
Biografias
Sinopses
Roteiros de vídeos
Textos teatrais

(EIP2LP51) Produzir, com ajuda do professor, por meio de colagens
ou softwares destinados à produção de desenhos/ilustração,
outras capas para livros escolhidos/lidos, apresentando elementos
importantes para esse gênero, tais como: título, subtítulo, nome do
autor ou do ilustrador e imagens, desenhos e ilustrações.

(EIP2LP50) Produzir, por meio de colagens e em colaboração
com colegas e professor, poemas visuais com figuras, imagens
e fotos, a fim de que sejam reunidos e publicados em murais
impressos (jornal mural) ou digitais (blogs), atentando-se aos
aspectos multissemióticos que constroem sentidos (cor, som,
movimento, forma etc).

(EIP2LP52) Ditar, tendo o professor como escriba, resumos parciais
de livros escolhidos/lidos, que podem ser tomados como sinopses
para produção/proposição de outras quartas-capas.

RC

CD RC

CD RC

RC

(EIP2LP53) Ditar, tendo o professor como escriba, acréscimos a
biografias já conhecidas de autores de livros escolhidos/lidos para
constarem em orelhas.
(EIP2LP54) Planejar, produzir e revisar, tendo o professor como
escriba, pequenos roteiros de vídeos de contação de histórias da
tradição oral, a fim de que sejam gravados e, consequentemente,
disponibilizados em canais virtuais do Colégio.
(EIP2LP55) Planejar e produzir, tendo o professor como escriba e
coletivamente, pequenos trechos de textos teatrais de recontos
histórias da tradição oral, a fim de que sejam encenados e,
posteriormente, apresentados aos demais colegas do Colégio.

CD RC

RC

(EIP2LP56) Planejar, produzir e revisar, tendo o professor
como escriba e coletivamente, trechos de recontos de histórias
da tradição oral (contos de repetição, contos maravilhosos,
fábulas, lendas etc.), considerando o contexto de produção
e a finalidade da escrita.
• Listas de nomes
• Aquisição do sistema
de escrita alfabético

(EIP2LP57) Escrever, com autonomia, o próprio nome
e o de colegas, partindo de listas previamente conhecidas
(de chamadas, de nomes de personagens de leituras lidas/
escolhidas, de escalação de times ou de jogos e brincadeiras).

CM

(EIP2LP58) Escrever o próprio nome, com ajuda do professor,
em situações de jogos e quando for necessária sua identificação
pessoal, recorrendo ou não a um referencial.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 2 (continuação)
Eixo

PRÁTICAS
DE ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
MULTIMODAL

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Expressão de ideias,
desejos e sentimentos
por meio da linguagem.

(EIP2LP59) Analisar, em colaboração com colegas, expressões
faciais de ilustrações de livros e de personagens de histórias
em quadrinhos, reconhecendo como a combinação de
sobrancelha e boca indicam o estado emocional de tais
ilustrações ou personagens.

CM IN

• Elementos constitutivos
de textos escritos/
multissemióticos
• Expressão de ideias,
desejos e sentimentos
por meio da linguagem.

(EIP2LP60) Analisar, em colaboração com colegas, como alguns
sinais gráficos (coração, raios, bombas, estrelas, notas musicais
e lâmpadas) – dentro ou fora dos balões – indicam sentimentos,
ideias e desejos de personagens de histórias em quadrinhos.

CM IN

• Comportamento leitor
(escolhas de livros)
• Procedimentos de leitura

(EIP2LP62) Reconhecer, em colaboração com colegas e com a
ajuda do professor, as estruturas possíveis do gênero poema
(versos, estrofes etc.) e o conteúdo temático, por meio de índices
linguístico-discursivos (título, desenho, figura ou imagem).

(EIP2LP61) Comparar, com ajuda do professor e em
colaboração com colegas, emoticons e suas relações com
demonstração de sentimentos, ideias e desejos.

CM

(EIP2LP63) Reconhecer, com a ajuda do professor e em
colaboração com colegas, sonoridades de algumas palavras
em jogos verbais.
(EIP2LP64) Analisar, com ajuda do professor, poemas rimados,
identificando o jogo sono das palavras e os efeitos de sentidos
que podem ser criados a partir de sua leitura em voz alta.
(EIP2LP65) Diferenciar, com a ajuda do professor, quadrinhas
de poemas, identificando a presença de quatro versos.
• Elementos constitutivos
de textos escritos/
multissemióticos

(EIP2LP66) Identificar, em situações de leitura em voz alta feita
pelo professor ou compartilhada, palavras já conhecidas em
títulos, subtítulos e nomes de autores ou ilustradores, constantes em capas de livros escolhidos/lidos.

CM

(EIP2LP67) Analisar, em colaboração com colegas, possíveis
relações existentes entre ilustrações/imagens e títulos/
subtítulos em capas de livros escolhidos/lidos.
• Coesão e coerência

(EIP2LP68) Analisar, com ajuda do professor e em colaboração
com colegas, a sequência de ideias em imagens e textos ouvidos,
a fim de compreender a progressão temática como um elemento
importante da coerência textual (início, meio e fim).

CM

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 2 (continuação)
Eixo

PRÁTICAS
DE ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
MULTIMODAL

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Características
dos gêneros
• Textos em prosa
• Elementos da narração

(EIP2LP69) Analisar, com ajuda do professor e em colaboração
com colegas, características físicas e psicológicas das
personagens.

CM

(EIP2LP70) Reconhecer, com ajuda do professor e em
colaboração com colegas, algumas características
fundamentais dos recontos e dos gêneros lidos/produzidos.
(EIP2LP71) Reconhecer, com ajuda do professor e em
colaboração com colegas, o conteúdo temático de enredos,
nos recontos lidos/produzidos, relacionando-o às imagens/
ilustrações presentes no texto.
(EIP2LP72) Analisar, com ajuda do professor e em curtasmetragens ou em vídeos de contação de histórias da tradição
oral disponíveis na internet, os cenários, os sons e os movimentos
que colaboram na construção de sentidos para o reconto.

• Coesão e coerência
• Aquisição do sistema
de escrita alfabético

(EIP2LP73) Reconhecer, em situações de escrita em que o
professor atua como escriba, como as ideias se organizam,
além do uso de algumas convenções da língua escrita
(sejam elas ligadas a aspectos gráficos, de segmentação
ou de organização textual).

CM

• Características
dos gêneros
• Textos em prosa
• Elementos da narração

(EIP2LP74) Reconhecer, em situações de leitura mediada
pelo professor, a existência dos diferentes elementos textuais:
personagens e cenário.

CM

• Semântica

(EIP2LP75) Compreender o significado de novas palavras,
em situações de leitura, mediadas pelo professor, de diferentes
gêneros (textos informativos, instrucionais e narrativos).

CM

• Aquisição do sistema de
escrita alfabético

(EIP2LP76) Diferenciar, em situações de leitura/produção
de textos, letras de números.

CM

(EIP2LP77) Reconhecer, com autonomia e em situações
de leitura/produção de textos, todas as letras do alfabeto.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Questões de natureza
metodológica e didática

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS DE LEITURA

Na escola, todos os que se envolvem com edu-

NA EDUCAÇÃO INFANTIL

cação – em geral – têm a preocupação de tornar

Todo professor é, em alguma medida, um modelo de

em conteúdos escolares. Essa preocupação é justa.

leitor para seus estudantes. Então, um dos primeiros

Chamamos isso de transposição didática. Quando se

desafios que se apresenta a esse profissional é a neces-

trata de ensinar os estudantes a aprender a ler textos

sidade de conhecer o maior número de obras e de pro-

literários, essa transposição precisa ser muito bem

duções literárias que dialoguem com a realidade deles.

controlada. O que isso quer dizer?

os conhecimentos que circulam pela sociedade

A primeira estratégia didática de leitura que apre-

Os textos literários possuem uma dinâmica de

sentamos é a da retroalimentação literária. Isso signi-

vida muito própria e peculiar. Tente responder a

fica que nós, com o passar do tempo e com uma forma-

esta pergunta:

ção mais restrita, temos a tendência de hierarquizar
as literaturas e passamos a classificá-las, inclusive.
Dessa forma, é preciso que, na condição de pro-

Como as pessoas leem literatura fora da escola?

fessores de linguagem/língua, conheçamos e leiamos
gêneros/textos que nossos estudantes leem. Só assim

Certamente, ninguém lê literatura só para encon-

será possível adentrar no universo deles, escolhendo

trar quem é a personagem, o clímax, o desfecho etc.

– para a sala de aula – aquelas obras que julgamos

Podemos fazer isso a partir de um texto literário tam-

imprescindíveis e de qualidade, é claro.

bém. Mas – na vida real – as pessoas leem, porque se
sentem atraídas por um livro, por um autor ou por um

• Neste ano, quantos livros de literatura infantojuvenil ou infantil você incluiu na sua lista de leitura?
• Nesta lista, estão obras que você não conhece
e que têm circulado pelo mundo afora?

enredo. Na escola, não precisamos mudar radicalmente a maneira como se lê lá fora. Para isso, a segunda
estratégia didática que apresentamos é a leitura de
escolha pessoal ou íntima.
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Esta é a quarta estratégia didática de leitura: a

•

Em que momento de sua rotina estão
previstas aulas para uma visita planejada
à sala de leitura ou à biblioteca de
sua escola?

•

Os estudantes podem manusear
os livros do acervo?

•

Como eles estão dispostos: ao alcance
de todos e de maneira atraente?

•

Mais do que isso: esses livros podem
ser emprestados?

roda de leitura. Essa estratégia didática colabora para
a aprendizagem de comportamentos de leitura que –
geralmente – são deixados de lado quando se ensina a
ler textos literários.
Quantas vezes você já comprou um livro porque
alguém leu e disse que era bom?
Essa é a ideia e o objetivo maior da roda leitura:
socializar impressões de leitura a respeito do livro, do
autor, do enredo e, além disso, engajar colegas para
outras leituras. Muitas vezes, a roda de leitura tem
sido confundida com a prática escolar de preenchimento de ficha de leitura.
Isso pode ser válido no ensino de leitura, mas não
representa – necessariamente – uma roda de leitura
cuja finalidade é promover a leitura e o compartilhamento da literatura. Isso, nas redes sociais, tem funcionado bastante.

Ainda que seja um empréstimo rápido, para se
fazer a leitura na sala de aula, a leitura de escolha pessoal ou íntima é um momento importante para os estudantes aprenderem sobre esse objeto simbólico, isto é,
o livro (seja ele impresso ou digital). Dessa forma, leitu-

Nossos estudantes são especialistas em seguir
vlogers... que tal levar, para a sala de aula, vídeos
de indicações literárias e, assim, fomentar a leitura
literária por meio das rodas de leitura?

ra de escolha pessoal ou íntima está diretamente associada à prática de empréstimos de livros.

Tente incrementar as rodas com perguntas orientadoras, faça-as de maneira geral e previamente.

O que você acha de incluir, na sua rotina, a sala de
leitura ou a biblioteca de sua escola como mais um
espaço para aprendizagem da leitura literária?

O objetivo não é verificar apenas se os estudantes
leram ou não o livro, mas destacar o caráter humanizador que a literatura desencadeia em nós. Para isso,
além de programar as perguntas, você pode fazer

Perseguindo essa ideia de que, na escola, podemos

cards, como se fossem cartas de baralho, e propor uma

ler textos literários como se faz na vida fora desse

brincadeira com as perguntas e as leituras realizadas.

espaço. Depois de uma leitura de escolha pessoal ou
íntima e de um empréstimo, vale a pena compartilhar
com os colegas aquilo que se leu, não é mesmo?
Todas as vezes que lemos um livro, surge aquela
vontade de compartilhar o que lemos com alguém, de
colher outras impressões, de trocar ideias, de falar bem
– ou mal – do enredo, de mostrar contentamento, descontentamento, de avaliar um autor, uma obra... Pois
bem: isso tudo também pode ser aprendido na escola.
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Merecia estar
no Museu
Escolha uma
ilustração ou
uma imagem
sugerida para
leitura

O que você
ainda está
fazendo aqui?
Escolha um
personagem que
não gosta ou que
acha que não
contribui nada
para a história.

Um lugar
para passar
as férias
Escolha
um cenário
inesquecível
do livro lido.

Comente o
trajeto de sua
leitura

Teve o que
merecia!

É hora do
jantar...

Escolha o vilão
mais cruel para
colocar na prisão
para sempre

Qual livro você
leu mais rápido
e com menos
pausas?
Por quê?

Deus
me livre!

Eu levaria para
um café

Se ele ainda
estivesse aqui...

Comente uma
passagem
dolorosa, triste,
que você não
deseja para
ninguém.

Escolha um
personagem
apaixonante
para tomar
um café

Escolha um
personagem
para levá-lo
em aventuras
pelo mundo.

Acidentes de
percurso

Um verso ou
trecho do texto
para anotar no
diário.

Troféu
esquisitice
vai para...

De um fôlego,
interrompida,
dilacerada,
apaixonada,
solitária,
comentada
com outro etc.

Escolha uma
passagem
que poderia
ter sido
diferente em
sua avaliação.

Escolha um autor,
personagem
ou ilusrador
e faça a defesa
do troféu.

FONTE: SÃO PAULO, 2012.

Iniciamos esta seção, falando a respeito de modelos leitores. Foi dito que o professor pode e deve ser
esse modelo para muitos estudantes.

didática que não pode ser abandonada ao longo dos
anos de escolarização.
Essa estratégia colabora – e muito – com o desenvolvimento de práticas leitoras, alimenta o caráter

Você já viajou a partir da leitura feita por alguém?

fantasioso da literatura e, além disso, ensina comportamentos básicos de leitura, como o ato de ouvir.
Parece que, ao longo do tempo, vamos nos esquecendo

A entonação, a escolha do ritmo de leitura e

de que aprendemos muito, ouvindo alguém.

outros recursos nos levam a imaginar, a recriar

As histórias dos antepassados eram contadas

outros mundos impossíveis. A leitura em voz alta

para serem ouvidas, pois muitos não tinham, em

feita pelo professor é uma excelente estratégia

mãos, o recurso do livro. Por isso, na escola, podemos
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associar a leitura em voz alta feita pelo professor com
a presença do livro (impresso ou digital).
Em muitos contextos sociais, somente na escola
muitos de nossos estudantes terão contato com o objeto livro. Dessa forma, não precisamos abandoná-lo para
fazer uma leitura em voz alta. Há uma grande diferença
entre contação de história (situação comunicativa que
prescinde do livro e é exclusivamente oral) e leitura em
voz alta (que convoca o livro e todo um ideário de cultura do escrito para ensinar linguagem escrita).
Por isso, ao fazer uma leitura em voz alta, precisamos ter o livro conosco na sala de aula. Um detalhe
importante: ler em voz alta implica preparo, planejamento... uma leitura em voz alta de qualidade precede

Leitura colaborativa é uma atividade de leitura
cuja finalidade é estudar um determinado texto em
colaboração com outros leitores e com mediação do
professor. O foco do trabalho é o processo de leitura
– e todos os seus conteúdos específicos –, e não o
produto desse processo, como acontece em uma
atividade de leitura silenciosa com questões para
serem respondidas por escrito – que permite apenas
a verificação do que o estudante compreendeu do
texto, ao invés de ensiná-lo como se faz para ler.
A leitura colaborativa se presta para o trabalho
com os procedimentos e as capacidades requeridos
do sujeito em uma situação de leitura.
BRÄKLING, Kátia Lomba. Disponível em: http://www.ceale.fae.
ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/leitura-colaborativa.
Acesso em 01/09/2018.

algumas leituras anteriores. Prepare-se para ler em
voz alta para os seus estudantes e você verá como isso
pode melhorar qualitativamente esta estratégia!

Na vida, também lidamos com textos mais com-

A leitura silenciosa é a quinta estratégia didática

plexos e de maiores extensões (é o caso do romance,

desta seção. Se há uma estratégia que empregamos,

da novela, por exemplo). Na Educação Infantil, asso-

com frequência, fora da escola para a realização de nos-

ciada à leitura em voz alta feita pelo professor, pode-

sas próprias leituras, essa é a leitura silenciosa. Uma

-se empregar a leitura programada/integral de textos

estratégia, aparentemente fácil, mas trabalhosa. Dá tra-

extensos. Trata-se de uma estratégia didática que visa

balho, especialmente em nosso contexto, entender que

imergir os estudantes em uma leitura extensa que

– para ler em silêncio – o barulho é dispensável.

convoca outros comportamentos leitores:

Não se trata de empregar essa estratégia o tempo
todo, mas ela pode aparecer em nossa rotina, espe-

Na escola, os textos de maior extensão costumam ser

cialmente quando os estudantes já tiverem algum

lidos silenciosamente ou como atividade para fazer em

domínio do sistema de escrita alfabético ou a partir de

casa. São possibilidades reais, importantes e neces-

livros integralmente ilustrados.

sárias. No entanto, em sala de aula, podemos investir

Ler silenciosamente envolve concentração e,

em uma leitura integral dividida em partes, isto é, o

sobretudo, respeito com o outro, com o colega. Um can-

professor pode planejar – ao longo de uma semana ou

tinho, um espaço pequeno, que seja, colaboram muito

bimestre – leituras em voz alta de partes de um roman-

para o desenvolvimento dessa estratégia, que é muito

ce (juvenil, infantil), da novela (juvenil, infantil). Para

utilizada por quase todos os leitores mundo afora!

isso, estabelece uma rotina habitual, que pode se dar em

A leitura colaborativa é uma estratégia didá-

momentos ou dias específicos da aula. É uma manei-

tica utilizada para se compreender textos comple-

ra de desafiar, criar expectativas e de demonstrar aos

xos. Parte-se do pressuposto de que, interagindo

estudantes que ler textos mais extensos envolve proce-

com colegas que possuem outros conhecimentos

dimentos diversos [...] (COSTA, 2018, p. 59).

de mundo, pode-se compreender um texto (objeto
de ensino) que se mostra desafiador ou complexo.

Finalmente, uma a última estratégica didática diz

Enquanto lê, o professor organiza paradas estratégi-

respeito ao trabalho com textos dramáticos. Referimo-

cas, buscando do grupo colaboração para se entender

nos à leitura dramática. Ela é, comumente, confundi-

um ponto-chave e determinante para se garantir a

da com fazer “teatro” ou “dramatizar” textos escritos.

compreensão do texto:

Na verdade, essa estratégia nasce da necessidade de,
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a partir dos textos que foram produzidos para serem

Por outro lado, os textos e os discursos que produzi-

encenados, realizar uma transposição didática que

mos, ao longo da vida e em nossa sociedade, são, ao

visa à aquisição de fluência leitora. Os textos dessa

mesmo tempo, processos e produtos de interações

natureza acompanham rubricas e outras característi-

humanas. Assim, os textos e os discursos não têm um

cas próprias que, em um contexto real de uso, permite

nascedouro, mas vários. Eles nascem de outros textos

que sejam ensinados diversos procedimentos de leitu-

e de outros discursos.

ra, tais como: ritmo, cadência, prosódia e, além disso,

Para compreendê-los, muitas vezes, precisamos

conhecimentos oriundos de aspectos multissemióti-

criar condições para que nossos estudantes consi-

cos: gestualidade, movimento etc.

gam perceber essas relações, as quais – quase sempre – não são tão perceptíveis como gostaríamos
que fossem. Há textos que oferecem certa complexidade e a sua compreensão necessita de um trabalho
intencional que envolva esta capacidade: identificar

CAPACIDADES DE LEITURA E TRABALHO

e estabelecer relações entre os textos e discursos.

DIDÁTICO-PEDAGÓGICO

A esse processo, damos os nomes de intertextualidade e interdiscursividade.

Todo trabalho com a linguagem envolve textos, que são
a unidade básica do ensino de línguas. Esses textos se
organizam em gêneros textuais ou discursivos. Em um

Como fazer isso nas atividades de leitura do dia a dia?

trabalho que envolva capacidades de leitura, é preciso entender que os textos se organizam para além do

Quando os conteúdos ou temas de um texto se

escrito e que, independente da modalidade em que ele

relacionam com outros textos já lidos ou conhecidos,

for produzido, precisamos ler textos que circulam na

é possível levar os estudantes a pensarem nas rela-

sociedade por meio de algumas estratégias.

ções intertextuais, isto é, entre os textos. Para isso,

A primeira delas consiste na reconstrução do

crie consignas do tipo: identifique o tema/conteúdo

contexto de produção e recepção dos textos. Assim,

“tal” e, em seguida, relacione-o com o texto “y”. Em que

embora o gênero seja mais um conteúdo disponível

medida essa relação está presente? Explique.

para o ensino de Língua Portuguesa, é necessário que

Já em relação à interdiscursividade, estamos

levemos os estudantes a pensarem em aspectos bási-

falando de uma capacidade de compreensão que

cos da leitura e que, muitas vezes, antecedem o traba-

envolve os discursos que já se conhece ou que estão

lho com o gênero propriamente dito. Para compreen-

ligados aos discursos que circulam no texto lido. O

der bem um texto, precisamos recuperar o contexto de

exemplo da consigna anterior pode ser facilmente uti-

produção. Esse trabalho pode se dar com o auxílio de

lizado para este momento.

cinco perguntinhas básicas:

Hoje, sabemos que os textos já não se organizam
apenas nas modalidades escrita e oral da língua e da

• Quem produziu esse texto?
• Para quem esse texto foi produzido?

linguagem. Há outras modalidades da linguagem verbal envolvidas na produção e recepção dos textos. Por
isso, é preciso levar os estudantes a perceberem que

• Onde circula esse texto?

outras linguagens incidem diretamente na constru-

• Quando esse texto foi produzido?

ção de sentidos do texto.

• Como esse texto foi organizado?

Perceber outras linguagens consiste, portanto, no
trabalho intencional e que leve o estudante a enxergar:
sons, movimentos, diagramas, esquemas, imagens
estáticas, imagens em movimentos, cores, gráficos e
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mapas, por exemplo. Mas não basta apenas percebê-los, é preciso que se compreendam os sentidos que

3. Você concorda... por quê?
4. Você discorda... por quê?

vão sendo construídos no texto a partir da presença
(ou ausência) de uma outra linguagem.

Esta é uma capacidade importantíssima para o

Que textos ou gêneros podem ser utilizados para

ensino-aprendizagem de questões cidadãs e, justa-

um trabalho com esta habilidade? Aqui, vão algumas

mente por isso, não pode ficar de fora nas aulas de

sugestões:

Língua Portuguesa.

1. Histórias em quadrinhos, tiras, HQs, charge,
mangás e graphic novels.

2.
3.
4.
5.

Curtas de animação.
Canções.
Clipes.

CAPACIDADES DE PRODUÇÃO DE TEXTOS

Infográficos.

(ESCRITOS E MULTISSEMIÓTICOS)

Como foi dito, não basta que percebamos essas

Anteriormente, tratamos de algumas capacidades

outras linguagens, mas que haja um trabalho intencional

de leitura, falamos a respeito da reconstrução do con-

com cada uma delas, a fim de que os estudantes com-

texto de produção, que envolve – em alguma medida

preendam o todo complexo de um texto multimodal, isto

– o ato de ler. Nessa mesma direção, nos momentos

é, que se constitui de vários modos da linguagem.

cuja produção de texto for objeto de aprendizagem

Por fim, a Base Nacional Comum Curricular (2017)

nas aulas de Língua Portuguesa, é preciso pensar no

deu muita ênfase à seguinte capacidade: elaborar

contexto que o texto a ser produzido pelos estudantes

apreciações de valores éticos, estéticos e políticos

deve ter, isto é, precisamos situá-los em uma prática

que circulam nos textos, pois não é uma tarefa fácil.

de produção textual social.

De que trata essa capacidade, afinal? Quando reconhe-

No mundo, não produzimos textos para entregar

cemos que, nos textos circulantes em nossa socieda-

ao professor. Eles circulam na sociedade e cumprem,

de, há um caráter discursivo, entendemos que eles

ao mesmo tempo, um papel social. Dessa maneira, é

nunca serão neutros e que eles trazem consigo valo-

importante que, ao propormos uma produção de textos,

res dos tipos: éticos, estéticos ou políticos.

façamos estas perguntas para os estudantes (e para nós),

Isso significa dizer que o papel do professor, neste

com vistas a definir um contexto de produção real:

contexto, é garantir a voz ao estudante, levando-o a
expressar-se por meio de apreciações que não extrapolem aquilo que a leitura do texto permite, seja no
nível temático ou no discursivo. Assim, é possível que
a leitura de uma notícia, por exemplo, possa oferecer
subsídios para uma discussão, para a identificação
de um posicionamento do veículo que a divulgou, do
repórter ou jornalista etc.
Por isso, é muito importante que o professor se
atente aos valores que estão envolvidos, de maneira
implícita ou explicitamente, nos textos que lemos em
sala de aula. Para isso, pode-se propor atividades que
envolvam estes verbos-comando e/ou consignas:

1. Avalie o posicionamento...
2. Posiciona-se em relação ao/à...

• Quem produzirá esse texto e qual o papel
social a ser assumido por essa pessoa
(jornalista, médico, articulista etc.)?
•	Para quem esse texto será produzido
(interlocutor virtual)?
•	Onde esse texto vai circular (em qual
portador)?
• Quando esse texto vai circular?
• Como esse texto será organizado (a forma)?
• O que pode e deve haver nesse texto
(o conteúdo)?
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É muito importante que o estudante conheça

1. No caso de textos escritos:

esses elementos contextuais, que podem remontar

•

O texto será organizado em prosa e por parágrafos?

um cenário real ou ideal para a produção de um texto

•

Quantos parágrafos? O que deve ser escrito em

(seja ele escrito ou multissemiótico).

cada um deles?

A alimentação temática é, sem dúvida, um dos

•

O texto será organizado em versos e estrofes?

pontos altos para a produção de um texto. Reconhecer

•

Como esses parágrafos, versos ou estrofes vão se

os diversos textos ligados ao tema da produção envolve:

articular textualmente?
•

• a leitura de textos diversos, principalmente
com a finalidade de ler para estudar;
• a discussão dos textos lidos, em rodas de
conversa ou de leitura;
• a possibilidade de assistir a vídeos (filmes,
documentários e afins) que tratem da mesma
temática.

Haverá título: sim ou não? Qual?

2. No caso de textos multissemióticos:
•

Que

modalidades

da

linguagem

serão

empregadas?
•

Como elas se articularão entre si para criar
sentidos?
Se você gosta de organizar esquemas e roteiros

para planejar seus textos, este é um ótimo momento de ensinar os estudantes a planejarem os deles a
partir de elementos visuais, tais como: tabelas, organogramas e afins.
Somente após haver considerado o contexto

Dessa maneira, quanto maior for a diversidade

de produção, a alimentação temática e o planejamen-

de textos a que os estudantes serão expostos, melhor

to, é que o estudante será levado a textualizar a sua

será o aprofundamento temático e a sustentação

produção, ou seja, trata-se do momento em que ele

que eles terão para produzir seus próprios textos. É

deverá escrever (se for o caso) o texto propriamente

importante, também, que – ao trabalhar com a habi-

dito. Para isso, muitas outras habilidades estão em

lidade de alimentar-se tematicamente – o professor

jogo, principalmente as que envolvem:

lance mão de estratégias que levem os estudantes a

•

articulação e estabelecimento das partes do texto;

perceberem a progressão temática, condição essen-

•

emprego de articuladores textuais;

cial para que o texto tenha uma fluência própria e

•

seleção e hierarquização das informações, com

que, ao mesmo tempo, o leitor não o abandone após

vistas a uma progressão temática;

o segundo parágrafo. Para produzir textos seus, de

•

emprego de mecanismos de coesão;

quantos outros você precisou? Já pensou nisso?

•

análise da coerência;

•

emprego da variedade linguística adequada à pro-

Nessa mesma direção, todo produtor de texto experiente sabe que um texto não nasce do nada. Há quem
acredite em inspiração. Preferimos ficar com aqueles

posta de produção de texto;
•

uso de diversos recursos multissemióticos.

que defendem que produzir texto é mais transpiração
do que inspiração. Transpirar é sinônimo de trabalho.

A última capacidade relaciona-se diretamente à

Um bom trabalho de produção de texto antecede um

ideia de produção textual situada no tempo e no espa-

planejamento adequado. Este é o momento em que

ço. Todo bom produtor de texto, ao terminá-lo, faz – ao

podemos ensinar nossos estudantes a pensarem na

menos – uma leitura de revisão. Esse procedimento,

forma e no conteúdo do texto a ser produzido. Para isso,

que é uma habilidade, precisa ser ensinado nas aulas

as questões a seguir podem ajudar:

de Língua Portuguesa, pois – como sabemos – não é
uma tarefa das mais fáceis.

LÍNGUA PORTUGUESA 89

curriculo SLUIS_diagramado_EI_rev3.indd 89

15/02/2019 10:24

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

Muitas vezes, a revisão implica mais de uma leitura,

Oralidade na sala de aula

o que pode dificultar a disposição de quem produz um

Historicamente, o ensino da oralidade foi relegado

texto. Então, precisamos de mais um desdobramento:

ao da modalidade escrita da língua. Com frequência,

além de propor que seus estudantes revisem sozinhos

ensinar oralidade tem se tornado sinônimo de tra-

o texto, procure utilizar este momento para uma revisão

balho com a linguagem oral como um complemento

coletiva do texto de um dos estudantes da turma.

à escrita. No entanto, a oralidade cumpre um papel

Com isso, você pode iniciar o trabalho com mais

importantíssimo para a aprendizagem da língua e,

uma prática de linguagem, a Análise Linguística. Nesse

especificamente, da língua materna. Dessa forma, res-

processo de revisão coletiva, não se trata, obviamente,

ta-nos a pergunta:

de um momento em que o produtor do texto, a ser revisado, passará por uma situação vexatória. Há mecanismos que podem evitar isso, tais como: a omissão do

Que textos orais devem ser tomados como objetos de
ensino nas aulas de Língua Portuguesa?

nome; a projeção com instrumentos digitais e afins.
Não se esqueça de que a reescrita também é uma

É preciso considerar que os estudantes chegam à

estratégia a ser ensinada e aprendida. Após a revisão,

escola com um conhecimento razoável dessa modali-

quase sempre, é preciso reescrever/refazer o texto e

dade da língua e que, por isso, nós, professores, preci-

apresentar outra versão.

samos fazer escolhas do que ensinar na dimensão da

Finalmente, é preciso associar essas capacidades

oralidade. Para isso, precisamos investir em um ensino

de produção de textos (escritos e multissemióticos)

da língua que privilegie os gêneros orais (ou situações

a uma estratégia de didática de produção de textos

de comunicação) que estão na vida pública, tais como:

escritos. Para isso, considerando as metas de aprendizagem para a Educação Infantil, pode-se pensar
em estratégias a partir do que se espera, ou seja, uma
escrita compartilhada ou autônoma:

• exposição oral;
• relato de experiência;
• entrevista;
• discussão em grupo;

Autônoma
Escrita de textos
que se sabe
de memória
Recontos
Reescrita com
modificações
Escritas
de autoria

Compartilhada

• relato de estudo;

Reescrita
com escriba

• debate;

Escrita com
letras móveis

• contação de histórias;

Recontos

• assembleias (escolares, de classe, da escola);
• saraus e slams.

Reescrita com
modificações

Esses gêneros (ou situações comunicativas) inserem uma complexidade na produção e na escuta dos
textos orais que requerem um trabalho de maior aprofundamento com os estudantes. Por isso, capacidades
como: recuperar o contexto de produção e recepção;
alimentação temática; planejamento; textualização e
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revisão também estão envolvidas na produção desses

comunicativa específica e, ao mesmo, é uma forma

gêneros orais ou nas situações comunicativas.

de garantir a aprendizagem da fluência leitora. Na

Ademais, no ensino de Língua Portuguesa, quando

Base Nacional Comum Curricular, será possível obser-

se trata da prática da oralidade, é preciso que o profes-

var que há objetivos de aprendizagem que tratam

sor considere três aspectos básicos:

da possibilidade da produção de um áudio livro (ou

1. A situação de comunicação:

audiobook).

•

Quem fala?

•

Para quem fala?

ta muito útil para o compartilhamento e organização

•

Onde fala?

de áudios, o PODCAST. Você a conhece? É uma ferra-

•

Com quais finalidades fala?

menta poderosa que nos permite organizar e compar-

•

O que fala?

tilhar áudios de diversas naturezas.

•

De que modo a fala será organizada?

2. A organização interna do gênero:
•

Encadeamento dos temas;

•

Recapitulação e retomadas;

•

Respeito às trocas de turnos, ou seja,

Inclusive, o documento menciona uma ferramen-

Que tal gravar com sua turma um áudio livro com
histórias de assombração, por exemplo, e – em seguida –
publicar nessa ferramenta?

dos momentos de fala;
•

Planejamento do conteúdo temático;

•

Definição ou construção de regras
comuns para mediar a fala.

Análise linguística/multimodal na leitura
e na produção de textos (escritos e orais)
O sucesso de um bom trabalho com análise linguística não está no fato de darmos um nome “teórico”

3. As características linguísticas

para o ensino de gramática normativa, por exemplo.

•

Coesão temática;

Estamos falando de uma prática importante que, prio-

•

Sinalização do texto, tais como explicações,

ritariamente, deve estar associada aos momentos de

organizadores temporais, indícios de

revisão textual (individual ou coletiva). Na Educação

manutenção da fala (né, é, então...);

Infantil, acrescenta-se o enfoque à aquisição do

•

Utilização de suportes para apoiar a fala;

sistema de escrita alfabética para o componente

•

Introdução de exemplos ou explicações;

Linguagens Oral e Escrita.

•

Reformulações do que foi dito para garantir

•

Nesse sentido, os textos dos estudantes devem

a compreensão;

ser a base para que possamos investir em análise lin-

Retórica discursiva (planejamento de um ethos

guística. Por quê? Não há propósito para o ensino sis-

discursivo, ou seja, a projeção de uma imagem

tematizado de nomenclatura e regras se, para os seus

do orador para auditório).

estudantes, elas não fizerem sentido. Analisando a
produção dos próprios estudantes, ganhamos tempo,

Professor, ao trabalhar com os gêneros orais, deve

pois se evita a perda de horas de explicação de tópi-

se ter em mente esses três aspectos para ensinar e,

co linguístico que não lhes desperta interesse. Dessa

também, avaliar a aprendizagem dos seus estudan-

forma, os textos dos estudantes revelam ao professor

tes. Sem dúvida, há uma infinidade de tecnologias que

o que pode ou não ser sistematizado.

podem potencializar o ensino de oralidade nas aulas
de Língua Portuguesa.
Com vistas a uma exemplificação, insistimos
que o uso das tecnologias digitais pode ser muito

O que a produção de texto escrito de seus estudantes tem
mostrado a você?Que aspectos requerem mais trabalho
com Análise Linguística?

interessante para a aprendizagem de uma situação
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De maneira geral, o trabalho com Análise Linguística

comumente deixado de lado. Para vencer isso, é preci-

envolve aspectos fundantes que, muitas vezes, estão

so compreender que a ortografia é, em alguma medida,

ligados à textualização. Por isso, procure observar se os

o resultado de convenções notacionais que implicam

seus estudantes têm:

dois princípios básicos:

•

empregado, coesa e coerentemente,

•

as regularidades;

articuladores textuais;

•

as irregularidades.

•

empregado os sinais de pontuação
adequadamente;

•
•

Ficaremos com o primeiro caso. Nesse sentido, é

utilizado os mecanismos de coesão referencial

possível investir na avaliação diagnóstica, aliada às

e sequencial;

habilidades de textualização e de revisão, em que se

analisado e empregado, quando necessário,

consiga mapear quais são as principais dificuldades

os tipos de coerência , quando da redação do

dos estudantes, no que diz respeito a:

texto a ser produzido;

1. Regularidades diretas (p, b, t, d, f, v, m no início de
sílaba, n no início de sílaba).

•

observado as convenções ortográficas;

•

empregado adequadamente vocabulários

2. Regularidades contextuais (O ou U final de pala-

e expressões prototípicas do gênero/texto

vras; O ou U final de palavras; R final de sílaba; RR).

produzido;
•

3. Regularidades morfossintáticas (AR, ER, IR infiniti-

empregado os recursos morfossintáticos

vo; AM passado e outros; ÃO futuro; OU, EU, IU pas-

disponíveis na variedade padrão da Língua

sado; ANDO, ENDO, INDO gerúndio; SSE subjuntivo).

Portuguesa, quando necessário.
Lembre-se de que, mais do que ensinar descrição
Feito isso, você terá um diagnóstico do que pode

de regras ortográficas, fazer um diagnóstico da turma

ou não “ser atacado” com mais urgência no ensino de

ajuda a conhecer o que abordar durante os proces-

análise linguística.

sos de textualização ou de revisão. Tente organizar

Por fim, o ensino-aprendizagem de ortografia

as informações de sua turma e dos estudantes em

tem se mostrado um verdadeiro desafio nas aulas

tabelas e, a partir daí, observe as dificuldades mais

de Língua Portuguesa. Depois de serem considera-

frequentes para, em seguida, sistematizar as questões

dos alfabéticos, o trabalho com essa habilidade é

necessárias relativas à ortografia.
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COMPONENTE CURRICULAR

Língua Inglesa
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A Língua Inglesa na
Educação Infantil:
Reﬂexões e Proposições

O

ensino da Língua Inglesa tem sido apontado pela sociedade como uma das
necessidades que mais urge ser desenvolvidas hoje. Comunicar-se na língua materna não é mais suﬁciente. Jovens e crianças têm, cada vez mais,
contato com uma (ou mais) língua(s) estrangeira(s), com o objetivo de aprimoramento pessoal e a partir das mais diversas ﬁnalidades: viajar para outros países,
fazer intercâmbio cultural, se inserir no mercado de trabalho etc.
Esse desejo de aprender uma língua estrangeira já

outros componentes curriculares. O sentimento do fazer

foi investigado (ver Coracini, 2004; Coracini, 2007;

diferente, de ampliação das possibilidades dos estudan-

Coracini et. al., 2006) e muitos afirmam que o apren-

tes perpassa esse tempo em que as crianças pintam,

dizado de uma língua estrangeira depende de alguns

cantam, falam, ouvem e identificam o vocabulário em

fatores fundamentais, entre eles: a motivação do estu-

Inglês. Dessa forma, o desejo de ter, experienciar e de

dante, o encorajamento de pais e familiares, o profes-

adquirir aquilo que não pertence à rotina diária dos estu-

sor, a experiência de sala de aula e, em alguma medi-

dantes pode ser trabalhado pelo professor.

da, o material didático que se adota.

No entanto, não são apenas as brincadeiras, as nur-

Considerando a faixa etária das crianças que ingres-

sery rhymes e desenhos para colorir que se configu-

sam no Colégio São Luís, o público que integra as tur-

ram como atividades constituintes das aulas de Língua

mas de Educação Infantil participa das aulas de Língua

Inglesa na Educação Infantil. Como Lopes e Macedo

Inglesa sem consciência aparente desses desejos e

(2011) ressaltam, o trabalho pedagógico está, também,

finalidades supracitados. A aula de Inglês é vista como

situado em sua organização, a qual não é baseada em

um momento lúdico de quebra da rotina sistemática de

apenas uma sequência de conteúdos, com atividades

96 EDUCAÇÃO INFANTIL

curriculo SLUIS_diagramado_EI_rev3.indd 96

15/02/2019 10:24

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

restritas a serem desenvolvidas dentro de um determi-

oralidade, leitura e escrita – listening, speaking, rea-

nado número de aulas. A intencionalidade pedagógica

ding e writing) a partir de uma perspectiva em que o

da disciplina de Língua Inglesa parte de muitas neces-

Inglês adquire um status de língua estrangeira, uma

sidades, anseios, discursos, desejos e medos sociais e

vez que a Língua Portuguesa é a língua materna.

materiais. Nesse sentido, o componente curricular deste

No entanto, considerando o perfil do público-alvo

documento torna-se, diante desse cenário, algo que os

do Colégio São Luís, é possível que a Língua Inglesa

indivíduos desejam sentir que sabem/conhecem e esse

possua, para muitos estudantes, o status de primá-

sentimento pode ser trabalhado desde a tenra infância.

ria e a Língua Portuguesa adquiriria a condição de

Segundo Rocha et. al. (2010), crianças que ainda

secundária ou, ainda, outras possibilidades em que as

não foram alfabetizadas podem aprender uma língua

crianças seriam multilíngues. Inúmeros são os cená-

estrangeira, desde que seja oferecido a elas um con-

rios possíveis e, em face disso, o professor de Língua

texto que proporcione atividades que desenvolvam

Inglesa deve estar atento aos seus estudantes, a fim de

suas aprendizagens de forma significativa. As neces-

que possa refletir como, na condição de docente, ele

sidades e expectativas de cada grupo – ou criança

poderá possibilitar-lhes momentos em que poderão

individualmente – devem ser percebidas, para que o

desenvolver todo o seu potencial comunicativo.

currículo e suas práticas estejam centrados no estu-

Considerando esses múltiplos cenários, o alicerce

dante e não apenas em um check-list, muitas vezes,

da organização curricular está estruturado a partir de

fundamentado em uma lista de conteúdos para fins de

um continuum de prática de língua, cujo desenvolvi-

completude de material didático.

mento dos estudantes se dá de forma progressiva e

Com medo de antecipar supostas aprendizagens

processual, iniciando-se na Educação Infantil e ter-

consideradas complexas, por vezes, os professores de

minando no Ensino Médio. Dessa forma, os objetivos

Inglês optam por trabalhar apenas o vocabulário na

de aprendizagem que compõem os quatro eixos de

Educação Infantil, evitando, supostamente, atrapa-

trabalho foram elaborados a partir do World-Class

lhar o processo de alfabetização na primeira língua.

Instructional Design and Assessment (WIDA), o qual já

No entanto, pesquisas apontam que, essa antecipação,

é utilizado em 37 estados nos Estados Unidos. O con-

quando bem organizada, resulta em vantagens (ver

sórcio estabeleceu parâmetros para guiar e avaliar o

Cameron, 2012 e Yuel, 1997), tais como: a aquisição de

trabalho de letramento e alfabetização de crianças na

melhor pronúncia e maior vontade de aprender em

Língua Inglesa, por meio de objetivos organizados em

virtude do baixo nível de inibição.

um processo contínuo de prática de língua.

Do mesmo modo, Rocha et. al. (2010) ressaltam,

A partir dessas orientações, acredita-se que o

ainda, que quanto mais cedo o contato com a língua

Ensino da Língua Inglesa no Colégio São Luís deverá

estrangeira, mais prolongada será a interação com

estar pautado em relacionar o aprendizado de uma

essa língua, tornando-a parte do repertório linguís-

língua estrangeira com a primeira língua, de forma

tico da criança. Porém, não há garantias que esse

contínua e progressiva, oferecendo as mesmas opor-

aprendizado ocorra se não houver oportunidades

tunidades que falantes nativos teriam em salas de

de interação com outros indivíduos, sejam eles pro-

aula comum, porém de forma adaptada ao Colégio.

fessores ou estudantes, além de uma metodologia

Os professores de Língua Inglesa precisam consi-

apropriada e a preparação adequada desse profes-

derar o público com o qual trabalham, seus anseios

sor. Esses dois últimos são elementos que também

e desejos, além daquilo que a própria escola anseia,

impactam na experiência do estudante.

tendo como meta, em longo prazo, o desenvolvimen-

Este Currículo de Língua Inglesa parte da premissa
de trabalhar as quatro habilidades linguísticas (escuta,

to dos objetivos de aprendizagem que serão avaliados em exames internacionais.
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A Organização Pedagógica
da Língua Inglesa na
Educação Infantil

N

esta seção, discutiremos aspectos importantes que consideram os objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento propostos e se articulam às premissas
que sustentam a proposição dos movimentos didático-pedagógicos para
Língua Inglesa na Educação Infantil.

O APRENDIZADO DA LÍNGUA INGLESA:

língua ou línguas que a criança está em contato pode

O DILEMA ENTRE A AQUISIÇÃO DE UMA

demorar meses. O processo de reconhecer e relacio-

PRIMEIRA E DE UMA SEGUNDA LÍNGUA.

nar sons ouvidos, especialmente com o que deve ser
pronunciado é demorado e se torna complexo com o
estabelecimento de significado entre esses sons.

Muitas vezes, quando professores lidam com pais

É após o primeiro ano de vida que as crianças identi-

na Educação Infantil, a pergunta que mais se ouve

ficam algumas palavras de alta frequência. Como conse-

em reuniões é “ Quando meu filho vai começar a

quência, a quantidade de palavras produzidas também

falar Inglês? ”. Essa ansiedade evidencia o caráter

aumenta ao longo do tempo – aos doze meses de vida,

que a Língua Inglesa possui para esse público-alvo.

por exemplo, uma ou duas palavras são produzidas, ao

Por conta disso, os professores do Colégio São Luís

passo que aos dois anos de idade a maioria das crianças

precisam conhecer o processo de aquisição e desen-

já produz, pelo menos, 50 palavras diferentes. É nessa

volvimento das habilidades linguísticas para pode-

idade que elas também começam a formar frases sim-

rem responder aos anseios desses pais e, por conse-

ples ao agrupar duas palavras, tais como: “qué dedeira”4

guinte da sociedade.

Porém, esses são exemplos de desenvolvimento

Independente do perfil das crianças – se monolín-

do aprendizado da língua de maior contato da crian-

gues, bilíngues ou multilíngues – a vocalização da

ça, aquela à qual ela está exposta 100% do tempo,
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considerada, pela literatura, ora como língua materna,

seus pares. É nessa fase, também, que as crianças brin-

ora como primeira língua5. Esse não é o caso da Língua

cam de “faz de conta” mudando a entonação da voz,

Inglesa, uma vez que a quantidade de tempo de exposi-

criando vozes e personagens.

ção da criança à língua é muito menor.

Nesse sentido, a fase pré-escolar é o interstício

Partindo dessa problemática e dos objetivos de

em que as crianças adquirem a consciência metalin-

aprendizagem e desenvolvimento explicitados neste

guística, percebendo que a frase “beba a cadeira”6 não

Currículo, os estudantes do Colégio São Luís terão

faz sentido. Rumo a uma progressão, identifica-se que

um tempo de maior contato com a Língua Inglesa, a

crianças, ao final dessa fase, conseguem distinguir a

fim de que possam compreender, produzir e interagir

diferença do erro cometido no exemplo dado e na inver-

com e nessa língua. Ressalta-se essa necessidade em

são “o suco beba”. Isso é resultado do tempo de expo-

virtude do processo de aprendizado e da necessária

sição das crianças à língua. Segundo Cameron (2002),

e gradual aquisição dos elementos linguísticos para

estima-se que crianças que passam de 10 a 12 horas

expressar ideias presentes no entendimento cogniti-

acordadas, ficam em contato e interagem com a língua

vo das crianças (children’s cognitive understanding)

(em que está inserida) por volta de 20.000 horas, até –

por um longo tempo.

por conseguinte – ingressarem no período pré-escolar.

Dessa forma, os pais da Educação Infantil precisam

É, ainda, nessa fase que crianças aprendizes da

ser orientados sobre o processo de aquisição da Língua

Língua Inglesa aprendem a ler. Assim, a consciência

Inglesa: que é gradual e longo e que, com o tempo, as

metalinguística deles é expandida: eles entendem que

crianças começarão a demonstrar o resultado desse

palavras são formadas por letras e outros símbolos,

processo, provavelmente ao final dos anos iniciais

reconhecendo forma e significado. A leitura reforça

Ensino Fundamental. Já os profissionais da educação

também o entendimento que uma palavra é algo sepa-

devem ter em mente como esse processo se dá, que

rado de seu significado, ou seja, daquilo que ela repre-

estágio e habilidades estão trabalhando e quais os indí-

senta. Também reconhecem que “the” é uma palavra

cios de que ele está ocorrendo.

da mesma forma que “house” e que a palavra “cater-

No que concerne às práticas de linguagem, são

pillar” é maior que “train”. Nesse ínterim, brincadei-

aprendidas nos primeiros anos de vida: estruturas gra-

ras, ambiguidades, trava-línguas, parlendas e piadas

maticais simples, frases negativas e fazer perguntas.

começam a entreter e a fazer parte do repertório da

Assim, aos quatro anos de idade, a maioria das crian-

criança, a qual passa a compartilhar tais atividades de

ças já adquiriu as estruturas básicas da(s) língua(s) em

linguagem com os amigos e a família.

que está inserido, pois fazem perguntas, dão comandos,

A aquisição de vocabulário cresce exponencialmen-

usam a ordem correta das palavras em frases e respei-

te até o final dos anos iniciais do Ensino Fundamental e

tam a estrutura textual adequada.

isso se deve ao processo de leitura, tanto de forma guia-

Até o final da fase pré-escolar, as crianças adqui-

da, quanto por meio da leitura por prazer, independente

rem vocabulário novo e desenvolvem sua habilidade de

de os textos serem de ficção ou não. Outro elemento que

usar a língua em diferentes contextos sociais e em uma

identifica o desenvolvimento do processo de aquisição

variedade de situações: interagem com adultos que não

de língua são os language registers, que marcam a dife-

conhecem, diferenciam o tipo de linguagem emprega-

rença entre linguagem formal e não-formal, e linguagem

da com bebês e adultos e sabem como interagir com

escrita e falada, por exemplo. A consciência das crianças

4. Adaptação da frase apresentada por Cameron (2002): “Mommy juice” (mamãe suco).
5. A discussão sobre os termos Primeira e Segunda Língua (L1 e L2), Língua Materna e Língua Estrangeira é extensa e não é o objetivo deste documento discorrer
sobre essas definições e suas implicações.

6. Traduzido da expressão “drink the chair” usada por Cameron (2002).
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também se amplia em função da variedade linguística

ela não esteja aprendendo. O que deve se respeitar,

delas, principalmente em contextos multilíngues e de

nesse período de aprendizado, é o momento em que a

superdiversidade.

criança está aguardando o tempo mais apropriado para

7

Apesar de esses serem exemplos relacionados ao

que ela se sinta segura e disposta a arriscar. Com isso,

contato com uma primeira língua, em que o tempo de

o professor deve, com muito cuidado, conhecer bem o

exposição é maior, trata-se de dados que podem ser

estudante para saber quando auxiliá-lo, levando-o a um

considerados alcançáveis, em longo prazo, ao se ofe-

desenvolvimento, não colocá-lo on the spot para falar,

recer oportunidades para as crianças estarem em um

evitando possíveis traumas e desconfortos diante da

ambiente rico de interação com a língua, com produ-

aprendizagem dessa língua.

ções adaptadas e autênticas, ou seja, que circulam em
contextos reais de uso da Língua Inglesa.

Algo que deve ser ressaltado, neste documento
curricular, é o caráter formal que o ensino de segunda
língua adquire. Muitas propostas se preocupam em
ensinar a segunda língua a partir de aspectos gramaticais e de sua precisão de uso, ao invés de focarem
na oferta de uso da língua de uma forma mais natu-

O APRENDIZADO DE UMA SEGUNDA LÍNGUA

ral, dinâmica e, inclusive, lúdica. Isso faz com que os
estudantes estejam mais preocupados em produzir a

Segundo Cameron (2002), aprendizes de uma segunda

língua corretamente, perdendo a oportunidade de se

língua são denominados dessa forma porque já estão

tornarem fluentes.

em contato com outra língua, comunicando-se, inclu-

Dessa forma, o professor, ao elaborar e organizar

sive. Para a autora, esse conhecimento prévio pode

suas modalidades organizativas, precisará privilegiar

ser considerado como vantagem, principalmente pelo

momentos de interação e uso da Língua Inglesa, a fim

fato de as crianças terem sua consciência metalin-

de que as quatro habilidades sejam contempladas.

guística já desenvolvida. No entanto, o conhecimento

O que pode auxiliar na escolha das diretrizes do tra-

prévio pode não somente auxiliar os aprendizes, como

balho é a postura teórica do processo de aprendiza-

também levá-los a cometerem erros por conta da

gem adotado pelo professor, que precisa estar em

associação e inferências erradas, algo que um falante

congruência com os que suportam a proposição deste

nativo não cometeria. A maturidade que um aprendiz

documento curricular. Para tanto, explicitaremos bre-

de segunda língua possui, permite que ele tenha con-

ves discussões que circundam esse suporte teórico-

dições de discutir sobre a língua, aprofundando seu

-metodológico abordado anteriormente.

conhecimento metalinguístico.
Independente das vantagens e desvantagens,
quanto mais novos os aprendizes, mais dispostos eles
estarão para cometer erros e correr riscos em seu processo de aprendizagem. Nessa trajetória, é importan-

TEORIAS DE APRENDIZAGEM

te considerar o perfil do estudante, pois nem todas as

E O ENSINO DE LÍNGUA

crianças se sentem à vontade para arriscar a comunicação em outra língua. Se considerarmos crianças com

Três posições teóricas têm sido usadas para explicar

perfis mais introspectivos ou tímidos, essas poderão

o desenvolvimento da língua: behaviorista, inatista e

preferir observar a interação de seus colegas em sala,

interacionista/perspectivas de desenvolvimento. As

sem manifestar sua opinião. Isso não quer dizer que

três são apresentadas na tabela a seguir:

7. Para mais informações ver Creese, A. and Blackledge, A. The Routledge Handbook of Language and Superdiversity. London: Routledge, 2018.
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Teoria8

Quem propôs

Ideia central de como ocorre a aprendizagem

Behaviorista

B. F. Skinner

Crianças aprendem quando imitam a língua produzida
por aqueles ao redor dela. O reforço positivo de suas
produções, ao tentar a comunicação estimula a produção
e comportamento do aprendiz.

Inatista

N. Chomsky

Todos os seres humanos são dotados de princípios universais
de língua e por isso as crianças são programadas para falar.
A linguagem se desenvolve biologicamente, da mesma forma
que outras funções, por isso elas não precisam ser ensinadas.

Interacionista /
Desenvolvimento

J. Piaget e L. S.
Vygotsky9

A linguagem é uma capacidade a ser aprendida por meio
de seu uso, da vivência de experiências, e interações com
pessoas e objetos ao seu redor.

Partindo do pressuposto de que as crianças

O CONECTIVISMO COMO UMA TEORIA DE

possuem mais e melhores condições de desenvol-

APRENDIZAGEM PARA O USO DAS NTDIC

ver suas capacidades comunicativas a partir de um
maior e melhor número de interações, acredita-

As discussões teórico-práticas, apresentadas anterior-

-se que uma perspectiva interacionista e de desen-

mente, foram desenvolvidas e pensadas em contextos

volvimento é a mais adequada a ser adotada neste

em que a tecnologia (em especial a digital) não estava

momento de implementação do Projeto 2020 do

presente no ambiente escolar. Como pensar o ensino e o

Colégio São Luís. No entanto, faz-se necessário aler-

aprendizado de línguas, sejam elas estrangeiras em um

tar que o princípio interativo de aprendizagem não

contexto em que crianças e jovens estão expostos às

exclui, por exemplo, a necessidade de sistematizar

mais diferentes formas de Novas Tecnologias Digitais

algo por meio de drills. Atividades de sistematização

da Informação e da Comunicação (NTDIC)?

da língua cumprem papel importante, mas não se

Para George Siemens (Siemens, 2004; 2006) as gran-

estabelecem como as únicas, uma vez que o uso é o

des teorias de aprendizagem não conseguem respon-

que tem determinado a fluência, quais sejam: de lei-

der às questões relacionadas ao impacto na tecnologia

tura, produção e análise. É, portanto, na análise que

nesse processo:

as sistematizações encontram lugar adequado nas

•

aulas de Língua Inglesa.

quando o conhecimento não é mais adquirido de

Nosso propósito, neste documento, não é adquirir uma postura restrita, não aberta ao diálogo, mas

Como as teorias da aprendizagem são impactadas
maneira linear?

•

Que ajuste é necessário fazer nas teorias da apren-

reconhecer que cada perspectiva teve sua justifica-

dizagem quando a tecnologia realiza muitas das

tiva e seu momento de discussão e que, no caso, a

operações cognitivas anteriormente realizadas

Interacionista e de Desenvolvimento é a que mais se

pelos aprendizes (armazenamento e recuperação

aproxima dos objetivos do Colégio.

de informação)?

8. Tabela adaptada: LIGHTBOWN, Patsy M.; SPADA, Nina. How languages are learned. Oxford, UK: Oxford University Press, 2013.
9. Apesar de Piaget e Vygotsky possuírem visões diferenciadas a respeito da aprendizagem, ambos ressaltaram a importância da interação, seja ela com
objetos ou pessoas.
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•
•

•
•

•

Como podemos nos manter atualizados em uma

século XXI, o Conectivismo. Ele explica que essa teo-

ecologia da informação que evolui rapidamente?

ria é composta da integração de princípios explorados

Como as teorias da aprendizagem lidam com

pelo caos, rede, teorias da complexidade e auto-orga-

momentos em que o desempenho é necessário, na

nização. A aprendizagem é considerada como um pro-

ausência de uma compreensão completa?

cesso que ocorre dentro de ambientes nebulosos em

Qual o impacto das redes e teorias da complexida-

que os elementos centrais estão em mudança – não

de na aprendizagem?

inteiramente sob o controle das pessoas.

Qual é o impacto do caos como um processo

A aprendizagem (definida como conhecimento

complexo de reconhecimento de padrões na

acionável) pode residir fora de nós mesmos (dentro

aprendizagem?

de uma organização ou base de dados) e está focada

Com o aumento do reconhecimento das interco-

em conectar conjuntos de informações especializa-

nexões em diferentes campos de conhecimento,

dos. O estabelecimento de conexões que nos capa-

como os sistemas e teorias da ecologia, são perce-

citem a aprender são mais importantes que nosso

bidos à luz das tarefas de aprendizagem?

estado atual de conhecimento, isto é, opõem-se a
conteúdos estáticos.

Pensando nesse contexto, Siemens (2004; 2006)

Como princípios do conectivismo, Siemens (2004)

afirma que a tecnologia está abrindo novas possibi-

destaca:

lidades ou affordances (Kress, 2003) para que qual-

•

quer um possa publicar, trocar informações, adquirir
conhecimento e ter acesso a especialistas, que antes

diversidade de opiniões.
•

não era possível. As práticas e a forma com que lidamos com dados, informação e conhecimento é outra

É necessário cultivar e manter conexões para
facilitar a aprendizagem contínua.

•

de significados, de forma linear e organizada, Siemens
(2004; 2006) acredita que significados existem e podem

A capacidade de saber mais é mais crítica do que
aquilo que é conhecido atualmente.

•

teoria interacionista, que afirma que aprendizes tentam
promover a apreensão através de tarefas de construção

Aprendizagem pode residir em dispositivos não
humanos.

•

capacidade de fazer conexões se tornou fundamental.
Ao contrário do construtivismo, também ligado à

Aprendizagem é um processo de conectar nós
especializados ou fontes de informação.

•

e, por isso, faz-se necessária a inclusão de novas competências em razão do uso das NTDIC, uma vez que a

Aprendizagem e conhecimento apoiam-se na

A habilidade de enxergar conexões entre áreas,
ideias e conceitos é uma habilidade fundamental.

•

Atualização (“currency” – conhecimento acurado

ser acessados nas relações e conexões que são estabe-

e em dia) é a intenção de todas as atividades de

lecidas entre pessoas, objetos, reais e virtuais.

aprendizagem conectivistas.

Não há linearidade no processo de aprendizagem,

•

A tomada de decisão é, por si só, um processo de

pois ele é complexo e caótico. A construção de signi-

aprendizagem. Escolher o que aprender e o sig-

ficados e a formação de conexões entre esses padrões

nificado das informações que chegam é enxergar

revela uma interconexão em que está situado o apren-

através das lentes de uma realidade em mudan-

dizado. O caos, como ciência, reconhece as conexões

ça. Apesar de haver uma resposta certa agora, ela

de tudo com tudo. O caos considera uma nova forma de

pode ser errada amanhã, devido a mudanças nas

ordem que possibilita ao aprendiz rever suas decisões a

condições que cercam a informação e que afe-

partir das condições em que suas decisões foram toma-

tam a decisão.

das. A capacidade de reconhecer os padrões se ajusta
às mudanças e é a tarefa chave da aprendizagem.
Em virtude disso, Siemens (2004; 2006) propõe,
como teoria de aprendizagem mais adequada para o
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A capacidade de distinguir entre
informações importantes e não
importantes é vital, pois – por
meio dela – reconhece-se quando
novas informações alteram o
panorama baseado em decisões
tomadas ontem e, além disso,
também é crítica.

O ponto de partida do conectivismo é o indivíduo.
O conhecimento pessoal é composto por uma rede
que alimenta as organizações e instituições, que por
sua vez alimenta de volta a rede e então continua a
prover aprendizagem para o indivíduo. Este ciclo de
desenvolvimento do conhecimento (da pessoa para
a rede para a organização) permite que os aprendizes
se mantenham atualizados em seus campos, por meio
das conexões que formaram.
Assim, novas informações estão sendo continuamente adquiridas. A capacidade de distinguir entre
informações importantes e não importantes é vital,
pois – por meio dela – reconhece-se quando novas
informações alteram o panorama baseado em decisões tomadas ontem e, além disso, também é crítica.

•

que o conteúdo dentro do tubo”. Nossa capacidade de

•

Saber onde encontrar conhecimento: base de
dados; organização; quem abordar;

aprender aquilo que precisamos para amanhã é mais
importante do que aquilo que sabemos hoje. Na medi-

Saber ser: médico, professor; ético; relacionar-se
com o mundo de forma justa;

Para Siemens (2006), “o tubo é mais importante do

•

Saber transformar: ajustar; recombinar; inovar;

da em que o conhecimento continua a crescer e evoPor conta desses princípios, Siemens (2006) acre-

luir, o acesso àquilo que é necessário é mais importante do que aquilo que o aprendiz possui atualmente.

dita que o conhecimento possui um fluxo cíclico. Esse

O conectivismo apresenta um modelo de apren-

ciclo inicia-se com algum tipo de criação de conhe-

dizagem que reconhece as mudanças tectônicas na

cimento (individual, em grupo ou organizacional) e

sociedade, na qual aprendizagem não é mais uma ati-

depois passa para os seguintes estágios:

vidade interna, individualista. Os modos como a pes-

•

Co-criação: habilidade de construir com outros

soa trabalha e funciona são alterados quando se utili-

para a inovação ou desenvolvimento rápido de

zam novas ferramentas.

ideias;

Considerar a aprendizagem e o conhecimento

•

Disseminação: análise, avaliação e filtro de elementos na rede;

como um fenômeno em rede altera o que se conhece como conhecimento. Redes são adaptáveis, fluí-

•

das e escalonam com rapidez. O conhecimento como

•

Comunicação: dispersão do conteúdo na rede;
Personalização: novo conhecimento é adquirido

estrutura hierárquica impõe uma visão e uma prática

pelos participantes por meio da experiência de

organizada de forma rígida, ao passo que a rede reflete

refletir e dialogar sobre;

uma estrutura, não estando restrita a ela. Hierarquias
não permitem uma adaptação rápida, pois são criadas

•

Implementação: o entendimento de um conceito
muda e ele alimenta o processo de personalização.

por poucos e impostas para muitos.
Para Siemens (2006), a concepção de conheci-

Pensar no ensino de Língua Inglesa a partir do

mento mudou: de categorias e hierarquias para redes

Conectivismo faz com que as NTDIC sejam reconhe-

e ecologias a saber:

cidas como ferramentas necessárias para acessar e

•
•

Saber sobre: notícias, eventos, conceitos introdu-

estar na rede, funcionando como rede. O acesso a dife-

tórios em um campo do saber;

rentes conteúdos, sejam eles dados ou informações,

Saber para fazer: dirigir um carro; resolver um

muitas vezes se dá pela Língua Inglesa, o que abre

problema de matemática; administrar um projeto;

muitas possibilidades de construção de sentidos de
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forma coletiva, não somente entre os estudantes do

Outra vantagem que se tem ao utilizar a língua a

Colégio, mas de forma global, em contato com diferen-

partir dessa abordagem, é que se oferecem momen-

tes indivíduos ao redor do mundo.

tos reais e o sentimento de conquista legítimo, uma

Em face do que foi exposto nesta subseção, outro

vez que se emprega a língua para comunicar-se sobre

conceito se faz necessário para orientar a prática do

outros assuntos e não apenas colocar uma lista de pala-

professor de Língua Inglesa: Content and Language

vras ou tempos verbais em uso descontextualizado.

Integrated Learning (CLIL).

O contato direto com a língua, escrevendo, por
exemplo, possibilita falar sobre assuntos polêmicos e
complexos que contribuem para a aprendizagem do

CLIL

estudante.

O termo CLIL se refere a situações em que sujeitos são

Não são propostas temáticas comuns, utilizadas

ensinados a partir de um objetivo duplo simultâneo:

em cursos e institutos de idiomas, como situações de

o ensino de uma língua estrangeira e de outro con-

aprendizagem que pressupõem um determinado local

teúdo qualquer (Marsh, 2002). Dessa forma, a língua

“at the supermarket” ou “at the office”. Essas situações,

estrangeira é utilizada como recurso para o ensino de

embora sejam baseadas em possíveis acontecimentos

Ciências, Física ou Matemática, por exemplo.

reais, partem da ideia superada de que determinado

Muitas escolas bilíngues, no mundo, utilizam

vocabulário, estrutura e expressão serão empregados

uma abordagem CLIL para relacionar conteúdos de

somente nessas situações. Porém, o que realmente

outros componentes curriculares, o ensino de Língua

pode ocorrer com os estudantes, se enfrentarem essas

Inglesa e discutir a cultura e a sociedade de forma

situações na vida real, será algo totalmente inespera-

contextualizada.

do e imprevisível. Nesse sentido, a perspectiva CLIL

Marsh (2002) argumenta que utilizar práticas CLIL
em sala de aula é benéfico, porque estimula e motiva

possibilita ao estudante desenvolver suas capacidades para saber como lidar em situações parecidas.

os estudantes a aprenderem ambos os conteúdos –

Pensando nesses desafios que os professores do

de língua e do componente curricular ministrado. O

Colégio enfrentarão com a proposta 2020, este currí-

nível de aprendizado da língua se torna mais elevado,

culo foi pensado com vistas a colaborar nessa jorna-

uma vez que os estudantes desenvolvem suas capaci-

da que visa à aprendizagem de seus estudantes, fren-

dades de compreensão de um conteúdo em outra lín-

te à real necessidade de uso da língua. A proposição

gua, demandando higher order thinking skills. O foco

de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento a

também muda de estruturas e usos específicos, como

seguir pretende refletir os pressupostos das aborda-

o emprego correto do Simple Past, em que se pode

gens anteriormente discutidas.

investir na capacidade que o estudante tem de usá-lo
em situações e contextos apropriados, como recontar
uma história ou compartilhar uma memória.
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Metas Específicas da
Língua Inglesa para a
Educação Infantil

A

modalidade de uso da língua, notadamente conhecida como escrita, desde
o seu surgimento trouxe importantes contribuições para o desenvolvimento
do pensamento humano. Muito embora seu uso exija, dos sujeitos que lidam
com ela, muitos e variados desaﬁos, isso porque se trata de uma “tecnologia” altamente elaborada e de um recurso que indica aspectos sociais e econômicos.

O currículo de Língua Inglesa propõe dez metas para

•

serem alcançadas ao final da Educação Infantil.

•

seja por meio de contação de histórias ou pela leitu-

Dessa forma, acredita-se que os estudantes sejam

ra em voz alta e rodas de pseudo-leitura.

capazes de:
•

Cantar uma variedade de músicas e nursery rhymes

•

em Inglês
•

•

Demonstrar interesse em livros de leitura em Inglês.
Escutar e compreender histórias na Língua Inglesa,

Reconhecer algumas palavras em Inglês e seus
significados quando as ouvir em situações

Seguir comandos orais básicos por meio de res-

contextualizadas.

postas físicas (Ex.: sit down, open your book, grab a

•

chair).

•

Demonstrar interesse em falar Inglês.
Começar a usar algumas palavras da Língua Inglesa

Reconhecer a grafia de algumas palavras em

para se comunicar oralmente (Ex: Teacher, preciso

Inglês, pertencentes à rotina dos estudantes (Ex.:

de um pencil).

pencil, chair, book).
•
•

Nomear figuras e objetos pertencentes à rotina das

Essas metas fundamentam o currículo de Língua

crianças, em Inglês.

Inglesa e integram as práticas que comporão os objeti-

Utilizar diferentes linguagens em situações comu-

vos de aprendizagem.

nicativas, de forma a garantir o princípio multimodal que constitui sentidos em todas as modalidades
de uso da língua e da linguagem.
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Quadro com os Eixos, Objetos de Conhecimento,
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento e Competências
EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1
Eixo

LISTENING
(ESCUTA)

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

(EIP1LI01) Apontar figuras que foram descritas oralmente em
um contexto específico.

CM

(EIP1LI02) Responder com gestos a músicas, parlendas
e/ou histórias contadas ou compartilhadas pelo professor.
(EIP1LI03) Reconhecer pessoas, lugares ou objetos que lhe são
familiares e nomeá-los oralmente.

CM RC

(EIP1LI04) Relacionar figuras, objetos ou movimentos comuns
com comandos e/ou afirmações (por exemplo, “Abra a janela”).

CM

(EIP1LI05) Identificar atividades ilustradas que foram
descritas oralmente.
(EIP1LI06) Relacionar objetos reais a ilustrações de seu uso a partir
de frases orais.
(EIP1LI07) Seguir ações modeladas para demonstrar o que gosta
e o que não gosta (por exemplo, usando palavras e frases).
(EIP1LI08) Identificar pessoas e locais associados a eventos do dia
a dia, quando descritos oralmente (por exemplo, “Hoje é segundafeira e você está na escola.”).

CM RC

(EIP1LI09) Argumentar por meio da identificação de preferências
pessoais, utilizando diferentes exemplos.

IN CM

(EIP1LI10) Diferenciar palavras e frases relacionadas a escolhas
pessoais (por exemplo “Escola ou parque?”.
(EIP1LI11) Classificar objetos que fazem parte da rotina do
estudante a partir de sua descrição.

CM

(EIP1LI12) Identificar preferências a partir da fala de outros (por
exemplo, escolhendo figuras ou objetos).

IN CM

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1 (continuação)
Eixo

SPEAKING
(ORALIDADE)

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

(EIP1LI13) Repetir palavras, frases simples ou expressões de histórias
familiares em coro.

CM

(EIP1LI14) Utilizar linguagem associada à ilustração de histórias curtas
ou textos informativos.
(EIP1LI15) Acompanhar músicas, parlendas e poemas com gestos e
movimentos físicos.

RC CM

(EIP1LI16) Reencenar várias funções de textos dramáticos ou de diálogos,
quando interagindo em pares ou grupos pequenos.
(EIP1LI17) Identificar objetos familiares usados em rotinas de sala e
atividades com os colegas.

CM

(EIP1LI18) Descrever usos de objetos e a função de pessoais familiares
(por exemplo, “The teacher reads.”)
(EIP1LI19) Repetir procedimentos importantes ou rotinas de sala por meio
da modelização de leitura/oralidade e/ou dramatização.
(EIP1LI20) Indicar atributos e classificar objetos a partir de categorias
desenhadas para mostrar como eles podem ser agrupados.
(EIP1LI21) Argumentar sobre preferências pessoais por meio do uso
palavras-chaves (por exemplo, food, sports)

IN CM

(EIP1LI22) Expressar preferências pessoais (por exemplo, “I like it.”).
(EIP1LI23) Fazer escolhas a partir de modelos. (por exemplo, “Maçã ou
banana?)
(EIP1LI24) Concordar ou discordar de perguntas simples e conhecidas
(por exemplo, “Are you ready?”).
(EIP1LI25) Prestar atenção ao interlocutor, demonstrando entendimento
daquilo que está sendo falado.
(EIP1LI26) Indicar colegas a partir de seu relacionamento.
(EIP1LI27) Acompanhar poemas cantados, rimas, músicas e parlendas.

RC CM

(EIP1LI28) Participar em momentos de troca em pares.

CM

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1 (continuação)
Eixo

READING
(LEITURA)

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

(EIP1LI29) Recontar histórias utilizando ícones e imagens correlacionados
com aquilo que ele ouviu.

CM

(EIP1LI30) Reproduzir informação relacionada a conteúdos específicos
em textos orais a partir de desenhos.
(EIP1LI31) Identificar objetos utilizados em sala de aula (mesa, cadeira,
livro, etc), nomeando-os.
(EIP1LI32) Declamar/Recitar parlendas conhecidas a partir de texto lido
em voz alta para o grupo ou em grupos pequenos.

RC CM

(EIP1LI33) Explicar a relação de ilustrações com a língua em uso
modelizada pelo professor.

CM

(EIP1LI34) Identificar palavras ilustradas ou ícones para explicar o porquê
de algo acontecer.
(EIP1LI35) Identificar passos em um procedimento com o uso de ícones e
ilustrações (por exemplo, “Isso vem para cima e para baixo.”).
(EIP1LI36) Seguir orientações ilustradas com um colega.
(EIP1LI37) Reconhecer figuras ou objetos que fazem parte de suas
preferências.
(EIP1LI38) Classificar escolhas pessoais a partir de figuras baseadas em
histórias, nomeando personagens e diferentes características.
(EIP1LI39) Relacionar ilustrações e figuras de suas preferências com ou
sem identificação (a partir de sua forma escrita).
(EIP1LI40) Fazer escolhas a partir de descrições ilustradas que foram
lidas em voz alta pelo professor e compartilhadas com os colegas.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1 (continuação)
Eixo

WRITING
(ESCRITA)

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

(EIP1LI41) Fornecer informações pessoais por meio de ditado
em que o adulto age como escriba.

CM

(EIP1LI42) Reproduzir símbolos, números e palavras ilustradas
a partir de modelos contextualizados.
(EIP1LI43) Reproduzir ícones em forma impressa que representem
informações relacionadas a si a partir de modelo.
(EIP1LI44) Desenhar e nomear pessoas, objetos ou eventos familiares
a partir de modelos (por exemplo, word wall, pôsteres e cartões).
(EIP1LI45) Descrever rotinas por meio de desenho e por meio de
ditado a adultos.
(EIP1LI46) Relacionar linguagem oral com escrita, estabelecendo
proximidades e/ou diferenças.
(EIP1LI47) Explicar com desenhos o que vem na sequência (por exemplo,
em histórias ou experimentos).
(EIP1LI48) Reproduzir figuras ou fotos com identificação para
descrever processos ou procedimentos (por exemplo, construindo
um álbum de fotos).

RC CM

(EIP1LI49) Argumentar por meio de desenhos sobre suas preferências
a partir de objetos reais ou figuras.

IN CM

(EIP1LI50) Desenhar e reproduzir palavras sobre suas preferências
(por exemplo, a partir de pôsteres e lista de palavras).
(EIP1LI51) Desenhar ou fazer colagens sobre interesses pessoais
ou relacionadas às histórias lidas na roda de leitura.
(EIP1LI52) Expressar escolhas pessoais a partir de modelos
(por exemplo, nomeando figuras ou desenhos).

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 2
Eixo

LISTENING
(ESCUTA)

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

(EIP2LI01) Acompanhar músicas, histórias, poemas e parlendas
com gestos em grupo.

CM RC

(EIP2LI02) Entender e executar comandos orais, um passo de
cada vez (por exemplo, “Walk to the door. Come to the circle.”

IN CM

(EIP2LI03) Responder a histórias ilustradas e lidas em voz alta.

CM

(EIP2LI04) Relacionar descrições orais mais longas com
conteúdo em gráfico ou ilustrações.
(EIP2LI05) Identificar linguagem associada com características
dos objetos físicos ou em imagem.

IN CM

(EIP2LI06) Seguir comandos com um parceiro, quando esses
comandos forem modelizados pelos colegas.
(EIP2LI07) Desenhar fases ou passos para responder a
perguntas com “How” (por exemplo, “How does a caterpillar
change into a butterfly?”)
(EIP2LI08) Relacionar detalhes em ilustrações com sua
descrição oral.

CM

(EIP2LI09) Desenhar para fazer predições sobre histórias
ilustradas que foram lidas em voz alta.
(EIP2LI10) Analisar fatos e ficção em discursos orais.

IN CM PS

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 2 (continuação)
Eixo

SPEAKING
(FALA)

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

(EIP2LI11) Discorrer sobre eventos em narrativas curtas para os colegas,
usando figuras.

CM

(EIP2LI12) Descrever atributos de objetos, pessoas e lugares familiares.
(EIP2LI13) Contar histórias familiares com o uso de figuras.
(EIP2LI14) Compartilhar histórias pessoais ou experiências
com os colegas.
(EIP2LI15) Comparar tamanhos entre objetos e fenômenos diferentes.
(EIP2LI16) Expor os motivos de rotinas ou procedimentos de sala de
aula para um colega.

IN CM

(EIP2LI17) Descrever rotinas de sala de aula.

CM

(EIP2LI18) Comparar e contrastar o lugar de objetos da vida real e
diferentes fenômenos.
(EIP2LI19) Argumentar sobre suas preferências ou opiniões.

IN CM PS

(EIP2LI20) Predizer situações de rotina ou eventos a partir de
ilustrações.

CM

(EIP2LI21) Expressar gostos, preferências e opiniões. (por exemplo,
“This chocolate is the best.”)

IN CM

(EIP2LI22) Trabalhar em colaboração junto com os colegas.
(EIP2LI23) Usar a língua e movimentos corporais para incluir outros
em conversas.
(EIP2LI24) Propor ideias para contribuir com a conversa, usando
chunks estudados em aula.
(EIP2LI25) Fazer perguntas simples para solucionar dúvidas.

IN CM PS

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 2 (continuação)
Eixo

READING
(LEITURA)

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

(EIP2LI26) Identificar palavras familiares dentro de contextos em grupos
pequenos.

CM

(EIP2LI27) Reconhecer pessoas e cenários em textos ilustrados que
foram lidos em voz alta.
(EIP2LI28) Identificar palavras em dicionários ilustrados.
(EIP2LI29) Reconhecer tipos comuns de texto.
(EIP2LI30) Indicar causas e motivos em textos ilustrados que foram
lidos em voz alta.
(EIP2LI31) Demonstrar a relação entre textos informativos e objetos reais.
(EIP2LI32) Demonstrar a relação entre objetos, pessoas ou
animais a partir de descrições detalhadas que foram lidas
em voz alta, usando gestos.
(EIP2LI33) Classificar como resolver situações pelos personagens,
usando organizadores textuais.
(EIP2LI34) Predizer os próximos passos, ações, ou eventos em textos
informativos e histórias lidas em voz alta.
(EIP2LI35) Indicar concordância ou discordância do ponto de vista
do autor de textos que foram lidos em voz alta.

IN CM PS

(EIP2LI36) Interpretar figuras em textos informativos como
verdadeiros ou falsos em pequenos grupos.

CM

(EIP2LI37) Comparar escolhas de diferentes personagens em textos
ilustrados que foram lidos em voz alta.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural

112 EDUCAÇÃO INFANTIL

curriculo SLUIS_diagramado_EI_rev3.indd 112

15/02/2019 10:24

Língua Inglesa
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 2 (continuação)
Eixo

WRITING
(ESCRITA)

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

(EIP2LI38) Reproduzir palavras familiares a partir de objetos etiquetados
ou ilustrações.

CM

(EIP2LI39) Reafirmar fatos sobre experiências pessoais que foram
compartilhadas com os colegas.

IN CM

(EIP2LI40) Produzir palavras familiares e frases a partir de textos
impressos e textos ilustrados.

CM

(EIP2LI41) Desenhar e descrever diferentes partes de histórias e textos
ilustrados.
(EIP2LI42) Descrever eventos familiares ou fenômenos usando
começo de frases pré-definidos pelo professor e desenhos.
(EIP2LI43) Identificar a si mesmo como autor a partir de figuras ou
palavras inventadas.

IN CM

(EIP2LI44) Descrever como fazer algo a partir de uma sequência de
figuras e palavras.

CM

(EIP2LI45) Construir rascunhos em grupo baseados na própria
experiência, modelados pelo professor.
(EIP2LI46) Argumentar, concordando ou discordando de opções a
partir de modelos.

IN CM PS

(EIP2LI47) Completar um texto sobre opiniões pessoais sobre
diferentes assuntos (por exemplo, “I like...”.)
(EIP2LI48) Construir frases curtas a partir de preferências pessoais
usando figuras ou fotos.

IN CM

(EIP2LI49) Produzir afirmações que envolvem escolhas pessoais e a
partir de diferentes modelos linguísticos (por exemplo, “I want...”).

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Questões de natureza
metodológica e didática

O

componente de Língua Inglesa possui peculiaridades não encontradas
em nenhuma outra disciplina e, por conta disso, demanda certas ações e
amplia várias possibilidades de ensino e aprendizado.

A primeira delas é o ensino da língua por meio de con-

mas falar o máximo possível nessa língua para que os

textos significativos. Muitos professores partem do

estudantes estejam expostos a ela a maior parte do

pressuposto do ensino do vocabulário por meio de lis-

tempo em que estiverem interagindo na escola.

tas temáticas e palavras isoladas, destituindo todo o

Além disso, não apenas o professor deverá ter opor-

referencial que o léxico possui. No entanto, Donaldson

tunidade de falar em sala de aula, mas organizar sua

(1979) argumenta que crianças na fase pré-escolar

prática de forma que os estudantes também tenham a

entendem o que é dito a elas em outra língua e esse

possibilidade de comunicação e interação em Inglês.

entendimento não é apenas uma questão de apropria-

Não somente diálogos poderão ser elaborados, mas,

ção prévia de vocabulário.

sobretudo, outros tipos de recursos comunicativos que

O que ocorre é que todo o contexto comunicativo
em que a criança está inserida e os outros elementos,

envolvam as diferentes práticas de linguagem: leitura,
produção de textos escritos e orais, por exemplo.

artifícios e dicas empregadas pelo falante (adulto, pro-

Williams (1995) defende que as crianças precisam

fessor) na comunicação são utilizados e proporcio-

de atividades que as levem a explorar o seu mundo, tais

nam a compreensão do vocabulário.

como: histórias, músicas, drama, entre outras, ou seja,

Por conta disso, defende-se que o ensino da
Língua Inglesa não seja feito na língua materna. Isso

propõem-se atividades que façam parte do mundo da
criança para que ela use a língua estrangeira.

não significa que o professor de Inglês deverá entrar e

A primeira prática que o professor de Língua

sair falando em Inglês nas aulas da Educação Infantil,

Inglesa na Educação Infantil pode adotar em sua
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rotina é a roda de leitura ou book circle. Será nesses

que músicas, nursery rhymes, textos, figuras, áudios,

momentos que o professor, por meio da leitura em voz

vídeos e animações são apresentados às crianças por

alta, colaborativa ou compartilhada de um livro de fic-

falantes nativos. Diversos aplicativos também estão

ção ou não-ficção, apresentará para a criança a temá-

disponíveis para iOS e Android, além de websites e

tica a ser trabalhada, seu vocabulário em uso e, con-

learning environments que abrem possibilidades de

sequentemente, estruturas da língua estrangeira. Esse

uso e aprimoramento da Língua Inglesa.

momento será da leitura pelo prazer, em que a criança

Utilizar esses recursos permite aos estudantes

poderá ter acesso à língua não adaptada e estabelece-

entrar em contato com textos multissemióticos e tra-

rá relações do tema abordado com suas experiências

balhar capacidades e conhecimentos necessários ao

e sua rotina. Será na roda que a relação do professor

século 21, propostas por diversos teóricos e listadas

como facilitador do aprendizado da língua ocorrerá.

pela UNESCO (Luna Scott, 2005), estando em conso-

No anexo 2, sugerimos uma lista de livros que podem

nância com a matriz de competências do Colégio.
Como mencionado anteriormente, o brincar pos-

ser trabalhados na Educação Infantil.
Além disso, cantar músicas e memorizar nursery

sui uma grande importância na Educação Infantil,

rhymes é outra prática integrante do ensino da Língua

sobretudo na disciplina de Língua Inglesa. Brincar em

Inglesa na Educação Infantil. De uma forma lúdi-

Inglês, brincar de falar Inglês, brincar com a Língua

ca, ritmada, ativa e contextualizada, as crianças não

Inglesa são formas de apropriação de usos da língua

somente terão contato com o Inglês, mas a possibili-

que permitem à criança refletir sobre a língua que

dade de experimentação da fala em outra língua, do

está aprendendo e colocá-la em uso de forma lúdi-

uso de seu corpo e do desenvolvimento capacidades

ca. Brincadeiras típicas de países da Língua Inglesa

importantes para aprendizagem da língua.

podem ser praticadas como forma de possibilitar a

A dramatização de diálogos também é outro

vivência da criança em outra língua, principalmente

recurso valioso no ensino do Inglês. Ela permite que

se muitas brincadeiras de países anglófonos forem

a criança perceba a função social da língua e a utilize

levadas em consideração na preparação de aulas,

em situações seguras e programadas, sob a orientação

fugindo – quando possível e especialmente – do eixo

do professor, com o apoio dos colegas. Com essa prá-

binário-cultural EUA e Reino Unido .

tica, os estudantes têm a possibilidade de vivenciar o

Dessa forma, propomos uma sequência didáti-

uso da língua em um ambiente seguro e indiretamen-

ca em Língua Inglesa que pode ser organizada da

te trabalhar a sua autoestima.

seguinte forma:

Os recursos tecnológicos similarmente podem

•

auxiliar nesse processo de ensino. Muitos materiais didáticos já possuem a sua versão digital em

Abertura da aula em momento de roda com a leitura de um livro pelo professor;

•

Discussão da história, a partir de conexões estabelecidas pelos estudantes e comentários do vocabulário-foco do objeto de conhecimento;

Um exemplo é o programa Raz-kids (www.
raz-kids.com). Tal programa desenvolve as
capacidades de leitura da criança por meio
da leitura de livros digitais com diversas
atividades. Possui uma progressão em níveis
(A a Z) em que, ao ler e efetuar as tarefas
programadas, o estudante “passa de nível”,
avançando em seu processo de aprendizagem.

•

Contextualização do vocabulário foco a partir de
seu uso;

•

Elaboração de listas de palavras sobre a temática
do objeto de conhecimento de forma coletiva com
o professor como escriba;

•

Brincadeiras, músicas ou nursery rhymes para
prática oral.

•

Discussão sobre as diferenças e aproximações
existentes na literatura ou brincadeiras de origem
inglesa utilizadas.
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Salientamos que essa sequência não tem neces-

ser classificadas em objetivos: atingido parcialmen-

sariamente a duração de uma hora/aula. Ela expres-

te, satisfatoriamente, completamente ou não ter

sa as práticas que poderão ser utilizadas no trabalho

atingido. Sendo assim, essas evidências orientarão

com a Língua Inglesa. Além disso, essa sequência

a prática do professor.

está organizada de forma a colocar em prática as

O quadro de objetivos de aprendizagem foi elabo-

metodologias ativas aqui propostas. O uso de proje-

rado pensando na possibilidade de ser usado como

tos, design thinking e gamificação podem auxiliar

um continuum, em que o as produções e interações

na escolha de como o trabalho será organizado e os

das crianças são avaliadas e identificar em que está-

registros e/ou produtos que surgirão como forma de

gio elas estão. A partir dessa identificação, o profes-

trabalho com a Língua Inglesa.

sor poderá elaborar sequências, projetos e atividades

A avaliação da Língua Inglesa na Educação
Infantil se dará de forma contínua. Consideram-se,

didáticas em que os estudantes possam desenvolver
as capacidades ainda não desenvolvidas.

ao longo do processo de apresentação, a prática e o

Finalmente, sugerimos um exemplo de rubrica

uso da língua que as crianças serão avaliadas. Suas

construída a partir do continuum, que pode ser utili-

produções, participações e engajamentos servirão

zada para avaliar a progressão dos conhecimentos

de evidência para a tomada de decisão dos próxi-

dos estudantes – em relação à Língua Inglesa – na

mos passos do professor. Essas evidências poderão

Educação Infantil:

EIXO

Nível 1
(Não consegue)

Nível 2
(Consegue com Auxílio)

Nível 3
(Consegue parcialmente
sem auxílio)

Nível 4
(Consegue
satisfatoriamente

SPEAKING

Quase não repete
palavras, frases simples
ou expressões de histórias
familiares em coro.

Repete poucas
palavras, frases
simples ou expressões
de histórias familiares
em coro.

Repete a maior parte
das palavras, frases
simples ou expressões
de histórias familiares
em coro.

Repete palavras, frases
simples ou expressões
de histórias familiares
em coro.

Quase não utiliza
linguagem associada à
ilustração de histórias
curtas ou textos
informativos.

Utiliza pouca
linguagem associada
à ilustração de
histórias curtas ou
textos informativos.

Utiliza linguagem
associada à ilustração
de histórias curtas ou
textos informativos na
maior parte do tempo.

Utiliza linguagem
associada à ilustração
de histórias curtas ou
textos informativos.
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A Arte na Educação
Infantil: Reﬂexões
e Proposições

A

Arte na Educação Infantil vem ocupando maior espaço nas discussões acerca
de seu ensino, no escopo especíﬁco do trabalho desenvolvido por professores
especialistas na área, e também por professores pedagogos.

A presença da Arte na Educação Infantil é muito direta

que, ademais, não deveriam ser expostos a obras de

se considerada de modo transversal, ou seja, sendo parte

Arte para que sua pureza estética fosse preservada.

do processo educativo, mas sem considerar suas especi-

Anita Malfatti (1889-1964) “inovaria os métodos e as

ficidades. Destaca-se, por exemplo, o uso do canto e de

concepções da arte infantil, transformando a função do

músicas em diferentes contextos, sem que sejam desen-

professor em espectador da obra de arte da criança, e

volvidos aspectos específicos da linguagem musical.

ao qual competia, antes de tudo, preservar sua ingênua

Por muito tempo, considerava-se a presença da

e autêntica expressão” (BARBOSA, 2009, p.114). A livre

Arte nas escolas como atividade quase que recreativa.

expressão modernista defendia que a Arte não deveria

No final do século XIX e início do XX, há uma valori-

ser ensinada, mas expressada.

zação do ensino de desenho, considerando este uma

Na Música, temos o canto orfeônico, encabeçado

preparação para a escrita. Posteriormente, o desenho

por Heitor Villa-Lobos (1887-1959), como disciplina obri-

foi considerado relevante para a preparação para o tra-

gatória. O canto, a temática folclórica, popular e infantil

balho industrial. A influência positivista impulsiona a

(além de composições inéditas) tornam-se sinônimos

ênfase no desenho geométrico, por estar este ligado à

de ensino de música no Brasil no início do século XX.

Geometria, uma das ciências positivas. Após a Semana

Podemos destacar também a influência do evolucio-

de Arte Moderna (1922), o Expressionismo passa a

nismo darwiniano. Tomando-o por base, foi estabelecido

influenciar o ensino de Arte, defendendo a não inter-

um ensino de Arte baseado na cronologia histórica da

ferência dos professores nos trabalhos dos estudantes

Arte. O desenvolvimento das crianças seguiria a evolução
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histórica, portanto, o ensino de Arte deveria começar pela

Destacamos a nova influência de John Dewey

arte rupestre e, então, seguir seu curso histórico acompa-

(1859-1953). Seu legado, em especial a publicação

nhando o crescimento dos estudantes.

Arte como Experiência (ver DEWEY, 2010), influen-

A emergência de novas correntes e formas de

ciou Nereo Sampaio, Anísio Teixeira e o movimento

pensar o ensino, em geral, também apontaram cami-

escola novista. Destaca-se nesse período o trabalho

nhos diversos para esse ensino. Legalmente, o lugar

desenvolvido por Artus Perrelet em Minas Gerais

curricular da Arte se manteve como atividade, até ser

(BARBOSA, 2015). Programas educativos de museus

promulgada, em 1996, pela Lei de Diretrizes e Bases

e outras instituições culturais, assim como na escola

da Educação Nacional, quando passa a ser afirmada

regular, têm repensado a obra de Dewey frente ao con-

enquanto componente curricular. No ano seguinte, os

texto contemporâneo.

Parâmetros Curriculares Nacional de Arte (BRASIL,

O conceito de “experiência” se intensifica tam-

1997) afirmam a Arte como linguagem e como conhe-

bém pela influência da obra de Jorge Larrosa (2002,

cimento orientado por três eixos: a leitura, a contex-

2015) e de João-Francisco Duarte Jr. (2001). Este últi-

tualização e o fazer, que tomam por base a Abordagem

mo impulsionaria pensar o ensino de Arte pela via da

Triangular proposta por Ana Mae Barbosa (2005;

estesia, o saber pela experiência do corpo, sensorial,

BARBOSA & CUNHA, 2010).

que se opõe à anestesia contemporânea dos sentidos.

São publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais

Tal influência pode ser identificada na BNCC (BRASIL,

(PCN) de Arte para o Ensino Fundamental 1 e 2, mas não

2017), que traz a estesia como uma das dimensões do

para a Educação Infantil, o que só vem a ocorrer dez

ensino de Arte, por meio do Campo Conceitual expe-

anos depois, com a publicação da Base Nacional Comum

riências artísticas e estésicas (presente também no

Curricular – BNCC – (BRASIL, 2017). Ainda assim, ape-

Currículo de Arte do Colégio São Luís).

sar da recente inserção do ensino especializado de Arte,

O ensino de Arte, portanto, mais intensamente na

muitas instituições de ensino, artistas e pesquisadores

Educação Infantil, pauta-se na experiência. O professor

têm empreendido esforços na área, por longo tempo. Com

e o espaço se tornam provocadores de experiências que

isso, a história do ensino de Arte no Brasil redige capítu-

permitem o desenvolvimento estético (PILLAR, 2001)

los importantes acerca das Artes Visuais, da Dança, do

dos estudantes por meio das diferentes linguagens:

Teatro e da Música na Educação Infantil.

Artes Visuais, Dança, Teatro e Música.
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Metas Específicas da Arte
para a Educação Infantil

A

s metas para o ensino de Arte no Colégio São Luís foram elaboradas
a partir da relação entre as 7 Competências Gerais da instituição e os
Campos Conceituais para o ensino de Arte (descritos a seguir).

Ficam estabelecidas as seguintes metas Específicas

classificação, a catalogação e a experimentação de

para as linguagens artísticas de Artes Visuais, Dança,

reações e comportamentos de materiais. Instigar os

Música e Teatro:

estudantes a catalogar folhas de árvores, sons, gestos e

•

Construir conhecimentos sensíveis e estéticos de

movimentos com nomenclaturas e conjuntos próprios,

forma individual e coletiva a partir da experiência

por exemplo, pode ser um interessante caminho para o

estésica em meios naturais, analógicos (concre-

desenvolvimento da imaginação e da criatividade.

tos) e digitais.
•

•

•

Para dar ênfase a aspectos específicos relaciona-

Acessar e construir conhecimentos em Arte,

dos às formas de experienciar, fazer, expressar, fruir,

ampliando as possibilidades comunicativas e

conhecer e refletir sobre Arte foram estabelecidos 4

expressivas.

Campos Conceituais interdependentes. Ressaltamos

Ampliar o repertório cultural identificando e

que tais sistemas se constituem de camadas imanen-

experienciando manifestações tradicionais

tes, entrelaçadas e rizomáticas (sem núcleo principal),

nacionais e internacionais.

não de eixos sequenciais lineares (MARTINS et al., 2010

Desenvolver repertório cultural e senso estéti-

e SÃO PAULO, 2017). Eles foram concebidos com base no

co para reconhecer, valorizar e fruir as diferen-

ensino de Arte já desenvolvido no Colégio São Luís, ali-

tes manifestações e representações artísticas e

nhados às dimensões do ensino de Arte e aos campos

culturais, acolhendo as visões de mundo nelas

de experiência da BNCC (BRASIL, 2017). Salientamos

implícitas.

que os Campos abrangem conceitos gerais da Arte que
se desdobram em diferentes linguagens. Dessa forma,

Procedimentos característicos das ciências podem
ser desenvolvidos em contextos artísticos, como a

estão interligados os processos desenvolvidos nas
aulas de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro.
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A Organização
Pedagógica da Arte na
Educação Infantil

O

O ensino de Arte na Educação Infantil procura estimular a imaginação e a
busca de soluções estéticas para proposições artísticas. Em Artes Visuais a
proposição poderia apontar para a ocupação do espaço por meio de criações
em três dimensões (HOLM, 2005), enquanto, em Dança poder-se-ia explorar o espaço
no qual e com o qual os estudantes se movimentam (o conceito de cinesfera proposto por Rudolf LABAN, 1978 e 1990, ver também RENGEL, 2003); em Teatro, o foco no
espaço dar-se-ia por meio do jogo (SPOLIN, 1992, 2006 e 2008) e, em Música, por
meio da exploração das paisagens sonoras da escola (SCHAFER, 2008 e 2011).

O Currículo indica as ênfases, mas não exclui a pos-

indicando pontos de destaque dentro do grande plano,

sibilidade de trazer proposições do Campo Conceitual

sem criar muros ou condicionar os objetos a um plano

de outros anos para aquele que o plano de aulas está

circunscrito isolado.

construído. Por exemplo, a indicação da ênfase em

Essa plasticidade não só é desejável como é mais

arte afro e indígena não impede de, naquele ano, tra-

coerente com a realidade da sala de aula. A dinâmica

zer referenciais de outras matrizes (como a japone-

dos fluxos que atravessam o momento em que a aula

sa ou italiana). Nesse caso, a descrição das matrizes

ocorre impulsiona revisões, invenções, saltos e reto-

afro e indígena, nos Objetivos de Aprendizagem e

madas. Há um devir na ação educativa. E ele é tam-

Desenvolvimento, visa assegurar sua abordagem em

bém um potente aliado da criatividade, pois assume

um espaço do Currículo, sem, com isso, excluir a pos-

o acaso e a incerteza como paradigmas possíveis não

sibilidade de abordagem de outras matrizes. De igual

apenas das aulas, mas da própria arte.

forma, as matrizes afro e indígena podem ter sua presença em outro ano para além daquele indicado.

Ação poética

Os Campos Conceituais estão em um plano

Ampliam-se as oportunidades para experiências e pro-

de imanência. Sua função é organizar o currículo,

cessos de criação coletivos. A potência comunicativa
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das linguagens artísticas em expressar sentimentos e

O refinamento sensível está diretamente ligado

ideias ganha mais espaço. “Fazer arte é materializar

ao desenvolvimento poético dos estudantes, uma vez

sua experiência e percepção sobre o mundo, transfor-

que a potência criadora conjuga percepção, imagina-

mando o fluxo de momentos em alguma coisa visual,

ção, elaboração e ação.

textual [cinética, gestual] ou musical” (KRUEGER in
SÃO PAULO, 2008, p. 41).

Dentro deste escopo são enfocados os seguintes
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:

Linguagem
O vocabulário específico das diferentes linguagens
pode ser explorado, como os nomes dados às qualidades do som, dos fatores de movimento, dos elementos
visuais e cênicos, fomentando novas formas de descrição das ações e objetos artísticos.

Legado cultural
Nas ações poéticas e contato com o legado cultural,
busca-se o desenvolvimento da empatia com relação
ao outro, seja um colega ou um grupo étnico. São abordadas questões de âmbito social, tanto contextualização quanto criação.

Experiências artísticas e estésicas
A sensorialidade é a chave para o desenvolvimento
estético da criança. Experiências lúdicas envolvendo
o tato, a visão, o olfato, o paladar, a audição, o movimento, o equilíbrio, a fonação, o gesto são a base da
educação dos sentidos, a qual conceituamos estesia.

Estesia: refere-se à experiência sensível dos
sujeitos em relação ao espaço, ao tempo, ao
som, à ação, às imagens, ao próprio corpo
e aos diferentes materiais. Essa dimensão
articula a sensibilidade e a percepção, tomadas
como forma de conhecer a si mesmo, o outro
e o mundo. Nela, o corpo em sua totalidade
(emoção, percepção, intuição, sensibilidade
e intelecto) é o protagonista da experiência.
(BRASIL, 2017, p. 192)
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Quadro com os Eixos, Objetos de Conhecimento,
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento e Competências
EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1
EIXO: AÇÃO POÉTICA
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Processos de criação

(EIP1A01) Experimentar ações inerentes ao processo de criação
artística, como riscar, colorir, misturar, aglutinar, colar, compor,
ocupar, instalar em bi e tridimensionalidade e em meios
digitais.

Dança

(EIP1A02) Explorar possibilidades do movimento do corpo
dançando sozinho e interagindo com outros corpos.

Música

(EIP1A03) Explorar e identificar sons por meio de ações lúdicas
em meios naturais, analógicos e digitais.

Teatro

(EIP1A04) Experimentar as possibilidades criativas e cênicas
do corpo e da voz em ações lúdicas.

CM CD
IN

EIXO: LINGUAGEM
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Elementos
de linguagem

(EIP1A05) Explorar por meio de ações lúdicas elementos
formais que estruturam a linguagem (ponto, linha, forma,
cor e espaço).

Dança

(EIP1A06) Explorar e vivenciar ações corporais (andar, correr,
saltar, saltitar, rolar, rastejar, empurrar, puxar, girar, flexionar,
estender, torcer etc.) em ações lúdicas.

Música

(EIP1A07) Explorar o silêncio e os sons (objetos, ambiente,
instrumentos musicais e corpo).

Teatro

(EIP1A08) Conhecer e vivenciar o jogo teatral e sua
estruturação por meio de regras.

CM LA

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural

ARTE 125

curriculo SLUIS_diagramado_EI_rev3.indd 125

15/02/2019 10:24

ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1 (continuação)
EIXO: LEGADO CULTURAL
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Patrimônio Artístico
Cultural: matrizes
originais brasileiras

(EIP1A09) Conhecer e explorar elementos gráficos, colorizações,
composições da produção estética dos povos indígenas,
africanos, afro-brasileiros e portugueses que contribuíram para
a formação estético-cultural brasileira contextualizando seus
usos e funções.

Dança

(EIP1A10) Conhecer e explorar qualidades de movimento
específicas, posturas e danças dos povos indígenas, africanos,
afro-brasileiros e portugueses que contribuíram para a
formação estético-cultural brasileira contextualizando seus
usos e funções.

Música

(EIP1A11) Conhecer e explorar sonoridades e músicas dos
povos indígenas, africanos, afro-brasileiros e portugueses
que contribuíram para a formação estético-cultural brasileira
contextualizando seus usos e funções.

Teatro

(EIP1A12) Conhecer e explorar elementos cênicos dos povos
indígenas, africanos, afro-brasileiros e portugueses que
contribuíram para a formação estético-cultural brasileira
contextualizando seus usos e funções.

CM PS
RC

EIXO: AÇÃO POÉTICA
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Estesia

(EIP1A13) Perceber e explorar diferentes objetos da natureza
e outras materialidades em experiências artísticas e estésicas
individuais e coletivas

Dança

(EIP1A14) Perceber e explorar a materialidade do corpo e de
outros objetos em experiências artísticas e estésicas individuais
e coletivas.

Música

(EIP1A15) Perceber e explorar a materialidade do corpo e dos
instrumentos musicais e seus parâmetros sonoros (timbre,
altura, intensidade e duração) em experiências artísticas e
estésicas individuais e coletivas.

Teatro

(EIP1A16) Perceber e explorar diferentes objetos da natureza
e outras materialidades em experiências artísticas e estésicas
individuais e coletivas

CM LA
IN CL

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 2
EIXO: AÇÃO POÉTICA
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Processos de criação

(EIP2A01) Experimentar ações inerentes ao processo de criação
artística, como riscar, colorir, misturar, aglutinar, colar, compor,
ocupar, instalar em bi e tridimensionalidade e em meios
digitais.

Dança

(EIP2A02) Explorar possibilidades do movimento do corpo
dançando sozinho e interagindo com outros corpos.

Música

(EIP2A03) Explorar, identificar e classificar sons por meio de
ações lúdicas em meios naturais, analógicos e digitais.

Teatro

(EIP2A04) Experimentar as possibilidades criativas e cênicas
do corpo e da voz em ações lúdicas.

CM CD
IN

EIXO: LINGUAGEM
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Elementos
de linguagem

(EIP2A05) Explorar, por meio de ações lúdicas, elementos formais
que estruturam a linguagem (ponto, linha, forma, cor e espaço)
e sua expressão em texturas, movimentos, volumes, tonalidades,
bidimensional, tridimensional, luminosidade etc.

Dança

(EIP2A06) Explorar e vivenciar ações corporais (andar, correr,
saltar, saltitar, rolar, rastejar, empurrar, puxar, girar, flexionar,
estender, torcer etc.) em ações lúdicas.

Música

(EIP2A07) Explorar o silêncio e os sons (objetos, ambiente,
instrumentos musicais e corpo).

Teatro

(EIP2A08) Conhecer e vivenciar o jogo teatral e sua
estruturação por meio de regras.

CM LA

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 2 (continuação)
EIXO: LEGADO CULTURAL
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Patrimônio Artístico
Cultural: brasileiro

(EIP2A09) Conhecer, experimentar e identificar, por meio
de ações lúdicas, a produção cultural e artística brasileira
tradicional (brinquedos, jogos, produções artesanais, folguedos
e obras de arte nacionais que tematizem a cultura popular
tradicional brasileira).

Dança

(EIP2A10) Conhecer, experimentar e identificar, por meio
de ações lúdicas, a produção cultural e artística brasileira
tradicional (danças populares, folguedos, jogos, brincadeiras
e obras de arte nacionais que tematizem a dança popular
tradicional brasileira).

Música

(EIP2A11) Conhecer, experimentar e identificar, por meio
de ações lúdicas, a produção cultural e artística brasileira
tradicional (canções populares, folguedos, jogos, brincadeiras
e obras de arte nacionais que tematizem a música popular
tradicional brasileira).

Teatro

(EIP2A12) Conhecer, experimentar e identificar, por meio
de ações lúdicas, a produção cultural e artística brasileira
tradicional (teatro popular, teatro mamulengo, circo
tradicional, folguedos, jogos, brincadeiras e obras de
arte nacionais que tematizem as artes cênicas populares
tradicionais brasileiras).

CM PS RC

EIXO: EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS E ESTÉSICAS
Linguagens

Artes Visuais

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Estesia

(EIP2A13) Perceber e explorar as qualidades (texturas, pesos,
volumes, tonalidades etc.) de diferentes objetos da natureza
e outras materialidades em experiências artísticas e estésicas
individuais e coletivas.

Dança

(EIP2A14) Perceber e explorar a materialidade do corpo (e de
outros objetos) e suas qualidades de movimento (fluência, espaço,
peso e tempo) em experiências artísticas e estésicas individuais e
coletivas.

Música

(EIP2A15) Perceber e explorar a materialidade do corpo e dos
instrumentos musicais e seus parâmetros sonoros (timbre, altura,
intensidade e duração) em experiências artísticas e estésicas
individuais e coletivas.

Teatro

(EIP2A16) Perceber e explorar a materialidade do corpo, de
bonecos e objetos e os elementos da narrativa teatral (o que, onde,
quem) em experiências artísticas e estésicas individuais e coletivas.

CM LA
IN CL

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Questões de natureza
metodológica e didática

CAMINHOS PARA O TRABALHO COM A ARTE
Existe um universo nos primeiros cinco anos de vida.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Mudanças, descobertas, saltos de desenvolvimento.

A Base Nacional Comum Curricular homologada

O tempo estabelece seus próprios parâmetros. Neste

em 2017 estabelece seis direitos de aprendizagem e

universo infantil, a Arte ocupa espaços fundamentais.

desenvolvimento: conviver, brincar, participar, explo-

As linguagens e experiências das cores, das formas,

rar, expressar e conhecer-se. Não se tratam de ele-

dos sons, dos movimentos e dos gestos. Arte na ação,

mentos desconectados, mas de uma rede que se forma

na composição e na representação.

a partir de conceitos específicos.

A experiência da criança é primariamente esté-

O ensino de Arte é responsável pela garantia des-

sica, sensorial. Logo, a estética antecede e alicerça a

ses direitos, mas cabe destacar dois em que a presen-

ética (SANTAELLA, 1994). Reside aí a vocação e desa-

ça e relevância deste componente curricular se fazem

fio para o ensino de Arte na Educação Infantil: como

de forma mais evidente:

proporcionar o desenvolvimento estético das crianças para se relacionar com o mundo contemporâneo

Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas,

e atuar nele?

cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza,
na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre
a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a
escrita, a ciência e a tecnologia.
Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível,
suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas,
hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos,
por meio de diferentes linguagens. (BRASIL, 2017, p. 36)
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A descrição dos direitos a explorar e expressar,

da expressão pessoal das crianças, permitindo que se

conjugados a conviver, brincar, participar e conhe-

apropriem e reconfigurem, permanentemente, a cul-

cer-se, reforçam a pertinência do ensino de Arte na

tura e potencializem suas singularidades, ao ampliar

Educação Infantil. O desenvolvimento de situações

repertórios e interpretar suas experiências e vivên-

de aprendizagem, nesse sentido, dá-se por meio de

cias artísticas. (BRASIL, 2017, p. 39).

propostas educacionais coerentes, que promovam o
desenvolvimento das crianças por meio da experiência vivenciada a partir de intencionalidade educativa.

Arte como experiência
As bases lançadas por John Dewey se desdobraram

Os campos de experiências

de diferentes modos na história do ensino de Arte no

Uma vez que a experiência é a base da Educação

Brasil. No cenário contemporâneo, retoma-se a ideia

Infantil, a BNCC (BRASIL, 2017) estruturou cinco cam-

de “arte como experiência” visando aproximar o ensi-

pos de experiências, a partir dos quais se definem os

no de Arte da arte contemporânea e das demandas da

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os

contemporaneidade. Jorge Larrosa (2002) traz a pers-

campos apontam para a imbricação entre as expe-

pectiva do par experiência/sentido, em que a “expe-

riências e conhecimentos da escola e fora dela.

riência é o que nos passa, o que nos acontece, o que

Pode-se observar novamente a relevância do

nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou

ensino de Arte para o desenvolvimento das crianças.

o que toca [pobreza de experiências, segundo Walter

A BNCC (BRASIL, 2017) destaca especialmente os

Benjamin]” (Idem, p. 21) e sentido é o caráter existen-

campos: traços, sons, cores e formas como espaços de

cial (não existencialista) da experiência:

arte e cultura.
O acontecimento é comum, mas a experiência é para
Conviver com diferentes manifestações artísticas, cul-

cada qual sua, singular e de alguma maneira impossí-

turais e científicas, locais e universais, no cotidiano da

vel de ser repetida. O saber da experiência é um saber

instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de

que não pode separar-se do individuo concreto em

experiências diversificadas, vivenciar diversas formas

quem encarna. Não está, como o conhecimento cien-

de expressão e linguagens, como as artes visuais (pin-

tífico, fora de nós, mas somente tem sentido no modo

tura, modelagem, colagem, fotografia etc.), a música, o

como configura uma personalidade, um caráter, uma

teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base

sensibilidade ou, em definitivo, uma forma humana

nessas experiências, elas se expressam por várias lin-

singular de estar no mundo, que é por sua vez uma

guagens, criando suas próprias produções artísticas ou

ética (um modo de conduzir-se) e uma estética (um

culturais, exercitando a autoria (coletiva e individual)

estilo). (...) A primeira nota sobre o saber da experiên-

com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encena-

cia sublinha, então, sua qualidade existencial, isto é,

ções, canções, desenhos, modelagens, manipulação

sua relação com a existência, com a vida singular e

de diversos materiais e de recursos tecnológicos.

concreta de um existente singular e concreto. A expe-

Essas experiências contribuem para que, desde muito

riência e o saber que dela deriva são o que nos permite

pequenas, as crianças desenvolvam senso estético

apropriar-nos de nossa própria vida. (Ibidem, p. 27)

e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros
e da realidade que as cerca. Portanto, a Educação

A artista e educadora Anna Marie Holm (2005, p.10)

Infantil precisa promover a participação das crian-

aponta que “desenvolvemos o senso artístico, a com-

ças em tempos e espaços para a produção, manifes-

preensão da arte, penetrando nela, deixando que nos

tação e apreciação artística, de modo a favorecer o

modele. As crianças tornam-se, assim, cada vez mais

desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e

confiantes no que diz respeito a valores intrínsecos”.
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Esta experiência tem sido aliada a formas de pen-

diferentes objetos e recursos (pincéis e riscadores,

samento curricular que não se fixam nos conteúdos,

tecidos, colchões, cortina, espelho etc.) para fomentar

mas nos percursos de aprendizagem. Não é acaso a

a experiência estésica.

palavra “campo” emergir como conceito articulador,

Anna Marie Holm (2005, p. 9), ao discorrer sobre

uma vez que ele aponta para um pensamento cur-

seu trabalho, indica que “espaço livre e a ausência de

ricular geográfico. Esta forma de pensar o Currículo

limitações são as minhas palavras-chave para a ofici-

de Arte está ancorada na pesquisa desenvolvida por

na experimental de arte”. Adiante acrescenta:

Mirian Celeste Martins e Gisa Picosque (2012).
Muito frequentemente, escolhemos técnicas de deseEsse pensamento nos permite pensar conceitual-

nho/pintura/modelagem para elas. Mas, pela minha

mente sobre o componente de Arte em sua totalida-

vivência, quando as crianças têm a oportunidade

de. Conceber o currículo como um espaço tridimen-

de escolher materiais diferentes, elas o fazem. Elas

sional amplia as potencialidades, antes limitadas

encontram o que é mais adequado para elas. Fazem,

pela linearidade. A concepção do currículo de Arte

produzem imagens, pintando, montando instalações

não se apoia no aspecto cronológico (sequencial-

a partir de materiais que adultos nem sonhariam

mente histórico), mas, de forma mais abrangente, no

em juntar. De repente, fantásticos espaços e traba-

aspecto geográfico (SÃO PAULO (SP), 2017, p. 67-8).

lhos vão surgindo. As crianças têm um gosto abrangente e magnífico. (...) é preciso haver a sensação

A proposta para o ensino de Arte na Educação

de liberdade para criar. Quando nos expressamos,

Infantil do Colégio São Luís se orienta espacialmente,

temos que aprender sobre todos os tipos de materiais.

procurando entrever os territórios nos quais conceitos

Atualmente, a arte pode ser interpretada de inúme-

e experiências se entrelaçam na orientação de cami-

ras formas, logo, a compreensão artística tem que ser

nhos pedagógicos. “A composição desses territórios

aberta, não fechada (HOLM,2005, p.10).

oferece diferentes direções para o estudo da arte, tal
qual o traçado de uma cartografia, um mapa de possibilidades, com trânsito por entre os saberes, articulando diferentes campos” (SÃO PAULO, 2008, p.46).

No Colégio São Luís estudantes buscam seus professoras e professores de Arte quando estão desejosos
de materiais e ideias para criação. Essa potencialidade pode ser ampliada por meio de ambientes e mate-

Ambientes

rialidades (além, inclusive, das convencionais) como

Ambientes, objetos e situações estimulantes são

forma de ampliar as possibilidades de desenvolvi-

essenciais para o desenvolvimento estético dos estu-

mento sensível.

dantes, aos bebês como forma de ampliar as possibili-

A ludicidade é o elemento central do ensino de Arte

dades de desenvolvimento sensível. É salutar oportu-

na Educação Infantil. Por meio dela, adentramos tanto

nizar situações de aprendizagem de estímulo estésico

nos campos de experiência, contemplamos os três

(dos sentidos), visando ao desenvolvimento poético

fundamentos da abordagem triangular e a matriz de

e artístico por meio da experiência com diferentes

competências do Colégio São Luís. Destacamos que as

materialidades e propostas. Cada criança se relaciona

ações de fazer, fruir e contextualizar, propostas por Ana

com o ambiente, as ferramentas, os objetos e as pro-

Mae Barbosa, alicerçaram o ensino de Arte no Colégio

postas em tempo singular, por essa razão, o ambiente

São Luís durante a elaboração dos quadros de objetivos

e os materiais têm grande peso.

de aprendizagem e desenvolvimento ou habilidades.

Uma vez que são propostas aulas de Arte em dife-

A novidade está na organização curricular, que se

rentes linguagens, é coerente a criação de ambientes

dá por meio de campos conceituais. Os campos são

específicos ou modulares. Cada linguagem faz uso de

destaques para criar percursos de aprendizagem. Não
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se configuram, por outro lado, como eixos fixos para

estrutura curricular em campos conceituais permiti-

serem desenvolvidos de forma linear ou exclusiva. Por

rá o estabelecimento de conexões interdisciplinares

vezes, ao planejar, os professores podem traçar idas

entre Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. Este é

e vindas aos campos conceituais de forma coerente,

um diferencial expressivo do ensino de Arte proposto

tanto com o planejamento geral do Colégio, quanto ao

para o Colégio São Luís.

seu calendário de eventos. Os campos conceituais são:

Pensando na avaliação da aprendizagem, a parti-

ação poética, linguagem, legado cultural e experiên-

cipação e o envolvimento são dois fatores relevantes

cias artísticas e estésicas.

ao acompanhamento do processo. O desenvolvimen-

É igualmente nova a proposta de aulas específicas

to estético dos estudantes poderá ser diagnosticado

para cada uma das linguagens artísticas, ampliando

por meio da identificação, reconhecimento e uso dos

as possibilidades de desenvolvimento artístico, sensí-

elementos constitutivos das diferentes linguagens

vel e expressivo dos estudantes. O estabelecimento de

artísticas. A evolução da qualidade das interações e

um componente curricular formado por 4 linguagens

expressões poderá ser observada por meio de regis-

que, apesar de serem conceitualmente conectadas,

tros desse processo.

trazem características singulares, acabou por impul-

Ressalta-se que atingir diferentes níveis de desen-

sionar uma visão polivalente do ensino de Arte. Tanto

volvimento técnico não é o objetivo das avaliações.

a pesquisa acadêmica quanto as redes de ensino se

Elas se voltam a diagnosticar a qualidade de experiên-

deparam com essa questão e nem sempre encontram

cia que os estudantes têm em sua relação com a Arte

caminhos satisfatórios.

nas dimensões do fazer, do fruir e do contextualizar.

As universidades optaram por oferecer, não mais
licenciaturas gerais, como a Educação Artística (ainda

O processo de trabalhar com imagens [sons, movimen-

que acompanhada de habilitação específica em uma

tos e gestos] promove uma auto-realização que nem

determinada linguagem), e sim licenciaturas espe-

sempre pode ser detectada no produto final A execução

cíficas nas linguagens, Artes Visuais, Dança, Teatro,

em si é a parte mais forte do trabalho. A avaliação final

Música. O Colégio São Luís tem a oportunidade de

dos trabalhos produzidos por crianças é uma invenção

oferecer aos estudantes a possibilidade de aprender

dos adultos. O que ocorre durante a experiência estética

as linguagens de modo específico. Assim, ao invés de

é mais amplo. A compreensão se dá por meio dos senti-

os estudantes dependerem da formação específica do

dos, ampliando a consciência. (HOLM, 2005, p. 9)

professor e o quanto ele consegue articular sua linguagem de formação com as demais linguagens, os estudantes poderão aprender com maior qualidade e profundidade uma única linguagem artística. Ademais, a
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COMPONENTE CURRICULAR

Educação Física
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A Educação Física
na Educação Infantil:
Reﬂexões e Proposições

CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Desde sua inserção na escola, em meados do século

pelas ciências humanas e no entendimento da cultura

XIX, a Educação Física vem sofrendo inúmeras trans-

corporal enquanto objeto de estudo.

formações. No seio da pedagogia tradicional, foi ini-

Todavia, em tempos neoliberais, quando o Estado

cialmente concebida como espaço para disciplina-

é responsabilizado pelas mazelas sociais e o merca-

mento e melhoria da aptidão física. Com o advento

do influencia praticamente todas relações e acaba

da industrialização e da urbanização, adotou o ensi-

por definir modelos de comportamento, ressurge a

no esportivo como método e fim. Mais à frente, as

preocupação com o bom desempenho físico, carre-

influências do tecnicismo educacional e da Psicologia

gando em seu bojo a exaltação da estética, ambos

do Desenvolvimento pavimentaram o terreno para

permeados por noções burocráticas de autonomia e

o surgimento das perspectivas desenvolvimentista

gerenciamento. O currículo da Educação Física, mais

e psicomotora. Ambas elegeram o movimento como

do que nunca, passa a ser disputado e a preocupação

objeto de estudo com vistas a aprimorar os domínios

com a saúde individual, disseminada nos meios de

do comportamento (motor, cognitivo e socioafetivo).

comunicação, contagia o componente.

A denúncia feita à escola enquanto instituição que

Finalmente, na primeira década do século XXI,

reproduzia a desigualdade social baseada, entre outros,

a globalização, a consolidação da democrática e

na ênfase concedida aos métodos, em detrimento dos

a reconfiguração da sociedade brasileira, baseada

conteúdos, no papel de veículo de transmissão da cultura

nos movimentos de resistência de inúmeros gru-

dominante e na inculcação das relações de dominação,

pos sociais (dos trabalhadores e trabalhadoras, das

deu vazão ao surgimento das pedagogias críticas, geran-

mulheres, das comunidades desassistidas etc.) ins-

do na Educação Física uma mudança de paradigma que

piram a transformação da função social da escola e

reverberou na substituição do referencial psicobiológico

da Educação Física. Lutando pelos seus direitos, cada

136 EDUCAÇÃO INFANTIL

curriculo SLUIS_diagramado_EI_rev3.indd 136

15/02/2019 10:24

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

setor quer fazer valer seus conhecimentos e, principalmente, seus modos de representar e ser representado.
As diferenças passam a ocupar aqueles espaços que
antes lhes eram negados, seja na política, no mundo
do trabalho, nas mídias e, como não poderia deixar de
ser, na escola. Essa presença requisitou outras formas
de análise do social, do fenômeno pedagógico e da
Educação Física. O atual contexto pós-moderno derrubou as premissas das pedagogias tradicionais, tecni-

A cultura corporal pode ser
entendida como um amplo
conjunto de conhecimentos
relativos às práticas corporais,
também denominadas
manifestações corporais ou
manifestações culturais corporais.

cistas e críticas, criando condições para a emergência
das pedagogias pós-críticas ou, simplesmente, culturais. Diante do objetivo de formar pessoas solidárias,

Quando se concebe que o movimento, inerente

o conceito de cultura corporal foi ressignificado, pas-

às práticas corporais, é passível de múltiplas signifi-

sando a incluir, também, toda a produção discursiva e

cações, rompe-se com as noções: a) psicológica, que

não discursiva sobre as práticas corporais.

explica a ação motriz como resultado de estímulos

De forma bastante sintética, a cultura corpo-

neurais; b) biológica, que concebe o movimento como

ral pode ser entendida como um amplo conjunto de

resultante da síntese metabólica; e c) mecânica, que

conhecimentos relativos às práticas corporais, também

reduz o movimento ao sistema de alavancas. A con-

denominadas manifestações corporais ou manifesta-

cepção que perpassa a Educação Física contemporâ-

ções culturais corporais. Logo, cultura corporal é toda a

nea entende o movimento como forma de linguagem,

produção discursiva (verbal ou não-verbal) referente às

logo, o termo mais adequado é “gesto”. É por meio da

brincadeiras, danças, lutas e esportes, desde as regras

gestualidade que as pessoas socializam seus senti-

da amarelinha até o desenho tático do futebol, passan-

mentos, emoções e visões de mundo. O gesto é um

do pelas técnicas do balé, a história do judô e a vesti-

signo, o menor elemento do texto produzido pela lin-

menta usada na apresentação de ginástica. Também

guagem corporal. Organizados de forma sistemática,

compõem a cultura corporal os significados atribuídos

os gestos configuram as práticas corporais que, por

a essas manifestações, às suas peculiaridades ou aos

sua vez, nada mais são do que artefatos culturais.

seus praticantes. Por exemplo: compreender a amare-

Cultura é toda a forma de produção de significa-

linha como “coisa de criança”, o futebol como “esporte

dos. Ou seja, o ato de significação é pura produção

para homens”, ver no balé uma prática elitizada ou atri-

cultural. Cada atividade social cria ao seu redor, um

buir ao judô um papel disciplinador.

universo próprio de significados e práticas, isto é, sua

Com a reconfiguração do seu objeto, a Educação

própria cultura. Assim entendida, a cultura constitui-

Física contribui para formar estudantes que compreen-

-se em meio às relações sociais nas quais grupos e

dam a ocorrência social das práticas corporais e produ-

pessoas disputam o significado que será conferido a

zam-nas a partir do contexto em que se encontram. Ou

um determinado artefato. Logo, a cultura é um territó-

seja, a contribuição que o componente pode oferecer

rio de lutas pela significação.

para o entendimento da sociedade atual consiste na

O território da cultura não se mostra fechado nem

leitura dos signos produzidos pelos diferentes grupos

compartimentado. A cultura se esparrama para além

sociais nos momentos em que brincam, dançam, lutam,

das fronteiras, nas quais outras significações se tocam e

fazem ginástica ou praticam esportes, bem como na

entrecruzam. É justamente nas fronteiras que tem lugar

ampliação das possibilidades e formas de expressão

a ação dinâmica pela imposição ideológica de significa-

dos estudantes. É dessa maneira que a Educação Física

dos. Isso quer dizer que os grupos culturais lutam pelo

consolida seu lugar na área das Linguagens, ao lado de

controle do que é posto em circulação, influenciando as

Língua Portuguesa, Arte e Língua Estrangeira Moderna.

maneiras de o sujeito interpretar e intervir na realidade.
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Seguindo o mesmo raciocínio, a cultura corporal

Partindo do pressuposto de que todas as pessoas

se configura como um território de conflitos, materia-

produzem cultura e de que o comportamento humano,

lizado na intencionalidade comunicativa dos gestos

por estar mais próximo às necessidades fisiológicas, é

característicos das brincadeiras, lutas, danças, ginás-

culturalmente influenciado, conclui-se que os compor-

ticas e esportes. Tome-se como exemplo a capoeira.

tamentos corporais são, antes de tudo, culturais. Não há

Há bem pouco tempo era desqualificada, sua prática,

uma forma universal e natural de dançar, lutar, brincar

proibida, seus gestos eram tidos como violentos e os

etc. Cada gesto que constitui essas práticas é apropria-

capoeiristas vistos como pessoas desprovidas de valo-

do pelos praticantes para distinguir-se daqueles execu-

res. Em tais circunstâncias, a presença da capoeira na

tados por outros grupos, tanto no que se refere à técnica

escola era algo inadmissível.

utilizada, quanto pelo significado recebido.

Na arena de lutas pela imposição de sentidos, a

Se atentarmos à expressividade que caracteriza

capoeira foi mantida por muito tempo à margem da

uma determinada prática corporal, constataremos

sociedade. Estar à margem é estar permanentemen-

que apenas a cultura pode proporcionar sua gênese,

te na fronteira e os elementos aí situados contribuem

incorporação, ressignificação e socialização. Basta

para desestabilizar a cultura central. À medida que

relembrar que, no decorrer da Idade Média, as canti-

disputas simbólicas foram travadas, não só a capoei-

gas de roda apresentavam-se como ocasião para fler-

ra como também o grupo social que a produz e repro-

te e galanteio entre jovens adultos, mas, com o passar

duz, passaram a ser ressignificados. Hoje, a capoeira é

do tempo, gradativamente, foram posicionadas como

símbolo da identidade nacional e sua prática penetrou

produtos culturais do universo infantil. Algo seme-

em ambientes como a escola, clubes e academias da

lhante aconteceu com a amarelinha, a queimada, a

elite. Como forma de manifestação cultural, ela ganhou

pipa e tantas outras brincadeiras.

mais do que um espaço de atuação; propiciou uma ação

É por meio de suas produções que as pessoas

política da cultura negra. Em certo sentido, algo seme-

estabelecem uma relação comunicativa com a socie-

lhante aconteceu com o futebol. Apesar de predomi-

dade. Isso implica o entendimento dos artefatos cul-

nantemente jogado pelos homens, não são poucas as

turais como textos a serem lidos, interpretados, mas

mulheres que aderiram a essa prática. Isso só foi pos-

também reconstruídos e vivenciados. Assim, as práti-

sível porque romperam barreiras, inclusive legais, o que

cas corporais podem ser compreendidas como meios

lhes permitiu ocupar um espaço cada vez mais impor-

de comunicação com o mundo, constituintes e cons-

tante nas representações da modalidade.

trutoras de cultura. Cada qual é uma produção tex-

Os problemas gerados na convivência social podem

tual da linguagem corporal. É o que torna impossível

ser identificados nas manifestações da cultura corporal

adjetivar, mensurar ou comparar qualquer forma de

de todas as sociedades. Cada grupo lhes atribui significa-

brincar, lutar, dançar, fazer ginástica ou praticar espor-

dos diferentes em conformidade com o contexto no qual

te. Enquanto produtos culturais de um determinado

se criam e recriam. Voltando ao exemplo da capoeira,

grupo, as práticas corporais constituem-se, antes de

vale compará-la a uma luta japonesa como o judô. É fácil

qualquer coisa, em um fator de identidade cultural.

perceber que ambas traduzem valores e saberes pecu-

Nesse prisma, não existem técnicas10 melhores

liares por meio da gestualidade. Já no caso do futebol

ou piores, a não ser que se determine um único mode-

feminino, muito embora os gestos empregados sejam

lo a ser seguido, atitude que não condiz com o atual

os mesmos, a produção discursiva é outra. Para muitas

desenho multicultural da sociedade. Cabe à Educação

mulheres, calçar chuteiras e entrar em campo, para além

Física organizar e desenvolver situações didáticas

de uma experiência de lazer ou de exercício profissional,

que possibilitem uma profunda compreensão sócio-

é, também, uma ação política, fato que as diferencia dos

-histórica e política da ocorrência social das manifes-

homens, que não precisam resistir ou enfrentar precon-

tações da cultura corporal, visando ao alcance de uma

ceitos em relação à sua presença nesse esporte.

participação crítica, intensa e digna na esfera pública.
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Em um contexto marcado pela diversidade, uma

crianças vivenciam na cultura paralela à escola, por

pedagogia que se avente democrática tem que propor-

exemplo, permitirão elucidar as relações sociais que

cionar condições para romper com o circuito, que, ao

determinam sua estrutura, os aspectos que as subja-

impor padrões, exclui os corpos diferentes e, ao ten-

zem e suas formas de regulação. Uma ação didática,

tar alcançar as referências hegemônicas, fracassa em

organizada segundo esse princípio, tornará possível

função dos distintos patrimônios culturais que coa-

uma leitura crítica dos modos como os grupos domi-

bitam a sala de aula. Portanto, ganha relevância uma

nantes definem a realidade e como os dominados pro-

ação educativa que analise as relações de poder que

curam resistir. Propõe-se, portanto, duas ações com-

posicionam determinadas práticas corporais como

plementares: a leitura do artefato cultural, a fim de

legítimas em detrimento de outras.

interpretar seus códigos constituintes, bem como sua

É o que leva a defender uma Educação Física culturalmente orientada, também denominada currícu-

produção no interior da escola para que os estudantes
possam conferir-lhe novos sentidos.

lo cultural, por meio da qual os sujeitos têm a opor-

Nessa perspectiva, caso as aulas de Educação Física

tunidade de conhecer, com profundidade, o próprio

sejam compreendidas como lócus de análise, discus-

repertório cultural corporal, ampliando-o e compreen-

são e vivência dos saberes relativos à cultura corporal,

dendo-o, como também acessar os códigos de comu-

serão incoerentes quaisquer ações didáticas direciona-

nicação utilizados por diversas culturas por meio da

das à fixação de padrões para atingir níveis elevados de

expressão corporal.

desenvolvimento motor, melhoria da saúde ou aprimo-

Compreender o contexto histórico da gênese e a

ramento dos domínios cognitivo e socioafetivo.

transformação das manifestações corporais que as

10. No sentido aqui adotado, técnicas são os gestos que caracterizam qualquer prática corporal.
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Metas Específicas da
Educação Física para
a Educação Infantil

C

om base na matriz de competências do Colégio São Luís,
é possível propor as seguintes metas a serem alcançadas nas
aulas de Educação Física:

•

Envolver-se na realização de brincadeiras, jogos,

•

Relacionar as práticas corporais vivenciadas ao
contexto de sua ocorrência.

tencentes a outros grupos, tomando-as como fator

•

Ressignificar as práticas corporais vivenciadas

de identidade cultural.

•

danças, lutas, esportes e ginásticas.

conforme as características da escola e da turma.
•

ções corporais pelos seus representantes.
•

•

Adotar atitudes de lealdade, dignidade, coopera-

•
•

Expressar-se fazendo uso de diversas linguagens,
dos colegas no decorrer das vivências corporais.

•

Realizar práticas corporais pertencentes ao pró-

Incorporar as sugestões dos colegas às práticas

prio grupo, fortalecendo as relações de pertenci-

corporais vivenciadas.

mento cultural.

Valorizar as diferentes formas de expressão
corporal.

•

Interessar-se pelas manifestações corporais per-

explorando as sensações e emoções pessoais e as

ção e valorização do outro durante as vivências
corporais.

Valorizar os significados atribuídos às manifesta-

•

Compreender o processo de transformação vivido
pelas manifestações corporais.

Reivindicar locais adequados para a prática das
manifestações corporais.
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A Organização Pedagógica
da Educação Física na
Educação Infantil

C

om vistas a organizar os planos de ensino de cada professor, as práticas corporais são tomadas como eixos, dos quais se extraem objetos de conhecimento a
serem distribuídos ao longo da Educação Infantil.

É importante frisar que, na atualidade, a ocorrência

danças, lutas, esportes ou ginásticas podem variar bas-

social das práticas corporais é tida como forma de

tante. Se for levada em conta a riqueza que caracteri-

lazer, meio de aquisição e manutenção da saúde, pro-

za o território nacional, os significados se multiplicam

dução estética, atividade competitiva ou campo de

ainda mais. Finalmente, no âmbito internacional, pare-

atuação profissional. Logo, todos esses significados

ce claro que as opções são imensuráveis.

precisam ser conhecidos pelas crianças para que se

As pesquisas realizadas sobre o assunto relevam

evitem visões essencialistas. Além disso, os significa-

que compreender a ocorrência social das práticas

dos e, mesmo as manifestações, sofrem modificações

corporais passa, obrigatoriamente, pela identificação

conforme as esferas de ocorrência (no contexto fami-

dos significados a elas atribuídos e a problematização

liar, comunitário, regional, nacional ou internacional),

dos discursos que as envolvem. É fundamental que as

daí a importância de definir os objetos de conheci-

crianças reconheçam os vários sentidos atribuídos a

mento com base na sua expressão territorial.

uma mesma brincadeira, dança, luta, esporte ou ginás-

Explicando: dado o caráter globalizado e multicul-

tica, assim como a sua grande variedade. Muitas pes-

tural da sociedade, não é difícil que as famílias pos-

soas praticam esporte como alternativa no combate

suam patrimônios culturais corporais distintos, assim

ao sedentarismo, outras como meio de subsistência e,

como há que se considerar a diversidade presente na

talvez, a maioria o faça como atividade que preenche

cidade de São Paulo, pois, em cada bairro ou comunida-

o tempo livre. Ademais, não se pode esquecer que há

de, os modos de produzir e interpretar as brincadeiras,

esportes olímpicos, não olímpicos, radicais, de inverno,
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A tematização dessas
manifestações culturais
na escola implica,
obrigatoriamente, na
consideração dos significados
que lhes são atribuídos pelos
diversos grupos sociais.

familiar, por exemplo, o futebol, nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, buscará reconhecer as modalidades presentes no bairro ou na cidade, como a corrida de rua. No primeiro caso, o futebol pode ser abordado enquanto prática de lazer e, no segundo, como
forma de aquisição e manutenção da saúde. Para não
encerrar o campo de significação numa só possibilidade, é importante que, em outro momento do currículo,
os estudantes revisitem essas mesmas práticas corporais e que possam conhecer outros pontos de vista.

que utilizam diferentes equipamentos e são realizados

Ressalte-se que, na perspectiva cultural, o ensino

em uma infinidade de lugares. Certo paralelismo pode

do componente concentra-se na elaboração e reali-

ser estabelecido com os jogos e brincadeiras.

zação de encontros didáticos que possibilitem a lei-

Dada a impossibilidade de abarcar a multiplici-

tura e produção de brincadeiras, jogos, danças, lutas,

dade de aspectos que caracterizam as práticas corpo-

esportes e ginásticas. A tematização dessas manifes-

rais, em cada etapa da Educação Básica, pretende-se

tações culturais na escola implica, obrigatoriamente,

oferecer oportunidades de vivência, estudo, reflexão e

na consideração dos significados que lhes são atribuí-

sistematização da cultura corporal, com o objetivo de

dos pelos diversos grupos sociais. Tal como acontece

contribuir para a formação de cidadãos e cidadãs que,

com o encadeamento das atividades de ensino, a dis-

não somente compreendam a ocorrência social das

tribuição dos temas culturais (ou eixos) é apenas uma

brincadeiras, jogos, danças, lutas, esportes e ginás-

possibilidade dentre muitas outras. É óbvio que, com

ticas, como também possam nelas intervir de forma

o passar do tempo, a experiência adquirida no trato

crítica, a fim de garantir a democratização do acesso

pedagógico das práticas corporais permitirá ao profes-

e a participação. Desse fato decorre a importância de

sor criar e recriar situações didáticas, conferindo-lhes

promover olhares diferenciados sobre essas mani-

a singularidade desejada e adequada à sua turma.

festações, evitando a repetição de enfoques arcaicos.

Apesar da impossibilidade de abranger no cur-

Retomando o exemplo do esporte, para cada momen-

rículo escolar o universo de manifestações da cul-

to do percurso curricular, será prevista uma esfera de

tura corporal existentes e seus múltiplos significa-

ocorrência, ao passo que o professor goza de liberdade

dos, é possível definir Objetivos de Aprendizagem e

para abordar o modo de significação mais condizente

Desenvolvimento a partir da matriz de competências

com sua turma. Enquanto na Educação Infantil o pro-

do Colégio São Luís. O quadro a seguir permite visuali-

fessor mapeará as modalidades presentes na cultura

zar a proposta para a Educação Infantil.
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Quadro com os Eixos, Objetos de Conhecimento,
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e Competências
EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1
EIXO: BRINCADEIRAS E JOGOS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Brincadeiras e Jogos do
contexto familiar
e comunitário

(EIP1EF01) Vivenciar brincadeiras e jogos pertencentes
ao contexto familiar e comunitário.

CM RC

(EIP1EF02) Reconhecer as características das brincadeiras
e jogos do contexto familiar e comunitário.
(EIP1EF03) Ressignificar e recriar brincadeiras e jogos pertencentes ao contexto
familiar e comunitário conforme
as características da escola e da turma.

IN CL

(EIP1EF04) Valorizar as brincadeiras e jogos do contexto familiar e comunitário.

EIXO: DANÇA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Danças do contexto
familiar e comunitário

(EIP1EF05) Vivenciar danças pertencentes ao contexto familiar
e comunitário.

CM RC

(EIP1EF06) Reconhecer as características das danças realizadas no núcleo
familiar e na comunidade.
(EIP1EF07) Ressignificar e recriar as danças pertencentes ao contexto
familiar e comunitário conforme as características da escola e da turma.

IN CL

(EIP1EF08) Valorizar as danças realizadas no contexto familiar
e comunitário.

EIXO: LUTAS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Lutas do contexto
familiar e comunitário

(EIP1EF09) Vivenciar as lutas praticadas por familiares ou membros
da comunidade.

CM RC

(EIP1EF10) Reconhecer as características das lutas realizadas
por familiares ou membros da comunidade.
(EIP1EF11) Ressignificar e recriar as lutas praticadas por familiares
ou membros da comunidade conforme as características da escola
e da turma.

IN CL

(EIP1EF12) Valorizar as lutas realizadas por familiares ou membros
da comunidade.
As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1 (continuação)
EIXO: ESPORTES
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Esportes do contexto
familiar e comunitário

(EIP1EF13) Vivenciar os esportes pertencentes ao contexto familiar
e comunitário.

CM RC

(EIP1EF14) Reconhecer as características dos esportes praticados no contexto
familiar e comunitário.
(EIP1EF15) Ressignificar e recriar os esportes pertencentes ao contexto
familiar e comunitário conforme as características da escola e da turma

IN CL

(EIP1EF16) Valorizar os esportes praticados no contexto
familiar e comunitário.

EIXO: GINÁSTICA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Ginásticas do contexto
familiar e comunitário

(EIP1EF17) Vivenciar as ginásticas pertencentes ao contexto
familiar e comunitário.

CM RC

(EIP1EF18) Reconhecer as características das ginásticas praticadas por
familiares ou membros da comunidade.
(EIP1EF19) Ressignificar e recriar as ginásticas pertencentes ao contexto familiar
e comunitário conforme as características da escola e da turma.

IN CL

(EIP1EF20) Valorizar as ginásticas praticadas no contexto familiar e comunitário.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Educação Física
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 2
EIXO: BRINCADEIRAS E JOGOS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Brincadeiras e Jogos
do contexto familiar
e comunitário

(EIP2EF01) Interpretar gestos, formatos e regras das brincadeiras e jogos
pertencentes ao contexto familiar e comunitário.

LA

(EIP2EF02) Compreender os significados atribuídos às brincadeiras e jogos
do contexto familiar e comunitário, realizadas como formas de lazer.
(EIP2EF03) Agir com lealdade e respeito ao outro durante a vivência das
brincadeiras e jogos pertencentes ao contexto familiar e comunitário.

PS

(EIP2EF04) Modificar o formato e as regras das brincadeiras e jogos
do contexto familiar e comunitário com base nas decisões coletivas.

EIXO: DANÇA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Danças do contexto
familiar e comunitário

(EIP2EF05) Interpretar gestos e formatos das danças pertencentes ao
contexto familiar e comunitário.

LA

(EIP2EF06) Compreender os significados atribuídos às danças realizadas
no núcleo familiar e na comunidade como forma de lazer.
(EIP2EF07) Adotar atitude respeitosa durante a vivência das danças
pertencentes ao contexto familiar e comunitário.

PS

(EIP2EF08) Modificar as danças realizadas no contexto familiar
e comunitário com base nas decisões coletivas.

EIXO: LUTAS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Lutas do contexto
familiar e comunitário

(EIP2EF09) Interpretar gestos e formatos das lutas praticadas por
familiares ou membros da comunidade.

LA

(EIP2EF10) Compreender os significados atribuídos às lutas realizadas
por familiares ou membros da comunidade com finalidade competitiva.
(EIP2EF11) Agir com lealdade e respeito ao outro durante a vivência
das lutas praticadas por familiares ou membros da comunidade.

PS

(EIP2EF12) Modificar as lutas realizadas por familiares ou membros
da comunidade com base nas decisões coletivas.
As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 2 (continuação)
EIXO: ESPORTES
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Esportes do contexto
familiar e comunitário

(EIP2EF13) Interpretar gestos, formatos e regras dos esportes pertencentes
ao contexto familiar e comunitário.

LA

(EIP2EF14) Compreender os significados atribuídos aos esportes praticados
no contexto familiar e comunitário com finalidade competitiva.
(EIP2EF15) Agir com lealdade e respeito ao outro durante a vivência
dos esportes pertencentes ao contexto familiar e comunitário.

PS

(EIP2EF16) Modificar os esportes praticados no contexto familiar
e comunitário com base nas decisões coletivas.

EIXO: GINÁSTICA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Ginásticas do contexto
familiar e comunitário

(EIP2EF17) Interpretar gestos e formatos das ginásticas pertencentes
ao contexto familiar e comunitário.

LA

(EIP2EF18) Compreender os significados atribuídos às ginásticas
praticadas no contexto familiar e comunitário como forma de expressão.
(EIP2EF19) Adotar precauções de segurança e respeito ao outro durante
a vivência as ginásticas pertencentes ao contexto familiar e comunitário.

PS

(EIP2EF20) Modificar as ginásticas praticadas no contexto familiar
e comunitário com base nas decisões coletivas.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Questões de natureza
metodológica e didática

CONSIDERAÇÕES ACERCA

nacional e internacional, ou seja, a sulista, nortista,

DA PRÁTICA PEDAGÓGICA

nordestina, urbana, rural, afro, indígena, imigrante e

Escapando da tradição que confundia a função da

poder presentes nas questões de gênero, etnia, reli-

Educação Física escolar com aquela praticada nos

gião, classe, idade, consumo, local de moradia, tempo

clubes, academias de ginástica e outras institui-

de escolarização, ocupação profissional etc. que per-

ções, como também daquela que perseguia o pleno

passam as práticas corporais.

tantas outras, além de problematizar as relações de

desenvolvimento cognitivo, afetivo-social e motor, a

Como espaço público e propício para o debate

melhoria da aptidão física ou a aquisição de habili-

coletivo, a escola deve visar às melhores condições

dades esportivas, a perspectiva cultural do compo-

para seus sujeitos. A perspectiva cultural da Educação

nente, em consonância com a área das Linguagens,

Física mostra-se adequada para uma atuação profícua

assume o compromisso de formar pessoas que pos-

nesse sentido, mediante o contato e a intimidade com

sam ler, interpretar e produzir práticas corporais.

a cultura corporal da comunidade mais próxima, bem

Para tanto, amplia-se o leque das ações pedagógicas,

como com aquela pertencente a outros grupos, o que

prestigiando, além das vivências corporais, a tema-

abre caminhos para as experiências diversificadas e

tização de brincadeiras, lutas, danças, ginásticas e

provoca novas formas de sentir, pensar, compreender,

esportes que constituem o patrimônio cultural dos

dizer e fazer. Em outras palavras, promove o encontro

variados grupos sociais.

das crianças com diferentes formas de expressão e de

O propósito é dar voz às várias culturas presentes nos territórios familiar, comunitário, regional,

compreensão da vida – requisitos obrigatórios para a
conquista da justiça social.
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Quando a criança entra em contato com as práti-

procurando ajustá-las às suas preferências e às carac-

cas corporais de outros grupos e tem a oportunidade

terísticas do grupo e do contexto. Também é importan-

de contemplá-las, vivencia uma relação interpretativa

te apresentar outras referências, que permitam uma

movida pela busca de compreensão de seu significa-

compreensão mais elaborada da manifestação, o que

do. Daí a importância de iniciar os trabalhos com um

potencializa o acesso aos significados daquela prática

mapeamento do universo cultural corporal da comu-

corporal, fazendo com que elas estabeleçam relações.

nidade, seguido da seleção, pelo professor, da prática

Essa intimidade permite a apropriação da histó-

corporal que será tematizada. Uma vez escolhida a

ria, características e técnicas próprias da brincadeira,

manifestação, seja ela uma brincadeira, dança, luta,

dança, luta, esporte ou ginástica, além do reconheci-

esporte ou ginástica, é importante oferecer às crianças

mento do prazer embutido no significado dessa relação.

situações em que possam identificar sua ocorrência

Intimidade construída por meio de atividades que pro-

social. Perguntar se alguém conhece ou se recorda de

movem o aprofundamento dos saberes, ultrapassando

ter visto ou experimentado ou se existe alguma crian-

a superficialidade cotidiana e colocando-os em outro

ça no grupo que costuma praticar. Vídeos ou imagens

plano, transgredindo-os, construindo múltiplos senti-

podem ser recursos importantes nesse momento.

dos, leituras e formas de compreensão da vida. O olhar

Reconhecida a prática corporal, é hora de vivenciá-la o

é aguçado pela sensibilidade, pela emoção, pela afetivi-

máximo possível, é importante que as crianças possam

dade, pela imaginação, pela reflexão, pela crítica. Olhar

brincar, lutar, dançar etc. sem qualquer pretensão per-

que indaga, rompe, quebra a linearidade, ousa, inverte a

formática. Após algumas aulas, é importante fazê-las

ordem, desafia a lógica, brinca, encontra incoerências

refletir sobre o que fizeram, ou seja, da perspectiva de

e divergências, estranha, admira e se surpreende, para

executoras, adquirem a de leitoras.

então estabelecer novas formas de ver o mundo.

Durante a leitura da prática corporal tematizada,

Não há como se constituir em autor ou autora

a criança entra em diálogo com seus autores e com

críticos e criativos, se não for acessada a pluralidade

o contexto em que ela e eles estão referenciados.

de referências, com liberdade suficiente para opinar,

Relaciona-se com os signos que a compõem e elabo-

criar relações e construir sentidos e conhecimentos.

ra uma compreensão dos seus sentidos, procurando

A ampliação dos modos de significar determinada prá-

reconstruir e apreender sua totalidade. Nessa rela-

tica corporal acontece por meio do acesso a outras nar-

ção, articula-se a experiência nova, provocada pela

rativas para além daquelas emitidas pelo professor ou

relação com o que vivencia na escola (experiência de

colegas, o que faz circular diferentes conhecimentos.

estranhamento da situação habitual, de surpresa, de

Essa é a base fundamental para o processo de criação,

assombro, de inquietação), com a experiência pessoal,

pois alarga o acervo de referências relativas às carac-

acumulada por intermédio da interação com outros

terísticas e ao funcionamento de cada prática corpo-

produtos culturais aos conhecimentos apropriados

ral, bem como amplia a rede de significados e modos

nas práticas sociais vivenciadas nos espaços familia-

diferenciados de comunicabilidade e compreensão por

res, escolares, comunitários etc., trazendo o seu ponto

meio da linguagem corporal.

de vista para completar sua interpretação. A contem-

O trabalho pedagógico com as práticas corporais

plação é um ato de criação, de coautoria. Aquele que

parte do princípio de que a criança, desde bem peque-

aprecia algo continua a produção do autor, ao tomar

na, tem infinitas possibilidades para o desenvolvimen-

para si o processo de reflexão e compreensão.

to de sua sensibilidade e de sua expressão. Um dos

No contexto pedagógico, a apreciação como ato

principais objetivos do ensino de Educação Física é a

de criação, e não como atitude passiva ou olhar con-

compreensão e valorização do direito às diferenças e

formado, que apenas reproduz, é acompanhada de

a conscientização da diversidade individual e grupal.

ressignificação e apropriação. Por isso, é importante

É importante que a criança vivencie práticas corpo-

convidar as crianças a reinventar as práticas corporais,

rais em que possa acompanhar, reconhecer, sentir,
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experienciar, imaginar as diversas manifestações e

de conversa, experimentação, assistência a vídeos,

atuar sobre elas. É fundamental que ela conheça as pro-

audiência a ritmos, músicas, entrevistas, depoimentos,

duções de diferentes épocas e grupos sociais, tanto as

análise de imagens, fotografias, visitas aos locais onde

pertencentes à cultura popular, quanto as consideradas

as práticas corporais ocorrem etc. É importante, tam-

da cultura erudita. O trabalho com a linguagem corpo-

bém, que o cotidiano seja pleno de atividades de produ-

ral tem como finalidade propiciar oportunidades para

ção tais como verbalização das opiniões, socialização

que as crianças apreciem diferentes repertórios cultu-

das descobertas, organização de apresentações para

rais e também experimentem, ampliando a sua sensi-

os colegas da turma, escola ou comunidade, a comu-

bilidade e sua cultura corporal.

nicação de informações obtidas no interior da institui-

A ação didática pautada na perspectiva cultural

ção educativa ou fora dela, entre outras. Ao lado disso,

inclui possibilitar a socialização e a memória das prá-

as crianças devem ser encorajadas a pensar e discu-

ticas corporais socialmente disponíveis. O elemento

tir sobre as práticas corporais, pois um dos principais

essencial é o reconhecimento das culturas. Para tanto,

objetivos é transcender os conhecimentos acerca da

é necessário que os professores sejam capazes de,

cultura corporal já disponíveis.

empaticamente, fazer a leitura das linguagens infan-

Não se trata, portanto, de simplesmente reprodu-

tis, colocando-se corporalmente disponíveis para com-

zir as manifestações corporais aprendidas na famí-

preender seus sentidos e significados. Isso passa pela

lia ou na comunidade. Ao experimentá-las, conversar

superação de algumas barreiras culturais que contri-

sobre elas, procurar compreendê-las, compará-las com

buíram para a configuração de uma postura que repele

outras já conhecidas e descobrir um pouco mais da sua

a brincadeira, o toque e a sensibilidade corporal.

história e das trajetórias dos grupos que as produzi-

Ao incluir a vivência, ressignificação, leitura,

ram e reproduziram, os conhecimentos serão revistos,

ampliação e aprofundamento dos conhecimentos rela-

ampliados e aprofundados pela mediação cuidada e

tivos às manifestações corporais, a Educação Física

atenta do professor.

promove situações didáticas que favorecem a troca

O registro deve acompanhar todo o processo.

entre os sujeitos, a aceitação das diferenças e o respei-

Tomar notas, fotografar, gravar áudios, recolher dese-

to ao outro. Os indivíduos se reconhecem e se diferen-

nhos, narrativas infantis etc. são algumas das muitas

ciam a partir do outro, por isso, as atividades devem

possibilidades de documentação das atividades rea-

permitir que todos possam participar, divertir-se e

lizadas e das respostas das crianças. Esses materiais

aprender, independentemente das características indi-

acumulam as informações necessárias para avaliação

viduais. Assim sendo, é importante que os professores

do trabalho pedagógico efetivo. Na perspectiva cultu-

tenham, como princípio norteador, a convivência social

ral, não se avalia as crianças, mas sim, o que foi pro-

inclusiva, que incentivem e promovam a criatividade, a

posto diante da contribuição para o alcance dos obje-

solidariedade, a cidadania e o desenvolvimento de ati-

tivos estipulados.

tudes de coletividade.

A análise dos registros fornece os indícios para o

Para uma Educação Física culturalmente orienta-

professor refletir sobre o trabalho realizado e sobre quais

da, é preciso assegurar práticas pedagógicas que per-

situações didáticas precisam ser replanejadas e quais

mitam a realização de atividades variadas: relatos orais

devem ser descartadas ou enfatizadas. É o percurso rea-

e escritos, demonstrações, vivências corporais, rodas

lizado que está em xeque e que precisa ser revisto.
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COMPONENTE CURRICULAR

Matemática
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A Matemática na
Educação Infantil:
Reﬂexões e Proposições

N

os últimos anos, a partir de implementação de orientações curriculares surgidas no âmbito de estados e de municípios brasileiros, o ensino da
Matemática tem apresentado mudanças. Os documentos curriculares apontam articulações entre conteúdos e metodologias, permitindo avanços para que o
ensino de Matemática responda aos anseios de uma nova sociedade do século XXI.

Nesse contexto, ensinar Matemática é um grande

como produto de conhecimento a contagem, a

desafio. Ela foi constituída como forma de pensa-

localização, as medições, os jogos entre outros.

mento e ferramenta que o homem utiliza para orga-

•

que governam o universo e os fenômenos naturais.

Componente formativo, pois contribui para o
desenvolvimento do pensamento lógico.

nizar suas ideias e ajudar a compreender as leis
•

Componente social importante para a comunica-

A Matemática tem a finalidade de resolver problemas

ção, pois a sociedade tem a necessidade de troca

do cotidiano, ou seja, tem um componente instrumen-

de informações, de construção de significados, de

tal, mas também abarca aspectos culturais, sociais e

criação ou de manutenção de consensos. E, nesse

formativos, como apresentado a seguir:

contexto, cabe destacar que a linguagem matemá-

•

Componente instrumental, pois ajuda a compre-

tica tem um caráter universal e é utilizada de forma

ender a natureza, transformá-la e desenvolvê-la.

compreensível, independente da língua falada.

À medida que compreende de forma mais ampla o
mundo natural, o homem constrói ciência, tecnolo•

Esses componentes da Matemática nos fazem pen-

gia e arte.

sar nas seguintes questões: Como a Matemática é ensi-

Componente cultural porque é parte do patrimônio

nada na Educação Infantil? Que aspectos da Matemática

cultural da humanidade, uma vez que apresenta

são mais valorizados nesse nível de ensino?
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A forma de ensinar Matemática decorre de aspectos que são, em maior ou menor grau, privilegiados pelo

necessita de uma metodologia diferenciada, potencializando o objeto do conhecimento a ser aprendido.

professor. Se o ensino for centrado em cálculos, prio-

É importante que as atividades propostas sejam

riza aspectos tecnicistas, de memorização sem com-

desafiadoras, para que as crianças possam acessar

preensão; se for baseado na compreensão e na utiliza-

seus conhecimentos sobre o assunto e estabele-

ção de sua linguagem, mostra aspectos que privilegiam

cer relações entre o que já conhecem e o que estão

o raciocínio, o desenvolvimento de capacidades inte-

aprendendo. Sugere-se que o professor identifique os

lectuais e estruturam o pensamento e o raciocínio, em

conhecimentos prévios que as crianças já possuem

busca da solução dos problemas apresentados.

sobre um determinado assunto, pois elas transitam

Mas, será que a Matemática é ensinada de forma
a permitir o desenvolvimento da compreensão? E na

por diferentes espaços sociais e crescem numa sociedade letrada, inclusive matematicamente falando.

Educação Infantil, como a Matemática pode ser explo-

Por último, é fundamental não subestimar a capa-

rada para que as crianças a compreendam e utilizem

cidade das crianças. Na Educação Infantil, é muito

sua linguagem?

comum o adulto achar que, porque a criança é peque-

Nesse sentido, o contexto de jogos e brincadei-

na, não tem a capacidade de se orientar no espaço, por

ras é muito pertinente. Um exemplo é o brincar de

exemplo. No entanto, desde muito pequena, a criança

Amarelinha, por meio de tal brincadeira é possível

consegue saber onde fica seu quarto, seu berço, a cozi-

explorar a sequência numérica de 1 a 10, tanto na

nha da casa, e, ainda, localizar-se nos espaços esco-

ordem crescente, como decrescente.

lares, mesmo não se utilizando da linguagem. Basta

O trabalho com sequências de cores ou de objetos

desafiá-la a se locomover e se posicionar no espaço.

proporciona, por exemplo, a observação de regularidades que permitem à criança descobrir “o segredo”
desta sequência e dar continuidade a partir do padrão
observado. Esses são os primeiros passos para desenvolver o pensamento algébrico.

AS PESQUISAS NA ÁREA

A Matemática na Educação Infantil deve desafiar,
principalmente, o raciocínio das crianças ao apresentar

Nos últimos anos, existem muitas pesquisas que dis-

situações que permitam suas aplicações e articulações

cutem o ensino e a aprendizagem de Matemática.

interdisciplinares. Os objetos do conhecimento devem

Algumas são muito importantes para a fase da

ter relevância social, mas também devem ser estru-

Educação Infantil. Essas pesquisas revelam que as

turantes para a construção do conhecimento mate-

crianças são capazes de formular hipóteses sobre

mático. Desde o início da escolarização, é importante

números, suas representações, ordem de grandeza,

que haja equilíbrio entre atividades práticas que usam

mesmo sem terem aprendido esse tema na escola.

diferentes noções matemáticas e outras que permitam
desenvolver o raciocínio e o pensamento matemático.
No trabalho com a Matemática, é importante propor diferentes tipos de atividades, para que a criança perceba que um mesmo raciocínio pode solucionar diferentes situações e que uma mesma situação
pode ser resolvida de várias maneiras. Dessa forma,

Para saber mais: Para saber sobre essas
pesquisas leia o livro: CURI, E. Matemática
para crianças pequenas da Editora
Melhoramentos, 2015.

a aprendizagem tem mais significado para ela. Na
recitação oral, por exemplo, o professor pode explorar cantigas de roda, brincadeiras como Amarelinha,
jogos com contagem etc. Cada uma dessas atividades

MATEMÁTICA 153

curriculo SLUIS_diagramado_EI_rev3.indd 153

15/02/2019 10:24

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

Mostram ainda a importância de se considerar esses conhecimentos prévios e as hipóteses das
crianças como ponto de partida para novas aprendizagens matemáticas na escola.
Por exemplo, no trabalho com números, a partir
dos quatro anos, a criança já sabe responder qual é o
maior e o menor número que conhece. Numa roda de
conversa, o professor pode explorar o universo numérico das crianças da sala, identificar os conhecimentos prévios da turma e ampliá-los.
Há pesquisas sobre o ensino dos números, das
operações, sobre a exploração do espaço pela criança,
o tratamento da informação, entre outros temas, que
podem colaborar para a prática dos professores, pois
mostram as implicações, tanto para o ensino e quanto
para a aprendizagem. Elas serão discutidas com mais
profundidade nas Orientações Didáticas.
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Metas Específicas
da Matemática para a
Educação Infantil

As metas específicas da Matemática para a Educação

4. Interagir com os colegas e tomar decisões respon-

Infantil, partindo das competências gerais propostas

sáveis, exercendo a assertividade, o engajamento

pelo Colégio São Luís são:

e a resiliência nas atividades que envolvam resolução de problemas a partir de conhecimentos

1.

Acessar e construir conhecimentos matemáticos a

matemáticos.

partir de diferentes linguagens para comunicar-se,

5. Trabalhar em grupos na resolução de atividades

expressando ideias, opiniões e os caminhos utili-

matemáticas, reconhecendo-se como parte da

zados para a resolução de um problema.

coletividade no exercício de relações baseadas

2. Utilizar conhecimentos matemáticos na resolu-

no diálogo, no respeito e no reconhecimento da

ção de problemas variados em diferentes contex-

diversidade.

tos, que priorizam o raciocínio lógico e a argumen-

6. Apropriar-se e utilizar as tecnologias digitais de

tação, e em atividades que permitam desenvolver

informação e comunicação na resolução de problemas matemáticos.

o pensamento científico, crítico e criativo.

3. Utilizar a autonomia e o autocontrole para

7.

Utilizar o repertório cultural para conhecer a evo-

superar obstáculos na resolução de problemas

lução dos conceitos matemáticos e utilizá-los em

matemáticos.

situações de resolução de problemas.
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A Organização Pedagógica
da Matemática na
Educação Infantil

O

s conhecimentos matemáticos são parte integrante do universo das crianças
desde seu nascimento. As crianças participam de muitas situações envolvendo números, relações entre quantidades, noções sobre espaço, utilizando
recursos próprios e estratégias pessoais para resolver problemas do seu cotidiano,
como conferir a quantidade de ﬁgurinhas, marcar e controlar os pontos de um jogo,
repartir doces entre colegas, mostrar com os dedos a idade, operar com dinheiro etc.
Também exploram o espaço ao seu redor e, aos pou-

aprendizagem e desenvolvimento e ideias fundamen-

cos, organizam seus deslocamentos, descobrem cami-

tais da Matemática que vão permitir o desenvolvi-

nhos, estabelecem pontos de referência, identificam

mento das competências e metas do Colégio.

posições e comparam distâncias. Além disso, em sua

Os Eixos Estruturantes, tanto na Educação

experiência de vida, a criança se depara com medidas

Infantil como no Ensino Fundamental são: Números,

de seu corpo, de seus colegas, ou mesmo de objetos e

Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e

medidas de tempo.

Estatística e Álgebra.

Na Educação Infantil é necessário promover

Esses Eixos foram definidos a partir das especifi-

experiências que proporcionem às crianças fazer

cidades da área e são trabalhados de forma articulada,

observações, explorar objetos, investigar o seu entor-

com a finalidade de possibilitar uma ampla visão da

no, levantar hipóteses, consultar fontes de informa-

Matemática de acordo com as possibilidades de com-

ção, para buscar respostas às suas questões. Essa

preensão dos estudantes e sua faixa etária.

vivência das crianças favorece a elaboração de
conhecimentos matemáticos.

Os Objetos de Conhecimento indicam o que o
professor precisa ensinar de Matemática em cada

Para isso, este documento se organiza em eixos

eixo estruturante, articulando-os com as ideias

estruturantes, objetos do conhecimento, Objetivos de

fundamentais da Matemática. Cada objeto de
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conhecimento pode dar origem a mais de um objeti-

desenvolvimento de uma aproximação a novas for-

vo de aprendizagem e desenvolvimento. Estes obje-

mas de representação de conhecimentos anterior-

tivos definem explicitamente o que cada estudante

mente discutidos ou apresentados, a percepção de

deve aprender de Matemática a cada ano de escola-

que há modos específicos de representação de ideias

ridade, e, de acordo com os objetos de conhecimento

numéricas, métricas, geométricas e estatísticas, bem

elencados, explicitam conceitos, processos matemá-

como a associação entre representações pessoais e

ticos, procedimentos e habilidades. Visam à explora-

outras mais convencionais em Matemática. A essa

ção de diferentes formas de representar conceitos e

introdução das formas de representação dos concei-

procedimentos matemáticos, com o foco principal no

tos matemáticos, bem como de utilizá-los em situa-

letramento matemático.

ções novas associadas ao sentido que elas possuem,

Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimen-

chamamos de alfabetização matemática.

to favorecem o raciocínio, a representação, a comu-

As Ideias Fundamentais estão presentes nos mais

nicação, o levantamento de hipóteses, a resolução de

variados assuntos da Matemática, com articulações

problemas em contextos variados, utilizando procedi-

e conexões sempre inter-relacionadas. Seu objetivo é

mentos pessoais de representação oral ou escrita ou

favorecer uma melhor articulação entre linguagens,

pictórica de conceitos matemáticos, possibilitando o

temas e conteúdos matemáticos.
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Quadro com os Eixos, Objetos de Conhecimento,
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento e Competências.
EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1
EIXO: NÚMEROS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Função social dos
números naturais

(EIP1M01) Reconhecer números naturais familiares e frequentes
em diferentes funções ou usos.

CM LA

(EIP1M02) Identificar números naturais familiares e frequentes
em diferentes funções ou usos.
• Sequenciação e
ordenação de números
naturais

(EIP1M03) Sequenciar e ordenar oralmente números naturais familiares
ou frequentes a partir de situações vivenciadas.

CM LA

• Contagem com apoio

(EIP1M04) Realizar contagem com apoio de diferentes objetos em situações
do cotidiano, ou mesmo em jogos e brincadeiras.

CM LA

(EIP1M05) Agrupar objetos utilizando como critério a contagem.
(EIP1M06) Resolver problemas utilizando procedimentos de contagem que
indicam acréscimo ou a retirada de objetos de uma coleção.
• Recitação oral

(EIP1M07) Realizar recitação oral de sequências numéricas, de um em um,
em situações do cotidiano ou da cultura infantil (cantigas, jogos e brincadeiras)

• Resolução de problemas (EIP1M08) Relacionar quantidades explorando as ideias de acrescentar
envolvendo relação entre ou juntar para obter uma quantidade maior, em situações do cotidiano,
quantidades
e produzir registros escritos da quantidade obtida.

LA CD

CM LA

(EIP1M09) Relacionar quantidades explorando oralmente a ideia de retirar para
obter uma quantidade menor e produzir registros escritos da quantidade obtida.

EIXO: GRANDEZAS E MEDIDAS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Resolver problemas
envolvendo unidade
de Comprimento

(EIP1M10) Resolver situações envolvendo a noção de comprimento: ser
comprido ou curto; alto ou baixo; ter mesma altura ou mesmo tamanho.

CM LA

(EIP1M11) Resolver situações envolvendo a noções de: mais leve, mais pesado.
(EIP1M12) Resolver situações envolvendo a noções de cheio/vazio, o que tem
mais, o que tem menos, metade, pouco/muito.
(EIP1M13) Resolver situações envolvendo a duração e sequência temporal:
antes, agora, depois, dia (manhã, tarde e noite).

CM LA RC

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1 (continuação)
EIXO: GEOMETRIA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Localização e
movimentação
no espaço

(EIP1M14) Resolver problemas envolvendo a noções de: dentro, fora; embaixo,
em cima, atrás de, na frente de, ao lado de.

CM LA IN

(EIP1M15) Situar-se no espaço em situações de jogos e brincadeiras.

CM LA
IN RC

• Similaridades e
diferenças entre
formatos de objetos

(EIP1M16) Visualizar objetos e indicar alguma diferença ou similaridade
entre seus formatos.

CM LA RC

EIXO: ÁLGEBRA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Padrões

(EIP1M17) Observar sequências figurais e identificar um padrão (cor, formato,
tamanho etc).

CM LA CD

EIXO: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Coleta de dados

(EIP1M18) Organizar coletivamente dados coletados em jogos ou brincadeiras
utilizando diferentes representações (desenhos ou objetos).

CM LA
CD PS

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 2
EIXO: NÚMEROS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Função social dos
números naturais

(EIP2M01) Reconhecer os números naturais familiares e frequentes em diferentes
funções ou usos (uso de calendário, número de calçado, da roupa, idade, entre
outras), ampliando o intervalo numérico.

CM LA
CD CL

(EIP2M02) Identificar e registrar números, ampliando o intervalo numérico.
• Sequenciação e
ordenação de números
naturais

(EIP2M03) Sequenciar e ordenar oralmente e utilizar registro escrito de números
naturais familiares ou frequentes a partir das situações vivenciadas, ampliando
o intervalo numérico.

CM LA

• Contagem com apoio

(EIP2M04) Resolver problemas utilizando procedimentos de contagem que
indicam acréscimo ou a retidas de objetos de uma coleção e produzir registros
escritos das soluções encontradas e validar as respostas.

CM LA CL

• Recitação oral

(EIP2M05) Realizar recitação oral de sequências numéricas de um em um, de
dois em dois, de cinco em cinto em situações do cotidiano ou da cultura infantil
(cantigas, parlenda, jogos e brincadeiras e música)

CM LA CD

• Resolução de problemas (EIP2M06) Relacionar quantidades explorando as ideias de acrescentar,
envolvendo relação entre juntar para obter uma quantidade maior em situações do cotidiano e produzir
quantidades
registros escritos da quantidade obtida.

CM LA

(EIP2M07) Relacionar quantidades explorando a ideia de retirar para obter uma
quantidade menor e produzir registros escritos da quantidade obtida.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 2 (continuação)
EIXO: GRANDEZAS E MEDIDAS
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Resolução de problemas
envolvendo unidade de
Comprimento

(EIP2M08) Resolver situações envolvendo a noção de comprimento: ser
comprido ou curto; alto ou baixo; ter mesma altura ou mesmo tamanho; ser
grosso ou fino; largo ou estreito.

CM LA IN

(EIP2M09) Utilizar unidades de medida não convencional como palmo,
pé e passos.
• Resolução de problemas
envolvendo unidade de
Massa

(EIP2M10) Resolver situações envolvendo noções de: mais leve, mais pesado.

• Resolução de problemas
envolvendo unidade de
Capacidade

(EIP2M12) Resolver situações envolvendo noções de cheio/vazio, o que
tem mais, o que tem menos, metade, pouco/muito.

• Resolução de problemas
envolvendo unidade de
Tempo

(EIP2M14) Resolver situações envolvendo a duração e sequência temporal:
antes, agora, depois; dia (manhã, tarde e noite).

CM LA

• Resolução de problemas
envolvendo unidade de
temperatura

(EIP2M15) Resolver situações envolvendo noções de: quente, frio.

CM LA

CM LA

(EIP2M11) Utilizar unidades de medida não convencional como: colher, copo, xícara.

CM LA

(EIP2M13) Utilizar unidades de medida não convencional como: balde,
copo, xícara entre outros.

EIXO: GEOMETRIA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Localização e
movimentação no
espaço

(EIP2M16) Resolver problemas envolvendo noções de: dentro, fora, embaixo,
em cima, atrás de, na frente de, ao lado de, primeiro, último, entre, de frente,
de costas, acima, abaixo, à direita, à esquerda, aberta/fechada

CM LA CD

(EIP2M17) Situar-se no espaço em situações de jogos e brincadeiras
e representá-las.

CM LA
IN RC

• Similaridades e
(EIP2M18) Visualizar e descrever similaridade e diferenças entre
diferenças entre formatos o formato de objetos familiares e de uso cotidiano.
de objetos

CM LA RC

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 2 (continuação)
EIXO: ÁLGEBRA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Padrões

(EIP2M19) Observar e produzir sequências figurais identificando o padrão
de sua construção (cor, formato, tamanho e espessura).

CM LA CD

EIXO: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Coleta de dados

(EIP2M20) Organizar, coletivamente, dados coletados em jogos ou
brincadeiras utilizando diferentes representações (desenhos, objetos ou
produção escrita).

CM LA
CD PS

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Questões de natureza
metodológica e didática

N

este documento, considera-se o “fazer matemático”, que significa expor
ideias, escutar as dos outros, formular e comunicar procedimentos de resolução de problemas, confrontar, argumentar e procurar validar seu ponto
de vista, antecipar resultados de experiências não realizadas, aceitar erros e buscar
dados para resolver problemas.

Cabe destacar que alguns procedimentos, que eram

com intenção de ensinar determinado objeto de

usados até poucos anos, são considerados inadequa-

conhecimento.

dos no âmbito do “fazer matemático”, por exemplo,

Nesta fase de escolarização, com o foco na

passar o lápis sobre os algarismos pontilhados, colar

Alfabetização Matemática, deve-se partir das

bolinhas de papel colorido sobre algarismos desenha-

vivências das crianças, e a escola, ao propor novas

dos, copiar inúmeras vezes o mesmo número ou uma

situações, irá agregar novos conhecimentos que se

sequência numérica e enfeitar algarismos desenha-

articulam aos anteriores e possibilitam o desenvol-

dos com figuras.

vimento e a participação na sociedade. A busca de

O “fazer matemático” envolve ainda a media-

atividades contextualizadas, que tenham significa-

ção do professor para que as crianças aprendam

do para a criança e sejam efetivas ao aprendizado,

Matemática. Para tanto, é importante que o profes-

não é simples e requer cuidados por parte dos pro-

sor identifique os conhecimentos prévios das crian-

fessores para não se distanciarem dos objetivos de

ças sobre um determinado assunto, selecione os

aprendizagem e desenvolvimento.

objetos de ensino e proponha situações que permi-

Seria inconcebível pensar no ensino de

tam um avanço cognitivo às crianças. Na Educação

Matemática sem se valer da oralidade. A promoção de

Infantil a criança constrói o conhecimento matemá-

momentos de discussão entre as crianças e entre elas

tico resolvendo problemas, que o professor propõe

e os professores, a valorização da argumentação, a
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produção de explicações e a socialização de descobertas são estratégias comuns a todos os eixos temáticos

Objetos de conhecimento e competências possíveis
de serem mobilizados com o uso das cantigas

do currículo. Quando as crianças constroem novos

O trabalho com as cantigas pode ser feito nas duas

conhecimentos e os socializa oralmente, seus regis-

etapas da educação infantil: na pré-escola 1 as canti-

tros e sua linguagem também evoluem.

gas podem enfocar a recitação da série numérica oral.

O trabalho nesta faixa etária deve contemplar

Cabe destacar que as crianças da educação infantil

o sentido dos números e das operações, as relações

possuem conhecimento sobre essa série numérica,

com o espaço e as formas, os processos de medição,

mesmo sem frequentar a escola, porém esses conhe-

o registro e uso das medidas, além de estratégias de

cimentos não são os mesmos para todos os estudan-

produção de dados, organização, divulgação, leitura

tes na sala de aula. Diferem na extensão do intervalo

e análise de informações, todas em situações signi-

numérico conhecido, e nas competências que pos-

ficativas para que as crianças estabeleçam relações,

suem para fazer a recitação convencional.

utilizem diferentes procedimentos e estratégias para
buscar uma solução para resolvê-las.

Na pré-escola 2, muitas crianças demonstram
perceber regularidades na organização do sistema,
por exemplo, quando dizem, nove, dez, dez e um, dez
e dois; ou seja, não sabem nomear ainda os números
onze e doze, treze, mas o fazem a seu modo, revelando
compreensão da sequência numérica.

CAMINHOS PARA O TRABALHO

Cabe ao professor incentivar as crianças a com-

COM A MATEMÁTICA

preender os aspectos numéricos envolvidos nas can-

Com relação às estratégias que podem ser utilizadas

Dessa forma as crianças vão desenvolvendo o sentido

pelos professores na Educação Infantil, este documen-

de número.

tigas, e as relações entre os números apresentados.

to sugere o uso de cantigas e da literatura infantil, de
jogos e de brincadeiras, que serão comentados a seguir.

Literatura Infantil
Quando o professor faz uso da literatura infantil,

Cantigas

lendo aos estudantes, ele oferece elementos para

Como já foi dito, na Educação Infantil, as cantigas

reflexão e torna a Matemática mais interessante e

podem ser utilizadas para ampliar o conhecimen-

motivadora, possibilitando ampliar o repertório da

to Matemático, porque elas são atividades sociais e

criança, tanto em relação à sua capacidade leitora,

culturais frequentes no cotidiano das crianças e dão

como em relação à Matemática. Se o livro for bem

significado às atividades matemáticas, permitindo o

selecionado pelo professor, a Matemática e a alfabeti-

desenvolvimento nos planos corporal, afetivo, cog-

zação se desenvolvem em conjunto.

nitivo, cultural e social. Para desenvolver o conheci-

A literatura infantil apresenta uma relação entre

mento matemático, elas devem ser usadas intencio-

se contar uma história, construir a narrativa dentro de

nalmente com esse objetivo. São muitas as cantigas

uma temporalidade, que se assemelha, por exemplo,

que envolvem esse conhecimento e possibilitam

a uma sucessão numérica. Os contextos de aprendi-

as aprendizagens. Elas podem ser utilizadas como

zagem podem ser fictícios, especialmente se conside-

situações de aprendizagem se o professor, intencio-

rarmos o ensino para crianças. Essa é uma estratégia

nalmente, trabalhar com os conhecimentos matemá-

com grande potencial de aprendizagem.

ticos que estão inseridos, como na parlenda da galinha do vizinho.

Nesse sentido, a articulação entre a Matemática e
a literatura infantil possibilita a criação de situações
que propiciam a exploração de relações existentes
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entre a língua materna e a Matemática, um contexto
de encantamento e significado que auxilia no processo de aprendizagem matemática. Além disso, o uso
da literatura contribui para que as crianças explorem
lugares, acontecimentos e características de diferentes personagens, o que permite que habilidades matemáticas e de linguagens se desenvolvam ao mesmo

Enquanto as crianças conversam
sobre a história lida e as ideias
matemáticas nela envolvidas,
avançam em suas aprendizagens
na leitura e na matemática.

tempo. Será por meio da compreensão da literatura
que o leitor poderá ser capaz de conhecer os elemen-

resolução de problemas, e pode ser explorada por

tos que compõem a realidade e compreendê-la em

meio de diferentes formas de representação, como

suas diversas dimensões.

desenhos, cenas teatrais, entre outras.

Isto implica que, enquanto as crianças conversam sobre a história lida e as ideias matemáticas nela
envolvidas, avançam em suas aprendizagens na leitu-

Jogos e Brincadeiras

ra e na matemática.

Este documento considera o ensino de Matemática
atrelado às práticas sociais da criança. O que faz parte

Leia mais sobre a Matemática e a literatura
infantil em:

do mundo social das crianças é a brincadeira, muito
valorizada por ela. Portanto recorrer a jogos e brincadeiras e outras práticas sociais trazem um grande

CURI, E. Matemática para crianças pequenas.
São Paulo: Editora Melhoramentos, 2015.

número de possibilidades de ensinar Matemática.

SMOLE, K.C.S.; ROCHA, G.H.R; CÂNDIDO, P.T.;
STANCARELLI. Era uma vez na Matemática
uma conexão com a literatura infantil. São
Paulo: CAEM – Centro de Aperfeiçoamento
do Ensino de Matemática, 1996.

uma estratégia de ensino, no sentido de possibilitar

Assim, jogos e brincadeiras são trabalhados como
apropriação do conhecimento Matemático, por meio
de atividades lúdicas.
Os jogos são, ao mesmo tempo, objeto do conhecimento e estratégia para aprendizagem, pois são potencialmente ricos para o desenvolvimento do raciocínio,
da comunicação e da argumentação, possibilitando a
formação integral do estudante.
Corbalán (1996, p.32) considera dois tipos de
jogos: os de conhecimento e os de estratégia. Os

Integrar a literatura infantil às aulas de Matemática

“jogos de estratégia” são aqueles em que se desen-

representa uma mudança significativa na maneira de

volve um ou vários procedimentos típicos de reso-

ensinar, uma vez que as crianças exploram, ao mesmo

lução de problemas. Eles são importantes para a

tempo, a Matemática e a literatura, permitindo melho-

formação do pensamento matemático e propiciam

rar sua performance na busca de soluções aos proble-

caminhos para a generalização. Quando os jogos

mas apresentados pela própria história.

abordam possibilidades de se criar estratégias para

Outro aspecto positivo é que a literatura infantil

vencer ou para não perder, são chamados “jogos de

propicia contextos diversos para a resolução de pro-

estratégia”. Já os “jogos de conhecimento” são os

blemas que vão desde a formulação de questões por

que abordam temas habituais da Matemática, sejam

parte das crianças até o desenvolvimento de estraté-

conteúdos ou procedimentos.

gias de resolução.

O uso pedagógico do jogo deve garantir suas prin-

A literatura infantil desenvolve a capacidade de

cipais características. Grando (2000), com base em

interpretação, que é uma habilidade essencial para

Corbalán (1996) considera que há duas formas de se
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propor o uso de jogos em aulas de Matemática: uma

Cabe destacar a importância de o professor proble-

em que o professor, ao planejar uma determinada aula,

matizar os conceitos matemáticos que estão presentes

cria ou busca um jogo que possibilite a consecução

nessas atividades. Cabe, ainda, orientar e acompanhar

do objetivo previsto para aquela aula; outra em que o

os registros das crianças sobre as situações problema-

professor busca alguns jogos de entretenimento, cria-

tizadas nos jogos, verificando os avanços e levantando

dos para passatempo em uma determinada cultura e

aspectos que mereçam a intervenção e a socialização

planeja uma ação intencional, a fim de explorar deter-

com os demais envolvidos.

minado objeto de conhecimento em Matemática que
possibilite dar sentido à estratégia do jogo. Segundo a
autora, nesse último caso, o jogo é considerado como
objeto de conhecimento.
Para o desenvolvimento dos objetivos de aprendi-

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

zagem e desenvolvimento deste currículo, há espaço
para os dois tipos de uso de jogos.

O problema nos currículos atuais é visto como uma

Além disso, cabe destacar o papel das brincadei-

situação desafiadora que tem significado para os estu-

ras. Segundo Grando (2000), a maioria das brincadei-

dantes. Essa situação deve ser proposta pelo professor.

ras infantis ou mesmo dos jogos corporais podem ser

É ele quem propõe aos estudantes problemas que sejam

momentos propícios a uma exploração da chama-

significativos àquele grupo. Dessa forma, a seleção dos

da matemática da brincadeira. As crianças podem

problemas deve levar em conta, tanto os saberes das

experimentar o espaço que a brincadeira ocupa ou as

crianças, como os conteúdos que o professor intencio-

regras (amarelinha, boliche, mãe da rua, bolinha de

nalmente pretende ensinar.
Um problema é uma situação que o estudante não

gude etc.). No registro elas podem “pensar sobre uma
ação vivenciada” e dar a sua interpretação.

sabe resolver de imediato e precisa de um procedimento específico para solucioná-lo. É uma situação nova,
diferente do que foi aprendido, e que requer criativida-

Leia mais sobre Jogos e Brincadeiras em:
GRANDO, R.C. O conhecimento matemático
e o uso de jogos na sala de aula. 2000. 239f.
Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade
de Educação, Universidade Estadual de
Campinas, Campinas.

de para resolvê-lo.
A resolução de um problema requer a compreensão
da questão proposta, o uso de procedimentos adequados
e a obtenção de resposta. Isto faz com que o estudante
busque por novos conhecimentos, modificando, enriquecendo ou recordando os conhecimentos que possuía.
O problema não é um exercício em que o estudante aplica, de forma quase mecânica, um processo
operatório. O que é problema para um estudante pode
não ser para outro, em função dos conhecimentos de
que se dispõe.

Na Educação Infantil, jogos e brincadeiras estão

Muitas vezes, os problemas apresentados aos estu-

inseridos como estratégias de ensino. Para além do

dantes não são verdadeiros problemas, porque não

sugerido no currículo, o professor poderá também fazer

existe desafio nem a necessidade de verificação para

uso de outros jogos de estratégias ou jogos de conhe-

validar o processo de solução.

cimento para o desenvolvimento de atividades que
contemplem os objetivos de aprendizagens e desenvol-

Resolver um problema pressupõe que o estudante:
•

Elabore um ou vários procedimentos de resolução

vimento. Os jogos e brincadeiras podem ser utilizados

(como realizar simulações, fazer tentativas, formu-

em vários momentos da aula.

lar hipóteses);
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•

Quadro 1: Problemas na escola
e na vida cotidiana

Compare seus resultados com os de outros
estudantes;

•

Valide seus procedimentos.
É importante desenvolver habilidades que permi-

tam provar os resultados, testar seus efeitos, comparar
diferentes caminhos para obter a solução de um problema. Dessa forma, o processo de resolução é mais
importante do que a resposta correta.

Importante: Para a criança resolver problemas, não necessariamente precisa estar alfabetizada. As situações desafiadoras podem
– e devem – ser propostas para a criança
buscar a solução utilizando procedimentos
pessoais e os conhecimentos já desenvolvidos. É fundamental que essas situações sejam
significativas e que a criança possa buscar
soluções junto com outros colegas e com a
mediação do professor.

Problemas que
costumeiramente
são encontrados em
materiais didáticos

Problemas comuns
na vida cotidiana

A incógnita está
especificada ou é
muito evidente.

A incógnita pode não estar
especificada nem ser tão
evidente.

O texto do problema
oferece apenas os
dados ou informações
necessárias para
calcular a resposta.

O problema apresenta
muitas informações ou
poucas informações para
sua resolução.

Os procedimentos
de resolução do
problema são
evidentes.

Podem ser utilizados mais
de um procedimento para
resolver um problema,
a sua solução pode ser
evidente ou não.

Há uma única
solução correta.

Pode haver mais de
uma solução ou pode
não haver solução para
um problema.

A solução do
problema é
encontrada
imediatamente.

Os problemas importantes
se resolvem lentamente.

Fonte: Adaptado de Baroody, 1988, p. 38

Na escola, os problemas podem ser focalizados de
maneiras diferentes. Autores como Onuchic e Allevato

Problemas da vida diária e problemas escolares

(2011) destacam que o trabalho com problemas pode

Os problemas encontrados na vida diária não são

ser focalizado de três formas:

semelhantes aos que a escola apresenta e nem sem-

•

pre sua solução é tão evidente.

Ensino através de resolução de problemas – os
conhecimentos matemáticos devem ser ensina-

Artur Baroody no seu livro “O pensamento mate-

dos partindo do planejamento de situações pro-

mático das crianças”, publicado em Madrid em 1988

blema, que permitam aos estudantes a construção

(p.38) apresenta um quadro comparativo sobre a resolução de problemas na escola e na vida prática. Esse

do conhecimento matemático;
•

quadro será apresentado a seguir.

Ensinar para resolver problemas – o docente planeja problemas com diferentes contextos para
que os estudantes apliquem os conhecimentos já
ensinados, ressignificando construções;

•

Ensinar sobre a resolução de problemas – o docente ensina estratégias, procedimentos heurísticos,
modelos, técnicas, que permitam aos estudantes
conceituá-los, generalizá-los e utilizá-los em outras
situações.
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O professor pode explorar a
identificação de números nos
diferentes contextos em que
se encontram, explorando a
função social dos números
e a comparação de escritas
numéricas, identificando
algumas regularidades.

portugueses liderados por João Pedro da Ponte (2005),
que afirma que as atividades investigativas apresentam quatro momentos principais. São eles: reconhecimento, formulação de conjecturas, realização de
testes, argumentação. O primeiro momento se refere
ao reconhecimento da situação, à sua exploração preliminar, muitas vezes superficial, e à formulação de
questões. O segundo momento envolve a formulação
de hipóteses a respeito da situação. O terceiro momento abarca a testagem e o refinamento das conjecturas.
O quarto se refere à argumentação e à avaliação do
trabalho realizado. Esses momentos não são necessariamente vivenciados na ordem como aparecem no

Alguns Objetos de Conhecimento podem ser mobi-

texto. Alguns deles acontecem muitas vezes de forma

lizados na resolução de problemas na Educação Infantil

simultânea. O importante é o professor saber identifi-

como: as contagens orais ou com apoio de objetos, as

car esses momentos na elaboração de uma atividade

noções de quantidade, de tempo e de espaço.

investigativa e na sua execução em sala de aula.

Os problemas podem envolver situações em que

Um eixo que permite o desenvolvimento de ativi-

as crianças explorem objetos e brinquedos, em situa-

dades investigativas é a geometria. Segundo autores

ções organizadas, de forma a existirem quantidades

portugueses liderados por Paulo Abrantes (1999), a

suficientes para que cada criança possa descobrir

geometria permite a realização de descobertas, pelo

características e propriedades dos objetos como empi-

apelo à intuição e à visualização e por não necessitar

lhar, rolar, transvasar, encaixar etc.

de um grande número de pré-requisitos, contribuindo

Os problemas podem, ainda, envolver noções

para uma visão da matemática para além da execução

simples de cálculo mental ou abarcar comunicação

de algoritmos. A geometria permite o uso de repre-

de quantidades, utilizando a linguagem oral, notação

sentações de formas geométricas, do espaço em que

numérica e/ou registros não convencionais. Pode

a criança vive, possibilitando registros interessantes.

ainda abranger a identificação da posição de um obje-

Como exemplo, sugerimos uma atividade investi-

to ou número em uma sequência numérica ou figural,

gativa que envolve uma sequência de figuras geométri-

explicitando o que vem antes e depois. O professor

cas. O professor pode sugerir para que a criança descu-

pode explorar a identificação de números nos dife-

bra o segredo e complete determinada sequência como:

rentes contextos em que se encontram, explorando a
função social dos números e a comparação de escritas
numéricas, identificando algumas regularidades.
O professor pode distribuir as formas geométricas

As atividades investigativas

recortadas em cartolina para que o estudante complete

As atividades investigativas são uma fonte de estímu-

a tira, sem especificar os atributos. O estudante desco-

lo ao conhecimento matemático do estudante e podem

bre “o segredo” da formação da sequência e a completa.

ser desenvolvidas com crianças desde a pré-escola
para que vivenciem experiências de investigações e
atividades desafiadoras.

O uso das tecnologias

Para a organização dessas experiências, con-

Desde muito pequena, a criança passa o dedinho no

sideramos os referenciais de um grupo de autores

teclado de um telefone celular e observa as mudanças
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provocadas pelo seu toque. Assim, é importante que a
escola destine um tempo, desde a Educação Infantil,
para o uso de tecnologias nas aulas de matemática.
A tecnologia pode ser usada para, por exemplo,
fazer leitura ou ditado de números, ou para a montagem de um desenho a partir da inserção de diferentes figuras geométricas. O que se tem clareza hoje
é que as crianças, antes mesmo de aprender a ler e
escrever, não encontram nenhuma dificuldade diante do computador, celular, tablet, controles remotos
nem da calculadora, pelo contrário, logo se familiarizam com esses instrumentos.
Não é difícil imaginar que uma criança da era
digital goste tanto dessas tecnologias, uma vez que
proporcionam o prazer pela descoberta, além da motivação, emoção e alegria da criança.
Cabe destacar que, mesmo mediante um desafio
cognitivo alto, as crianças não se intimidam diante
de um computador nem do universo que por ele é
possível acessar.
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COMPONENTE CURRICULAR

Natureza e
sociedade
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A Natureza e Sociedade
na Educação Infantil:
Reflexões e Proposições

D

esde muito pequenas, as crianças mostram-se curiosas e interessadas sobre
tudo que as cerca. Logo em seus primeiros dias de vida o próprio corpo é
fonte inesgotável de descobertas: a boca, as mãos, os pezinhos, que logo
poderão ser tocados, mas também a própria voz e as primeiras lalações, a voz da
mãe, os sons que são ouvidos no ambiente. O olhar se amplia.
É o início da jornada de descobrimento de si mesmo, dos

épocas do ano, e em outras, novos sabores se revelam. O

outros, do mundo – uma jornada que nunca termina. As

mundo pode ser previsível e seguro, mas também miste-

experiências inaugurais de perceber sons, cores, odores

rioso e excitante: as crianças aventuram-se nele e que-

e sabores passam a compor os ambientes reconhecí-

rem saber o porquê de tudo. Estar diante de uma paisa-

veis pelas crianças, adquirindo significados por meio

gem nova pode ser belo e assustador.

do olhar, das respostas, das expressões e do cuidado dos
adultos e das demais pessoas que com ela convivem.

Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovakloff,

Mas essas experiências logo se ampliarão para o entor-

levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o

no maior: as crianças pequenas descobrem aspectos da

Sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas,

natureza, as temperaturas, o frio, o calor, a claridade e o

esperando. Quando o menino e o pai enfim alcança-

escuro, os espaços abertos e fechados, os horizontes de

ram aquelas alturas de areia, depois de muito cami-

tantos tamanhos, as paisagens de diferentes cores, odo-

nhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta

res e sonoridades. As mesmas árvores, que na estação

a imensidão do mar, e tanto seu fulgor, que o menino

quente vicejam de folhas e flores que se transformam

ficou mudo de beleza. E quando finalmente conse-

em um buquê de flores, na estação fria, ficam nuas.

guiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: – Pai

Alguns sabores estão mais presentes em determinadas

me ensina a olhar! (GALEANO, 2002, p. 145).
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Na bela passagem de Galeano, fica evidente também que todas essas experiências e descobertas se
dão no convívio com as pessoas que fazem parte do
mundo das crianças. Santiago, o menino, está acompanhado pelo pai – é ele que o leva a ver o mar. A
experiência tem, antes de tudo, uma dimensão social.
A inteligência, a memória e a imaginação não são
herdadas biologicamente, mas sim constituídas nas
relações com os outros – e não apenas os outros do
presente, mas também os outros do passado, das
gerações anteriores. Quando as crianças nascem, já
encontram no mundo todo o conhecimento cons-

As crianças pensam sobre
as músicas que lhes cantam
ou que escutam no rádio
e nos programas de TV, e
o que elas querem dizer.
Podem se emocionar ao ouvir
determinadas canções e ter
medo quando alguém lhes
conta determinadas histórias.

truído pela Humanidade: os desenhos nas cavernas,
os fósseis de dinossauros, as pirâmides, os gregos, a
Bíblia, os turbantes e os véus, as ruas revestidas de
pedras de Ouro Preto, a viagem à Lua, toda a Literatura,

perguntam por quê. Estabelecem percursos inves-

as Artes, os mapas e tantas outras coisas que carac-

tigativos que, se reconhecidos e acompanhados por

terizam o que é humano e o que é cultura. Assim, as

adultos-parceiros sensíveis e responsivos, podem

crianças aprendem onde vivem, o nome de seu país,

constituir-se em importantes experiências de apren-

os costumes de sua família, o sotaque de sua cidade.

dizagens. Vê-se, dessa forma, o quanto a escola pode

Mas percebem também que, na casa de seu amigo, o

colocar as crianças em contato com novos conheci-

gosto da comida e o jeito como sua família se expressa

mentos – e não apenas aqueles reconhecidos cul-

são diferentes dos jeitos de sua própria família; apren-

turalmente como “importantes”, mas aqueles cons-

dem que, em alguns ambientes, os adultos não se

truídos na oportunidade de conviver, conversar com

incomodam que elas corram ou falem alto, mas que,

outras crianças e adultos e mesmo entrar em con-

em outros, todos permanecem mais contidos e falam

flito com outras ideias, crenças, formas de estar e

em voz baixa. As crianças se perguntam sobre por que,

ver o mundo. A escola tem um importante papel de

em alguns lugares, as pessoas se vestem de determi-

socialização, na medida em que garante às crianças

nada maneira. Olham para o mundo: estão atentas

o direito de fazere parte de um grupo, de acessar e

aos rituais, aos comportamentos, ao vestido da noiva,

construir conhecimentos juntos e compartilhar do

ao nascimento dos bebês, aos cemitérios; ao por que

que os demais conhecem.

todos parecem felizes nos casamentos e por que todos
parecem tão tristes quando alguém morre. As crianças pensam sobre as músicas que lhes cantam ou que
escutam no rádio e nos programas de TV, e o que elas
querem dizer. Podem se emocionar ao ouvir determinadas canções e ter medo quando alguém lhes conta
determinadas histórias.
Assim, as crianças pensam sobre a Natureza e
a Sociedade, e, de acordo com a natureza das experiências e do pensamento infantil, de forma imbricada e indissociável. Refletem, levantam hipóteses,
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Metas Específicas de
Natureza e Sociedade
para a Educação Infantil

1.

Acessar e construir conhecimentos em diferentes

3. Interagir com os colegas, de modo a perceber que

linguagens (verbal, verbo-visual, corporal, multi-

as decisões podem ser partilhadas de forma cola-

modal, artística, matemática, científica e tecno-

borativa e descobrir diferenças socioculturais e

lógica) para comunicar-se, expressando ideias,

socioambientais e o cuidado com o corpo, com os

emoções, experiências e opiniões, produzindo
sentidos em diferentes contextos adequados à

2.

outros e com a natureza.

4. Agir em situações colaborativas, percebendo as

faixa etária nas esferas familiar e escolar.

relações baseadas no diálogo, na empatia e na

Exercitar e mobilizar conhecimentos, atitudes,

solidariedade.

curiosidade intelectual, criatividade e pensamen-

5. Desenvolver repertório cultural e senso estético

to reflexivo, a fim de acessar, investigar, identificar,

para reconhecer e fruir as diferentes manifesta-

selecionar e aplicar estratégias adequadas para a

ções e representações artísticas e culturais.

resolução de problemas variados nos diferentes
contextos relacionados ao contexto da faixa etária.
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A Organização Pedagógica
da Natureza e Sociedade
na Educação Infantil

O

que é investigar na Educação Infantil? Para responder a esta pergunta,
é importante conhecer e respeitar as características do pensamento e dos
processos investigativos das crianças pequenas.

No contexto de uma Educação Infantil contemporânea

de experiências, possibilidade aberta pelas DCNEI e

brasileira, as Diretrizes Curriculares Nacionais para

pela Resolução CNE/CEB nº 05/09 (art. 9º § único). O

a Educação Infantil (BRASIL, 2010) – e especialmente

mesmo artigo afirma a ideia de que quaisquer expe-

o Parecer CNE/CEB 20/2009 – apresentam a criança

riências de aprendizagens das crianças na Educação

como sujeito histórico e de direitos, “que se desenvol-

Infantil devem ter como eixos norteadores as intera-

ve nas interações, relações e práticas cotidianas a ela

ções e a brincadeira:

disponibilizadas e por ela estabelecidas com adultos
e crianças de diferentes idades nos grupos e contex-

Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a

tos culturais nos quais se insere” (capítulo 6). É a partir

proposta curricular da Educação Infantil devem ter

desta perspectiva – que toma a criança como sujeito no

como eixos norteadores as interações e a brincadeira,

processo educativo – que sua curiosidade pelo mundo

garantindo experiências que:

que a cerca e seus primeiros percursos investigati-

I – promovam o conhecimento de si e do mundo

vos devem ser compreendidos: “Nessas condições ela

por meio da ampliação de experiências sensoriais,

faz amizades, brinca com água ou terra, faz-de-conta,

expressivas, corporais que possibilitem movimenta-

deseja, aprende, observa, conversa, experimenta, ques-

ção ampla, expressão da individualidade e respeito

tiona, constrói sentidos sobre o mundo e suas identida-

pelos ritmos e desejos da criança;

des pessoal e coletiva, produzindo cultura.”

II – favoreçam a imersão das crianças nas diferentes

A BNCC (BRASIL, 2017) aponta para a Educação

linguagens e o progressivo domínio por elas de vários

Infantil objetivos de aprendizagem e desenvolvimen-

gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plásti-

to dentro de uma organização curricular por campos

ca, dramática e musical;
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Assim, um trabalho com enfoque
nas experiências das crianças rompe
com a tradição de um ensino cujo
objetivo era transmitir informações
científicas que as crianças, muitas
vezes, recebiam de forma passiva.

Essa opção trouxe implicações significativas para
se pensar a organização dos contextos de aprendizagens na Educação Infantil, modificando formas tradicionais de planejar e efetivar as práticas pedagógicas.
São ideias que convidam a uma necessária revolução

em nosso olhar sobre as crianças e sobre como elas
aprendem. Assim, um trabalho com enfoque nas
experiências das crianças rompe com a tradição de
um ensino cujo objetivo era transmitir informações

III – possibilitem às crianças experiências de narrati-

científicas que as crianças, muitas vezes, recebiam

vas, de apreciação e interação com a linguagem oral

de forma passiva. Considerar a experiência infan-

e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêne-

til implica também pensar que não há uma defini-

ros textuais orais e escritos;

ção de temas melhores para cada idade: o que torna

IV – recriem, em contextos significativos para as

um assunto interessante para as crianças é o modo

crianças, relações quantitativas, medidas, formas e

como é apresentado e como as crianças se envolvem

orientações espaço temporais;

com ele. Por mais que o estudo dos castelos medie-

V – ampliem a confiança e a participação das crian-

vais possa ser interessante para um grupo de crian-

ças nas atividades individuais e coletivas;

ças, pode não ser igualmente estimulante para outras

VI – possibilitem situações de aprendizagem media-

crianças de mesma faixa etária.

das para a elaboração da autonomia das crianças nas

Nada impede, porém, que a organização curri-

ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e

cular conte com um cardápio de temáticas a serem

bem-estar;

propostas às crianças, a partir do conhecimento didá-

VII – possibilitem vivências éticas e estéticas com

tico construído pelos professores e da consideração

outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus

da perspectiva da experiência infantil. A diferença

padrões de referência e de identidades no diálogo e

está na necessária sensibilidade para compreender

reconhecimento da diversidade;

que o mais importante, no trabalho em Natureza e

VIII – incentivem a curiosidade, a exploração, o

Sociedade, não serão os conteúdos pré-determinados,

encantamento, o questionamento, a indagação e o

mas uma maior atenção e escuta às formas como as

conhecimento das crianças em relação ao mundo

crianças estão demonstrando seu interesse por temá-

físico e social, ao tempo e à natureza;

ticas tradicionalmente identificadas com as desta

IX – promovam o relacionamento e a interação das

área. A escuta das crianças torna-se um caminho

crianças com diversificadas manifestações de músi-

necessário para a escolha dos assuntos e das moda-

ca, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia,

lidades organizativas mais adequadas para que cons-

dança, teatro, poesia e literatura;

truam e compartilhem conhecimentos.

X – promovam a interação, o cuidado, a preservação e

A revolução no olhar implica em reconhecer que

o conhecimento da biodiversidade e da sustentabili-

as crianças vivem diferentes experiências de aprendi-

dade da vida na Terra, assim como o não desperdício

zagem, de diferentes naturezas – inclusive relaciona-

dos recursos naturais;

das a áreas de conhecimentos sistematizados, como

XI – propiciem a interação e o conhecimento pelas

a Matemática ou as Ciências, a Geografia e a História

crianças das manifestações e tradições culturais

– mas com a ludicidade e a predominância da afetivi-

brasileiras;

dade, que caracterizam as pesquisas e descobertas da

XII – possibilitem a utilização de gravadores, proje-

primeira infância. Porém, é preciso respeitar a ideia de

tores, computadores, máquinas fotográficas, e outros

que o conhecimento das crianças pequenas se faz na

recursos tecnológicos e midiáticos.

brincadeira e nas interações – condição importante
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para o professor de Educação Infantil contemporâneo

no artigo 9º das DCN-EI (2010), das interações e da brin-

organizar seu trabalho junto a elas.

cadeira como os eixos estruturantes das práticas peda-

Para entender como as crianças aprendem, é

gógicas para a Educação Infantil. Mas não apenas: as

importante fazer o exercício de pensar como elas. Cada

DCN-EI também chamam a atenção para a necessidade

criança deve ser vista como um ser único, que nos pro-

de que creches e pré-escolas cumpram plenamente sua

põe um afastamento do nosso saber, ou daquilo que

função sociopolítica e pedagógica. Com relação à área de

pensamos saber, sobre elas. Assim podemos nos dar

Natureza e Sociedade, torna-se especialmente impor-

a oportunidade de descobri-las e de nos surpreender

tante a noção de que:

com suas formas originais de estar no mundo e de interagir com as coisas que este lhes apresenta.

[...] cumprir função sociopolítica e pedagógica das
creches e pré-escolas implica assumir a responsabilidade de torná-las espaços privilegiados de convi-

Cabe ao sistema educacional garantir
as CONDIÇÕES NECESSSÁRIAS ao trabalho
pedagógico, considerando:

vência, de construção de identidades coletivas e de
ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas, por meio de práticas que atuam como
recursos de promoção da equidade de oportunidades

• a organização de ESPAÇOS que ofereçam
às crianças oportunidades de interação,
exploração e descobertas;

educacionais entre as crianças de diferentes classes

• o acesso a MATERIAIS diversificados
geradores de enredos para as explorações,
para as produções e para as brincadeiras
infantis;

CNE/CEB nº 20/2009, art. 5)

• gestão do TEMPO, proporcionando
uma jornada que lhes dê o tempo
necessário para viverem suas experiências
cotidianas, valorizando, especialmente,
as oportunidades de interações
e brincadeiras.

sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e
às possibilidades de vivência da infância. (Parecer

Finalmente, cumprir esta função sociopolítica e
pedagógica requer também:
[...] oferecer as melhores condições e recursos construídos histórica e culturalmente para que as crianças usufruam de seus direitos civis, humanos e
sociais e possam se manifestar e ver essas manifestações acolhidas, na condição de sujeito de direitos e de desejos. Significa, finalmente, considerar as
creches e pré-escolas na produção de novas formas
de sociabilidade e de subjetividades comprometidas
com a democracia e a cidadania, com a dignidade da
pessoa humana, com o reconhecimento da necessi-

Considerando o contexto dos estudantes do

dade de defesa do meio ambiente e com o rompimen-

Colégio São Luís e a situação geográfica que vivem

to de relações de dominação etária, socioeconômica,

na complexa metrópole de São Paulo, propõem-se

étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religio-

os seguintes eixos e temáticas para o currículo de

sa que ainda marcam nossa sociedade. (Parecer CNE/

Natureza e Sociedade na Educação Infantil:

CEB nº 20/2009, art. 5)

•

Interação e sociabilidade

•

Lugares e brincadeiras.

De acordo com esta concepção, e em respeito a ela,
é possível sugerir algumas temáticas que contemplem

O destaque destes dois eixos como organizadores do

os interesses das crianças e respeitem seu pensamen-

currículo decorre, primeiramente, do reconhecimento,

to e suas formas de estar no mundo e de construir
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conhecimentos, favorecendo percursos investigativos
dentro da área de Natureza e Sociedade.
Nos quadros a seguir, propõe-se uma articulação
entre os eixos, as temáticas sugeridas (objetos de
conhecimento e os campos de experiências da BNCC
(BRASIL, 2017) em articulação às competências gerais
do Colégio São Luís).
É sempre importante lembrar que os campos de
experiências, estruturados a partir do artigo 9º das
DCNEI, bem como as competências do Colégio São
Luís, não ocorrem de modo isolado, e que são explorados a partir dos interesses das crianças. Assim,
colocam no centro do projeto educativo as interações
e as brincadeiras, das quais emergem as observações,
os questionamentos, as investigações e outras ações
das crianças articuladas com as proposições trazidas
pelos professores.
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Quadro dos Eixos Estruturantes e Temáticas
Abordadas na Educação Infantil
EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1
Eixos Estruturantes

Temáticas

Interação e
sociabilidade

Aprendendo e cuidando de mim e dos outros
O que podemos construir com as mãos?
Explorando um jardim
Crianças de todo o Brasil

Lugares e
brincadeiras

Na natureza tudo se movimenta.
Brinquedos de todos os tempos
Espaços de brincadeiras
Brincadeiras das crianças indígenas

Quadro com os Eixos, Objetos de Conhecimento,
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento e Competências
EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1
Eixo

INTERAÇÕES E
SOCIABILIDADE

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Aprendendo e cuidando
de mim e dos outros

(EIP1NS01) Reconhecer e comunicar sensações, sentimentos,
percepções em seu próprio corpo, como fome, cansaço, sono,
dor ou vontade de usar o banheiro.

IN CL
PS CM

(EIP1NS02) Desenvolver sentimentos de empatia, cuidado
e carinho para com os colegas.
(EIP1NS03) Aprender a valorizar e respeitar outras crianças e
adultos, independente de suas características físicas, étnicoraciais, de gênero, linguística ou religiosa.
(EIP1NS04) Interessar-se em encontrar encaminhamentos
para conflitos com outras crianças, com a ajuda do professor,
desenvolvendo atitudes de respeito e escuta.
(EIP1NS05) Ser capaz de reconhecer quando outra criança não
está bem ou precisa de ajuda.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1 (continuação)
Eixo

INTERAÇÕES E
SOCIABILIDADE

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Aprendendo e cuidando
de mim e dos outros

(EIP1NS06) Interessar-se em desenvolver, com crescente
independência, hábitos de cuidado de si mesma/o: lavar as mãos
antes de comer ou quando estiverem sujas, pentear-se, escovar
os dentes, pedir ajuda para ir ao banheiro, usar o banheiro
adequadamente, comer bem e identificar alimentos
e sabores preferidos.

IN CL
PS CM

(EIP1NS07) Observar pequenas alterações ocorrendo em seu
próprio corpo como: a perda, crescimento e número de dentes,
a altura, tamanho das mãos e dos pés, entre outras.
(EIP1NS08) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento
e desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua
comunidade.
• O que podemos
construir com
as mãos?

(EIP1NS09) Experimentar diferentes materiais, equipamentos,
objetos e produtos para pensar sobre os tipos de materiais.

CM LA PS

(EIP1NS10) Estabelecer relações de comparação entre objetos,
observando suas propriedades.
(EIP1NS11) Aprender sobre as propriedades de diferentes
objetos e suas possibilidades de transformação. Pensar em
aspectos envolvidos nas transformações de misturas, como a
de água e areia. Observar diferenças nos alimentos quanto a
forma, cor, gosto, aprendendo sobre transformação de alguns
deles ao serem misturados.
(EIP1NS12) Observar e criar explicações para fenômenos
e elementos da natureza presentes no seu dia-a-dia (calor
produzido pelo sol, chuva, claro-escuro, quente-frio),
comparando diferenças e semelhanças, estabelecendo
regularidades, relacionando-os à necessidade de abrigo
e de cuidados básicos.
(EIP1NS13) Registrar observações, manipulações e medidas,
usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números
ou escrita espontânea), em diferentes suportes.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1 (continuação)
Eixo

INTERAÇÕES E
SOCIABILIDADE

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Explorando
um jardim

(EIP1NS14) Observar a natureza próxima à escola
e ao local de vivência.

PS RC

CM CL

(EIP1NS15) Identificar semelhanças e diferenças nas
paisagens nos lugares de vivência (moradias, caminhos,
escola, entre outros).
(EIP1NS16) Pesquisar hábitos e necessidades básicas dos
animais e plantas do seu entorno e apontar cuidados básicos
de alimentação e abrigo necessários à sua sobrevivência (são
atividades em que as crianças podem construir conceito de
preservação do meio em que vivem).
• Crianças de
todo o Brasil

(EIP1NS17) Estabelecer algumas relações entre o modo de vida
característico de seu grupo social e o de outros grupos.
(EIP1NS18) Observar por meio de animações e imagens como
vivem crianças de outras localidades do Brasil.

LUGARES E
BRINCADEIRAS

• Na natureza tudo
se movimenta

(EIP1NS19) Aprender a reconhecer mudanças climáticas,
analisando e comparando algumas mudanças de hábitos e
costumes em pessoas do lugar, apontando semelhanças e
diferenças com o tempo presente.

LA PS
CD RC

(EIP1NS20) Aprender a considerar o efeito da força exercida
sobre um material pela participação em desafios propostos
pelo professor. Por exemplo, lançar a bola para um amigo,
fazer com que essa chegue mais rápido, ou mais devagar.
(EIP1NS21) Aprender sobre como os objetos reagem e sobre
o efeito e a transformação na forma, velocidade, peso e
volume dos mesmos, agindo sobre eles e explicando como
foi produzido um efeito planejado numa situação real ou
experimental, assim como reconhecer algumas propriedades
desses objetos (refletir, ampliar ou inverter as imagens,
produzir, transmitir ou ampliar sons etc).
• Brinquedos de todos
os tempos

(EIP1NS22) Perceber mudanças e permanências nos hábitos
envolvendo rotinas.

CM IN PS

(EIP1NS23) Comparar brinquedos de diversos tipos explorando
o modo de brincar.

CL RC

(EIP1NS24) Experimentar brincadeiras populares de outros
tempos e lugares para pensar sobre como eram e como são
hoje (brincadeiras de roda, jogos coletivos, entre outros).
(EIP1NS25) Conhecer costumes e brincadeiras de outras épocas
e de outras civilizações.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural

NATUREZA E SOCIEDADE 181

curriculo SLUIS_diagramado_EI_rev3.indd 181

15/02/2019 10:24

ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1 (continuação)
Eixo

LUGARES E
BRINCADEIRAS

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Espaços de brincadeiras

(EIP1NS26) Identificar, no ambiente próximo, diferentes
elementos naturais e construídos pelo ser humano.

CL IN PS

(EIP1NS27) Identificar acontecimentos diferentes no cotidiano
da sala de aula.

CL CD RC

(EIP1NS28) Saber falar sobre o lugar onde mora (aspectos do
bairro e das ruas, dos locais que costuma visitar e brincar).
(EIP1NS29) Saber falar sobre o lugar onde mora (aspectos do
bairro e das ruas, dos locais que costuma visitar e brincar).
(EIP1NS30) Identificar semelhanças e diferenças nas
paisagens nos lugares de vivência (moradias, caminhos,
escola, entre outros).
• Brincadeiras das crianças (EIP1NS31) Comparar brinquedos de diversos tipos explorando
indígenas
o modo de brincar.
(EIP1NS32) Experimentar brincadeiras populares de outros
tempos e lugares para pensar sobre como eram e como são
hoje (brincadeiras de roda, jogos coletivos, entre outros).

IN CD RC
PS IN

(EIP1NS33) Conhecer costumes e brincadeiras de outras épocas
e de outras civilizações.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Quadro dos Eixos Estruturantes e Temáticas
Abordadas na Educação Infantil
EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 2
Eixos Estruturantes

Temáticas

Interação e
sociabilidade

Aprendendo e cuidando de mim e dos outros
Por que os rios têm tantas cores?
Como são feitos os brinquedos?
Os animais de estimação na cidade
Como vivem as crianças na floresta e na cidade?

Lugares e
brincadeiras

Qual é o jogo?
Espaços para conhecer na cidade
Investigando os povos e sua alimentação
Existe uma floresta na cidade?

Quadro com os Eixos, Objetos de Conhecimento,
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento e Competências
EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 2
Eixo

INTERAÇÕES E
SOCIABILIDADE

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Aprendendo e cuidando
de mim e dos outros

(EIP2NS01) Reconhecer e comunicar sensações, sentimentos,
percepções em seu próprio corpo, como fome, cansaço, sono,
dor ou vontade de usar o banheiro.

IN CL
PS CM CL

(EIP2NS02) Desenvolver sentimentos de empatia, cuidado
e carinho para com os colegas.
(EIP2NS03) Aprender a valorizar e respeitar outras crianças
e adultos, independente de suas características físicas,
étnico-raciais, de gênero, linguística ou religiosa.
(EIP2NS04) Interessar-se em encontrar encaminhamentos
para conflitos com outras crianças, com a ajuda do professor,
desenvolvendo atitudes de respeito e escuta.
(EIP2NS05) Ser capaz de reconhecer quando outra criança
não está bem ou precisa de ajuda.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural

NATUREZA E SOCIEDADE 183

curriculo SLUIS_diagramado_EI_rev3.indd 183

15/02/2019 10:24

ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 2
Eixo

INTERAÇÕES E
SOCIABILIDADE

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Aprendendo e cuidando
de mim e dos outros

(EIP2NS06) Interessar-se em desenvolver, com crescente
independência, hábitos de cuidado de si mesmo: lavar as
mãos antes de comer ou quando estiverem sujas, pentear-se,
escovar os dentes, pedir ajuda para ir ao banheiro, usar o
banheiro adequadamente, comer bem e identificar alimentos
e sabores preferidos.

IN CL
PS CM CL

(EIP2NS07) Perceber pequenas alterações ocorrendo em seu
próprio corpo como: a perda, crescimento e número de dentes,
a altura, tamanho das mãos e dos pés, entre outras.
• Por que os rios têm
tantas cores?

(EIP2NS08) Explorar o mundo da natureza e da cultura, para
aprender a pensar, de forma mais elaborada, nos conceitos de
transformação e causalidade estudando os rios da cidade.

LA PS
CD RC

(EIP2NS09) Explicar as causas de como objetos grandes
poderem flutuar, descrever os tipos de transformação que
percebem nas mudanças de estado físico, energia (fontes de
energia), movimento, mistura (separação e tipos), alimentação
(diferenças de gostos, consistências, nutrientes), cadeia
alimentar (pensando na organização enquanto um sistema),
entre outros tantos tópicos.
(EIP2NS10) Observar e comparar os componentes da paisagem,
aprender a comentar as transformações decorrentes da ação
do homem, a observar as construções do lugar onde vivem,
o local de onde vem a água que consomem, etc.
(EIP2NS11) Ler textos expositivos sobre Rios e suas
características.
• Como são feitos os
brinquedos?

(EIP2NS12) Aprender a observar e perceber características e
propriedades não evidentes nos objetos e a refletir sobre as
relações de mudanças e permanências nos costumes a partir de
relatos de vivências de parentes próximos e pessoas mais velhas.

• Os animais de estimação
na cidade

(EIP2NS13) Observar a fauna urbana e distinguir o cuidado
com os animais domésticos investigando características
destes animais.

CM LA
PS IN
PS RC

CM CL

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 2 (continuação)
Eixo

INTERAÇÕES E
SOCIABILIDADE

Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Como vivem as crianças
na floresta e na cidade?

(EIP2NS14) Discutir como o homem usa e transforma a
natureza para sua necessidade e bem-estar e pensar na
necessidade de cuidado e preservação do meio ambiente.

CM IN PS
CL RC

(EIP2NS15) Observar e comparar os espaços para conhecer
a cidade de São Paulo.
(EIP2NS16) Conhecer e comparar o modo de viver de crianças
na cidade e na Floresta (por exemplo, na Amazônia).
(EIP2NS17) Aprender brincadeiras de outros povos e conhecer
como vivem as crianças na Amazônia (na cidade e na floresta).
(EIP2NS18) Aprender jogos e brincadeiras para conhecer
movimentos do próprio corpo.
(EIP2NS19) Aprender e estabelecer relações entre
as tradições culturais e as festas do presente.
LUGARES E
BRINCADEIRAS

• Qual é o jogo?

(EIP2NS20) Aprender sobre os objetos que são utilizados
em brincadeiras nos diferentes ambientes da escola.

LA PS
CD RC

• Espaços para
conhecer na cidade

• Investigando os povos
e sua alimentação

(EIP2NS21) Investigar sobre os jogos e brincadeiras na cidade
de São Paulo para aprender sobre a história destes jogos
quanto ao modo de vida das comunidades que praticam.

CM IN PS

(EIP2NS22) Aprender sobre a alimentação dos povos
em outras culturas.

CL IN PS

CL RC

CD RC
• Existe uma floresta
na cidade?

(EIP2NS23) Conhecer as florestas da cidade de São Paulo
e propor brincadeiras para se fazer na floresta.

IN CD
RC PS

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Questões de natureza
metodológica e didática

CAMINHOS PARA O TRABALHO

•

Observar: é importante perceber, valorizar e orga-

COM A NATUREZA E SOCIEDADE

nizar situações em que as crianças desenvolvam

Um currículo que reconhece a experiência das crian-

ticas e propriedades de elementos e fenômenos

ças, defende a necessidade de se conduzir o trabalho

da Natureza, quanto de formas de expressão e

pedagógico na Educação Infantil por meio da organiza-

diversidade de pessoas e grupos sociais e de suas

ção de práticas abertas às iniciativas, desejos e formas

manifestações culturais.

próprias de agir das crianças, mediadas pelos professo-

sua capacidade de observar, tanto as caracterís-

•

Questionar: Os “por quê?” das crianças devem

res, de modo a constituir contextos de aprendizagens

ser escutados e valorizados, já que sempre será

significativos. Assim, os campos de experiências apon-

possível depreender concepções e práticas das

tam para a imersão da criança em situações em que

questões, afirmações ou histórias trazidas pelas

construam noções, afetos, habilidades, atitudes e valo-

crianças. O professor deve valorizar e oferecer

res, e que constituam sua identidade. Este currículo

oportunidade de que elas perguntem e manifes-

pode se efetivar nos diferentes momentos e modalida-

tem sua curiosidade sobre assuntos da vida natu-

des de organização didática do cotidiano da Educação

ral e social, lembrando que não são indiferentes a

Infantil, e o professor deve ser capaz de construir crité-

tudo que se passa no entorno; participam e modi-

rios para a seleção de temas de trabalho.

ficam a cultura na qual estão inseridas.

Ao realizar projetos, sequências de atividades

•

Buscar e trocar informações: A escola deve estar

ou ao coordenar atividades permanentes na área de

equipada para enriquecer e ampliar as pesquisas

Natureza e Sociedade com as crianças (como as rodas

das crianças, oferecendo as melhores condições em

de conversa, os momentos de leitura ou o desenho

termos de organização de tempo, espaço, materiais

diário), o professor deve ter como objetivos, que as

e interações para fomentar a curiosidade, despertar

crianças desenvolvam sua capacidade de:

novos interesses, favorecer descobertas e incentivar
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processos investigativos das crianças. Um parque

•

•

As experimentações: colocar em prática as hipó-

onde seja possível observar a diversidade da vida

teses levantadas. É importante lembrar que as

animal e plantar espécimes vegetais, uma rica

crianças contemporâneas já trazem à escola um

biblioteca, um acervo interessante e bem cuidado de

grande repertório cultural, sendo elas próprias

material audiovisual ou eletrônico podem ser alia-

capazes de acessar informações e construir con-

dos importantes para as descobertas e interesses

ceitos por meio da mídia e dos suportes eletrôni-

das crianças.

cos. Por essas razões, a escola deve ser capaz de:

Registrar: as crianças podem conhecer diferentes
formas de registro e seu significado em diferen-

“propor experiências sobre as quais será possível

tes momentos históricos: fósseis, cartas, mapas,

fundamentar saberes, conhecimentos e habilida-

desenhos, retratos, histórias, relatórios, como e

des. Serão experiências de contato, de relação, de

para que servem. Podem, elas próprias, aprender

cuidados, através das quais tomarão forma as pri-

a registrar diferentes fatos por meio de desenhos,

meiras descobertas, os primeiros erros, as primei-

escrita, fotografias, gráficos, filmagens e relatos,

ras certezas, logo eliminadas ou substituídas por

utilizando-os em sua função social e real, por

novos acontecimentos e por novas experiências.”

exemplo, para acompanhar o crescimento de uma

(TONUCCI, p. 18).

planta, registrar caminhos, desenhar vestimentas
para uma ocasião específica etc.
•

A criação de hipóteses e explicações: Tonucci
(2005) lembra a importância de deixar as crianças
falarem e desenvolverem o trabalho a partir de
suas próprias hipóteses e explicações:
[...] deixar as crianças falarem significa que o adulto
está interessado naquilo que elas dizem, ou seja, a considerar o que é dito [...] O professor deverá fazer com
que todos os alunos possam expressar seus conhecimentos sobre o assunto de trabalho. Esse momento é
interessante por diversos pontos de vista:
- para a criança que fala, tomando consciência das coisas que conhece;
- para as demais crianças que ouvem, e assim percebem que se pode ter conhecimentos e opiniões diferentes sobre o mesmo problema e, por vezes, eles
são contrastantes;
- para o professor, que disporá de um instrumento
insubstituível de conhecimento das crianças e de
uma indicação precisa a respeito dos pontos de partida do trabalho a ser desenvolvido. (pág. 18)
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Todas as ações educativas proporcionadas pela escola

adolescente. Quando elege parâmetros claros acerca

estão direcionadas ao desenvolvimento integral dos

do que observar, registra suas apreciações sobre cada

estudantes e sua formação para toda a vida. A passa-

estudante e se debruça sobre os resultados obtidos,

gem de cada criança pela Educação Infantil e, poste-

procurando interpretá-los e tomar decisões. Dessa

riormente, pelo Ensino Fundamental, está voltada à

forma, está exercitando uma prática fundamental a

garantia de diversas aprendizagens que têm o profes-

todo processo de ensino: a avaliação.

sor como o principal mediador. Toda escola parte da

Avaliar, para Luckesi (2011, p.149), envolve “investi-

organização curricular para eleger objetivos de apren-

gar para conhecer e conhecer para agir”. Dessa forma,

dizagem e desenvolvimento adequados a cada ano da

estamos avaliando quando estabelecemos um juízo de

Educação infantil ou do Ensino Fundamental. Dessa

valor sobre algo que é observado ou diagnosticado por

forma, os docentes têm referências do que é preci-

diferentes instrumentos para, a partir dos dados obti-

so ensinar a cada criança ou estudante, ao longo de

dos, tomar decisões. No âmbito escolar, o que está em

sua trajetória escolar. Contudo, o percurso de apren-

foco é a aprendizagem dos estudantes. Por isso, ava-

dizagem é individual e se faz na articulação entre os

liar é uma ação articulada ao processo de ensino e não

conhecimentos prévios e os conhecimentos que são

se realiza de forma apartada do trabalho pedagógico,

trabalhados em diferentes situações de aprendizagem

planejado pelos docentes. Ao identificar as aprendiza-

propostas pelos professores. Cabe, portanto, a esses

gens dos estudantes e as suas necessidades por meio

profissionais, planejar o trabalho pedagógico a par-

da avaliação, o professor tem parâmetros para plane-

tir do currículo escolar, considerando o processo de

jar a ação educativa e ajustar suas propostas de inter-

aprendizagem de cada estudante, que ocorre em rit-

venção à realidade da turma. Dessa forma, o papel do

mos bem particulares.

professor é “observar o aluno para mediar, ou seja, para

O professor está o tempo todo observando seus

refletir sobre as melhores estratégias pedagógicas

estudantes e pode, a partir dessa observação, ter indí-

possíveis no sentido de promover sua aprendizagem”

cios sobre o desenvolvimento de cada criança ou

(HOFFMANN, 2010, p. 148).

A FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA AVALIAÇÃO 189

curriculo SLUIS_diagramado_EI_rev3.indd 189

15/02/2019 10:25

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

A avaliação é formativa quando
informa cada estudante sobre
seu percurso de aprendizagem,
permitindo que tome consciência
do seu próprio desenvolvimento
e, assim possa dedicar-se aos
aspectos que ainda se mostrem
como fragilidades.

estudante, que é o cerne da avaliação da aprendizagem numa perspectiva formativa.
Para Hadji (2001), a avaliação assume caráter formativo apenas quando contribui para a regulação das
atividades de ensino, isto é, quando traz informações
sobre o desenvolvimento de cada estudante, permitindo ao professor regular sua ação e reorganizar o
trabalho pedagógico a partir das necessidades reais
de sua turma e das especificidades de cada estudante. Portanto, avaliar é uma ação que vai além da coleta
de dados, pois requer a interpretação das informações
obtidas por diferentes instrumentos e a tomada de

As avaliações realizadas no início do ano ou na

decisão com vistas à adaptação das propostas de ensi-

abertura de uma nova sequência didática têm um

no. Além disso, a avaliação é formativa quando informa

papel diagnóstico. Seu propósito não é atribuir notas,

a cada estudante sobre seu percurso de aprendizagem,

mas conhecer o que os estudantes já sabem sobre

permitindo que tome consciência do seu próprio desen-

determinado objeto de conhecimento. Dessa forma,

volvimento e, assim, possa dedicar-se aos aspectos que

respeita-se o percurso de aprendizagem de cada estu-

ainda se mostrem como fragilidades. Dessa forma, a

dante, que, em uma perspectiva construtivista, faz-se

avaliação formativa é aquela que acontece processual-

a partir da articulação entre os novos saberes e os

mente e está a serviço da aprendizagem.

esquemas mentais anteriormente construídos, pro-

Ao final do ano ou ao término de uma determinada

movendo comparações, revisões e modificações, que

sequência didática, a avaliação também pode ser exerci-

são a base da construção de novos conhecimentos.

da com a finalidade de verificar aprendizagens construí-

Para realizar esse diagnóstico, o professor coloca

das pelos estudantes, comparando o desempenho alcan-

em ação estratégias diversificadas de avaliação ini-

çado com aquele que se pretendeu desenvolver. Essa

cial, que podem ser realizadas mediante a observação

avaliação assume o caráter cumulativo (ou somativo), ao

sistemática dos estudantes e a proposição de ques-

procurar aferir a aprendizagem acumulada pelos estu-

tionamentos, exercícios, debates, produções escritas

dantes ao término de um ciclo de aprendizagens. Essa

e, até mesmo, sondagens ou testes – a depender do

avaliação também permite ao professor tomar decisões

que é preciso saber e do nível de desenvolvimen-

acerca do seu processo de ensino, pois tem evidências

to do estudante – que lhe permitam diagnosticar os

das aprendizagens que foram consolidadas, bem como

conhecimentos prévios e saber mais sobre as espe-

daqueles objetos de aprendizagem que precisam ser

cificidades de cada turma. Essa avaliação – que tam-

retomados com a turma, a partir de diferentes estraté-

bém pode ser denominada como diagnóstica – é,

gias de ensino. É importante considerar que

portanto, uma importante ferramenta para o planejamento docente, sendo essencial ao ajuste entre o que

“avaliar a aprendizagem do aluno é também avaliar

se almeja ensinar e o nível de desenvolvimento em

a intervenção do professor, já que o ensino deve ser

que uma turma realmente está.

planejado e replanejado em função das aprendiza-

Se, ao longo de um ano letivo, estão previstas

gens conquistadas ou não” (WEISZ, 2009, p. 95).

múltiplas aprendizagens relacionadas a diferentes
componentes curriculares, como saber se as crian-

O quadro a seguir sintetiza os três tipos de ava-

ças ou adolescentes têm aprendido o que é desejável?

liação – diagnóstica, formativa e cumulativa – e suas

A resposta a essa questão passa pelo acompanhamen-

principais características:

to individual do percurso de desenvolvimento cada
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

AVALIAÇÃO FORMATIVA

AVALIAÇÃO CUMULATIVA
(ou somativa)

OBJETIVO

• Identificar o conhecimentos prévios
dos estudantes e subsidiar o
planejamento docente.

• Promover o acompanhamento • Verificar o que os estudantes
das aprendizagens dos
aprenderam.
estudantes;
• Analisar a necessidade
• Oferecer subsídios para a
de retomada ou não do
trabalho pedagógico voltado
regulação do trabalho docente
(análise e replanejamento);
a determinado objeto de
• Trazer indicativos acerca
aprendizagem, orientando
da aprendizagem de cada
futuros encaminhamentos do
estudante, favorecendo os
docente.
processos de autoavaliação e
autorregulação.

QUANDO
REALIZAR?

• No início do trabalho voltado a um
novo objeto de conhecimento.
(ANTES)

• Ao longo de todo trabalho
pedagógico voltado a um
determinado objeto de
conhecimento. (DURANTE)

• Ao término do trabalho
pedagógico relacionado a
um determinado objeto de
conhecimento. (DEPOIS)

A OBSERVAÇÃO E O REGISTRO
A aprendizagem ocorre a todo instante e evidencia-se

guiar seu olhar sobre cada estudante, contendo ques-

na ação dos estudantes. Dessa forma, a observação

tões orientadoras a responder, tais como: com quem

atenta do professor traz indicações sobre as relações

ela brinca? Quais os brinquedos pelos quais demons-

de cada aprendiz com o conteúdo trabalhado, bem

tra preferência? Como se relaciona com os outros

como permite conhecer como ocorrem suas intera-

colegas? Entre outras possibilidades.

ções com outros colegas de turma e com os materiais
e espaços educativos que lhe são ofertados.

O professor que, no exemplo acima, observava sua turma brincando, pode concluir que precisa

Observar é uma ação que exige a definição prévia

fazer intervenções específicas com uma determi-

do que se pretende observar. Para tanto, é essencial que

nada criança, ajudando-a a desenvolver estratégias

o professor construa um roteiro (ou ficha) de observa-

para interagir com seus colegas e, assim, aprender a

ção que traga parâmetros do que será analisado, trazen-

brincar em parceria. Pode perceber, ainda, que precisa

do foco a essa ação. Essa ficha pode conter, por exem-

promover modificações na seleção dos materiais e na

plo, as perguntas que o professor precisa responder ao

organização dos espaços para promover outras expe-

observar as crianças ou adolescentes. Dessa forma, o

riências às crianças, entre outras tomadas de decisão.

olhar docente tem um direcionamento claro, trazendo

O uso de uma ficha enquanto roteiro de observa-

maior objetividade a esse exercício investigativo.

ção permite ao professor manter um foco específico e

Em um contexto de brincadeiras, por exemplo, a

objetivo ao longo de sua investigação. Considerando

criança pode estar envolvida em situações de aprendi-

que há campos para respostas e anotações acerca

zagem planejadas pelo professor e que preveem o uso

dos aspectos observados sobre cada estudante, os

autônomo de diversos brinquedos dispostos na sala

dados obtidos favorecem análises e reflexões poste-

de aula ou em outros espaços educativos. Enquanto

riores, trazendo pistas relevantes sobre o processo

as crianças brincam, o professor, atento às manifesta-

de aprendizagem individual. Além de fundamentar a

ções de cada uma, tem um roteiro de observação para

ação docente na proposição de futuras intervenções,
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esses dados também podem subsidiar a elaboração

Em todos os casos, o que está em jogo é realizar

dos relatórios descritivos, que constituem a princi-

observações objetivas sobre o desempenho dos aprendi-

pal estratégia de registro e acompanhamento das

zes para, a partir dos dados obtidos, aprimorar as situa-

crianças na Educação Infantil e no 1º ano do Ensino

ções de aprendizagem e promover o desenvolvimento.

Fundamental.
As informações coletadas pelos professores por
meio da observação direta dos estudantes podem
ser complementadas com os próprios registros das
crianças, sejam desenhos, produções diversas, ou

OS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

gravações em áudio e vídeo. A partir desses diferen-

PARA A AVALIAÇÃO

tes registros, esse profissional pode apoiar o aprendiz
a reconhecer seu próprio percurso de aprendizagem,

A estruturação de uma proposta de ensino requer

comunicar as famílias sobre o desenvolvimento de

contextos de diagnóstico e acompanhamento das

cada criança ou adolescente e, principalmente, obter

aprendizagens. Embora a prova seja um instrumento

informações essenciais sobre o percurso de aprendi-

muito utilizado no Ensino Fundamental, é importan-

zagem para planejar futuras intervenções.

te considerar a possibilidade de obter informações

A observação e o registro não são prerrogativas

sobre o desempenho dos estudantes a partir de dife-

da Educação Infantil. Professores dos anos iniciais e

rentes atividades avaliativas, que podem ser propos-

finais do Ensino Fundamental também podem pro-

tas individualmente, em duplas ou grupos, conforme a

mover atividades descentralizadas, em que os estu-

intencionalidade do professor. Os trabalhos escritos e

dantes, estando em duplas, grupos, ou até mesmo em

a apresentação de seminários são exemplos de outras

situações individuais, possam ser observados a partir

estratégias que podem ser utilizadas pelos professo-

de determinados parâmetros, previamente definidos.

res, para além das provas ou testes, para compreender

Se um determinado estudante faz uma leitura em

o percurso de aprendizagem e, assim, avaliar.

voz alta, o professor pode fazer anotações sobre o seu

Qualquer que seja o instrumento escolhido, é fun-

desempenho que tragam referências para oferecer-lhe

damental sua articulação com os objetivos de apren-

uma devolutiva, indicando seus avanços e os aspectos

dizagem e os conteúdos efetivamente trabalhados. Os

de sua aprendizagem, nos quais ainda precisa investir.

critérios avaliativos, bem como as orientações sobre

O professor, nesse caso, também tem indicadores do

como realizar as tarefas propostas, devem ser claros e

que ainda precisa fazer para que esse estudante avan-

precisam ser explicitados previamente, favorecendo o

ce no que diz respeito a essa prática de leitura.

desempenho dos estudantes a partir da compreensão

Um estudante mais experiente, que apresenta

do que lhes é solicitado. Assim, “a percepção correta,

um seminário ou realiza um experimento científico,

pelo aluno, do alvo visado é uma das condições de seu

também pode ser observado durante sua atividade e

êxito.” (HADJI, 2001, p. 18).

assim oferecer pistas sobre o que já sabe e o que pre-

O professor também pode promover contextos

cisa, ainda, aprender acerca do objeto de aprendiza-

de autoavaliação, em que os estudantes conhecem e

gem em questão. Essas observações também podem

refletem sobre seus próprios percursos de aprendi-

ser utilizadas como parâmetros de uma devolutiva

zagem. A partir de indicadores previamente defini-

para cada estudante, permitindo que ele reconheça e

dos, que podem estar relacionados à participação nas

modifique seu próprio percurso de aprendizagem. Os

aulas, à realização das tarefas, ao alcance de alguns

estudantes podem, inclusive, conhecer previamente

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento ou

os pontos de observação do professor e, também, exer-

ao domínio de determinados conteúdos, o estudante

cerem, a partir dos mesmos parâmetros, autoanálises

pode analisar seu próprio desempenho, conhecen-

do seu próprio processo de aprendizagem.

do seus pontos fortes, bem como suas necessidades,
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favorecendo, assim, a aprendizagem da autorregulação. Esse tipo de avaliação pode ser realizada, entre
outros instrumentos, por meio de rubricas.
A rubrica consiste em uma tabela (ou roteiro) que
apresenta os critérios de avaliação a partir de uma
descrição objetiva do nível de desempenho esperado
para cada estudante. A partir do parâmetro tido como
ideal, o instrumento apresenta um leque de níveis de
desempenho e, assim, permite classificar e analisar
o contexto de cada estudante, identificando em que
medida ele se aproximou ou se distanciou do que era
esperado no seu processo de aprendizagem.
A pré-definição do desempenho esperado traz
objetividade à avaliação e permite ao estudante compreender, previamente, o que é desejável que ele atinja
em cada contexto de aprendizagem. A avaliação por
rubricas coloca luz sobre os aspectos qualitativos e
não meramente classificatórios da avaliação, visto
que seu maior objetivo é descrever um desempenho e
não apenas quantificá-lo com uma determinada nota.
Além disso, contribui para o planejamento docente e,
ao trazer pistas sobre o real desempenho do estudante, favorece a proposição de devolutivas.
Independentemente do instrumento empregado,
a avaliação da aprendizagem está voltada à obtenção
de parâmetros sobre o percurso de cada estudante e
deve fomentar a (re)organização do trabalho docente
com vistas a dar condições para que todos os estudantes avancem e alcancem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento propostos para cada etapa
de escolarização, tendo respeitados seus ritmos próprios de aprendizagem.

A FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA AVALIAÇÃO 193

curriculo SLUIS_diagramado_EI_rev3.indd 193

15/02/2019 10:25

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

Referências

1ª PARTE
ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos. Metodologia

_______. Ministério da Educação. Secretaria da Educação

de ensino: primeiras aproximações. Educar em

Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais

Revista, n. 13, p. 93-100, 1997. Disponível em: http://

da Educação Básica. Brasília: MEC, SEB, DICEI,

www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-

2013.

d=S0104-40601997000100007 Acesso em 08 jul. 2018.

_______. Ministério da Educação. Base Nacional Comum

BARANAUSKAS, M. C. C.; MARTINS, M. C. ABInv

Curricular. Brasília: MEC, 2017. Disponível em:

Aprendizagem Baseada na Investigação – A

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/download-

Metodologia. In: VALENTE, J.A; BARANAUSKAS,

-da-bncc>. Acesso em: 10 ago. 2018.

M. C. C.; MARTINS, M. C.. (Org.). ABInv –

CARVALHO, José Sérgio de. Podem a ética e a cida-

Aprendizagem baseada na investigação. 1ed.

dania ser ensinadas? In: Pro-Posições, vol. 13, n.

Campinas: UNICAMP NIED, 2014, v. 1, p. 42-64.

3 (39), set-dez. 2002. Disponível em: https://www.

BENDER, Willian N. Aprendizagem baseada em pro-

fe.unicamp.br/pf-fe/39-artigos-carvalhojs.pdf.

jetos: educação diferenciada para o século XXI.
Penso Editora, 2015.
BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e política. Trad.
Paulo Sérgio Rouanet. (Obras Escolhidas v. 1). São
Paulo: Brasiliense, 1986.
_______. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. São Paulo: Editora 34, 2002.
BONDÍA, J. L. Notas sobre a experiência e o saber de
experiência. Rev. Bras. Educ. [online]. 2002, n.19,

Acesso em 24/09/2018.
Cohen,Elizabeth G.; Lotan,Rachel A. Planejando o trabalho em grupo – estratégias para sala de aula. São
Paulo. Penso, 2017.
DEMO, Pedro. Ser professor é cuidar que o aluno aprenda. Porto Alegre: Mediação, 2014.
DOLL JR., William E. Currículo: uma perspectiva pós-moderna. Tradução de Maria Adriana Veríssimo
Veronese. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

pp.20-28. ISSN 1413-2478. Disponível em: <http://

FERREIRA, M.V.;ZURAWSKI, M.P.V. Formação de professo-

dx.doi.org/10.1590/S1413-24782002000100003>.

res e currículo integrado. Revista Educação Infantil

Acesso em: 27 fev. 2017.

2ª Edição. São Paulo: Segmento. Out/2011. Ps. 60-75.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de

FERREIRO, Emília. O ingresso na escrita e nas culturas

Educação Básica. Indagações sobre currículo:

do escrito: seleção de textos de pesquisa / Emilia

estudantes e educadores: seus direitos e o currícu-

Ferreiro; tradução de Rosana Malerba. São Paulo:

lo. Brasília: MEC/SEB, 2007.

Editora Cortez, 2013.
FREUD, Sigmund. Escritores criativos e devaneio. vol. IX
(1907-08), 1907.

194 EDUCAÇÃO INFANTIL

curriculo SLUIS_diagramado_EI_rev3.indd 194

15/02/2019 10:25

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

GONSALES, P. (org.). Kit Design Thinking para

SOLIGO, R. A.; SANTOS, T. S.; SILVEIRA, R. F. K. .

Educadores – Versão em Português. São

O planejamento no ciclo da alfabetização.

Paulo: Instituto EducaDigital, 2010. (Licença

2013. (Programa de rádio ou TV/Mesa redon-

CreativeCommons) Disponível em:<http://www.

da). Disponível em: https://www.youtube.com/

dtparaeducadores. org.br> Acesso em: 08 jul. 2017

watch?v=uezv48sdKHM. Acesso em 24/09/18.

GUARÁ, Isa Maria F. R. Educação e desenvolvimento

VIGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o

integral: articulando saberes na escola e além da

desenvolvimento dos processos psicológicos supe-

escola. Em aberto, Brasília, v. 22, n. 80, p. 65-81, abr.

riores. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1988.

2009.

VIGOTSKY, L.S. Imaginação e criação na infância: ensaio

LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Artmed Editora, 2002.

psicológico: livro para professores. Apresentação
e comentários Ana Luiza Smolka; tradução Zoia

MANFREDI, Sílvia Maria. Metodologia do ensino: diferentes concepções. Campinas: F. E./UNICAMP,
mimeo, 1993.

Prestes. São Paulo: Ática, 2009.
WALLON, H. As origens do caráter na criança. São
Paulo: Nova Alexandria, 1998.

MAZUR, Eric. Peer instruction: a revolução da aprendizagem ativa. Penso Editora, 2015.

WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2009.

MORÁN, José. Mudando a educação com metodologias ativas. Coleção Mídias Contemporâneas.
Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania:
aproximações jovens, v. 2, p. 15-33, 2015.
MORETTO, Vasco Pedro. Prova: um momento privile-

2ª PARTE

giado de estudo, não um acerto de contas. Rio de

Língua Portuguesa

Janeiro: Lamparina, 2010.
PACHECO, José Augusto. Currículo: teoria e práxis.

BENVENISTE, Émilie. Problemas de Linguística Geral.
Campinas, SP: Pontes, 1976.

Porto: Porto Editora, 2001.
PALANCH, W. B. L. (2016). Mapeamento de Pesquisas

BRANDÃO, Ana Carolina Perrusi; LEAL, Telma Ferraz.

sobre Currículos de Matemática na Educação

Alfabetizar e letrar na Educação Infantil: o que isso

Básica Brasileira (1987 a 2012). Tese de Doutorado

significa? IN: ROSA, Ester Calland de Sousa (org.). Ler

em Educação Matemática. São Paulo: Pontifícia

e escrever na Educação Infantil: discutindo práticas

Universidade Católica de São Paulo.

pedagógica. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2011.

PALANCH, W. B. L.; PIRES, C. M. C. (2017). Um Panorama
das Pesquisas Centradas nas Implementações e

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: ensino fundamental. Brasília: MEC/SEB, 2017.

Organizações Curriculares no período de 1987 a

CHARAUDEAU, Patrick; MAINGUENEAU, Dominique.

2012. Educação Matemática Pesquisa, São Paulo, v.

Dicionário de Análise do Discurso. São Paulo:
Contexto, 2008.

19, n. 03, p. 1039-1056.
SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação.
Direitos

de

Aprendizagem

dos

Ciclos

Interdisciplinar e Autoral. São Paulo: SME: COPED,
2016. (Coleção Componentes Curriculares em
Diálogos Interdisciplinares a Caminho da Autoria).
PERRENOUD, Philippe. 10 novas competências para
ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
SCHLEMMER, E. Games e Gamificação: uma alternati-

COSTA, Felipe de Souza. Literatura na sala de aula: desafios de hoje e sempre. IN: Conhecimento prático Literatura. Edição 76, 2018, p. 54-59.
DECÂNDIO, Fabrício; DOLZ, Joaquim; GAGNON, Roxane.
Produção escrita e dificuldades de aprendizagem.
Campinas: Mercado de Letras, 2010.
DIONISIO, Angela Paiva; MARCUSCHI, Luiz Antônio.
Fala e escrita. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2007.

va aos modelos de EaD. Revista Iberoamericana de
Educación a Distancia, v. 19, p. 1-12, 2016.
REFERÊNCIAS 195

curriculo SLUIS_diagramado_EI_rev3.indd 195

15/02/2019 10:25

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

DOLZ, Joaquim; SCHNEUWLY, Bernard. Gêneros orais
e escritos na escola. Campinas, SP: Mercado de
Letras, 2004.
ECO, Umberto; CARRIÈRE, Jean-Claude. Não contem o
fim do livro. Rio de Janeiro: Record, 2010.
FERREIRO, Emília. O ingresso na escrita e nas culturas do escrito: seleção de textos de pesquisa /
Emilia Ferreiro; tradução de Rosana Malerba. São
Paulo: Editora Cortez, 2013.
_______. TEBEROSKY, Ana. A psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artmed, 1999.
_______. Com todas as letras. São Paulo: Cortez, 1993.
_______. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Editora
Cortez, 1985.

_______. Leitura de imagens. São Paulo: Melhoramentos,
2012.
SÃO PAULO (SP). Leitura ao pé da letra: caderno orientador para ambientes de leitura. São Paulo: SME/DOT,
2012.
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística Geral.
São Paulo: Cultrix, 1969.
TEIXEIRA, Marlene; FLORES, Valdir. Linguística da
Enunciação: uma entrevista com Marlene Teixeira
e Valdir Flores. ReVEL, v. 9, n. 16, 2011.
TRASK, R. L. Dicionário de linguagem e linguística. São
Paulo: Contexto, 2006.
WEISZ, Telma. O Diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 1999.

GERALDI, João Wanderley (org.). O texto na sala de aula.
São Paulo: Anglo, 2012.
JAKOBSON, Roman. Linguística e Comunicação. São
Paulo: Cultrix, 2005.
KRESS, Gunther; VAN LEEUWEN, Theo. Multimodal
discourse: the modes and media of contemporary
communication. Londres: Bloomsbury, 2001.
LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível
e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002.

Língua Inglesa
CAMERON, Lynne. Teaching Language to Young
Learners. Cambridge: Cambridge University
Express, 2002.
COPE, Bill; KALANTZIS, Mary (Ed.). Multiliteracies:
Literacy learning and the design of social futures.
Psychology Press, 2000.

LIMA, Ana; PESSOA, Ana Cláudia; SILVA, Alexsandro.

COPE, Bill; KALANTZIS, Mary. “Multiliteracies”: New lite-

Ensino de Gramática: reflexões sobre a língua portu-

racies, new learning. Pedagogies: An international

guesa na escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.

journal, v. 4, n. 3, p. 164-195, 2009.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da fala para a escrita: atividades de retextualização, 2010.
PETTER, Margarida. Linguagem, língua, linguística. IN:
FIORIN (org.). Introdução à Linguística: objetos teóricos. São Paulo: Contexto, 2008.

COPE, Bill; KALANTZIS, Mary. New media, new learning. Multiliteracies in motion: Current theory and
practice, v. 87, p. 103, 2009.
CORACINI, Maria José. Identidade e Discurso. São
Paulo: Argos, 2004.

ROJO, Roxane Helena Rodrigues; MOURA, Eduardo.

CORACINI, Maria José. A Celebração do Outro: arqui-

Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola,

vo, memória e identidade. São Paulo: Mercado de

2012.

Letras, 2007.

_______. Letramentos múltiplos, escola e inclusão social.
São Paulo: Parábola, 2009.
_______. Letramento e capacidades de leitura para a

CORACINI, Maria José; GRIGOLETTO, Marisa;
MAGALHÃES, Isabel. Práticas Identitárias: língua e
discurso. São Paulo: Claraluz, 2006.

cidadania. Disponível em: http://arquivos.info.ufrn.

CREESE, A. & BLACKLEDGE, A. The Routledge

br/arquivos/2013121153a8f1155045828c12733b68e/

Handbook of Language and Superdiversity.

Letramento_e_capacidade_de_leitura_pra_cidada-

London: Routledge, 2018

nia_2004.pdf.
SANTAELLA, Lúcia. O que é Semiótica? São Paulo:

DONALDSON, Margareth. Children’s minds. New York:
W.W. Norton & Company, 1979.

Brasiliense, 1990.

196 EDUCAÇÃO INFANTIL

curriculo SLUIS_diagramado_EI_rev3.indd 196

15/02/2019 10:25

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

GRIGOLETTO, Marisa; CARMAGNANI, Anna Maria.
Inglês Como Língua Estrangeira: Identidade,
Práticas e Textualidade, São Paulo. 2001.
KRESS, Gunther. Literacy in the new media age.
Routledge, 2003.
LACOSTE, Yves; RAJAGOPALAN, Kanavillil. A geopolítica do inglês. São Paulo: Parábola, 2005.

Arte
BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos. A imagem no ensino da arte. São Paulo: Perspectiva, 2005.
_______. Arte-Educação no Brasil. São Paulo: Perspectiva,
2009.
_______. John Dewey e o ensino da arte no Brasil. São
Paulo: Cortez, 2015.

LIGHTBOWN, Patsy & M.; SPADA, Nina. How languages

_______. CUNHA, Fernanda Pereira da. A abordagem

are learned. Oxford, UK: Oxford University Press,

triangular no ensino das artes e culturas visuais.

2013

São Paulo: Cortez, 2010.

LOPES, Alice Casimiro; & MACEDO, Elizabeth. Teorias de
Currículo. São Paulo: Cortez, 2011.
LUNA SCOTT, Cynthia. The futures of learning 2: What
kind of learning for the 21st century?. UNESCO,
2015.
MARSH, David. Content and Language Integrated
Learning: The European Dimension – Actions,
Trends and Foresight Potential, 2002.
MICCOLI, Laura. Ensino e aprendizagem de inglês:
experiências, desafios e possibilidades. Campinas:
Pontes, 2010.
PENNYCOOK, Alastair. English and the discourses of
colonialism. Routledge, 2002.
PENNYCOOK, Alastair. Global Englishes and transcultural flows. Routledge, 2006.
ROCHA, Cláudia Hilsdorf; TONELLI, Juliana R. Assunção;
SILVA, Kleber Aparecido da. Língua estrangeira para
crianças: ensino-aprendizagem e formação docente. Campinas: Pontes, 2010.
ROJO, Roxane. Multiletramentos na escola. Parábola
Ed., 2012.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum
Curricular. Brasília: MEC, 2018. Disponível em:
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso
em: 30 jul. 2018.
_______. Parâmetros curriculares nacionais: arte.
Secretaria de Educação Fundamental. Brasília:
MEC/SEF, 1997.
DEWEY, John. Arte como experiência. São Paulo:
Martins Fontes, 2010.
DUARTE JR., João-Francisco. O sentido dos sentidos: a
educação (do) sensível. Curitiba: Criar, 2001.
HOLM, Anna Marie. Fazer e pensar arte. São Paulo:
Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2005.
LABAN, Rudolf. Domínio do movimento. São Paulo:
Summus, 1978.
_______. Dança educativa moderna. São Paulo: Ícone,
1990.
LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber
de experiência. Rev. Bras. Educ., n. 19, [online]. 2002.
Disponível em: <http://ref.scielo.org/fgssys> Acesso
em: 30 jul. 2018.

SIEMENS, G. Connectivism: A learning theory for the

MARTINS, Mirian Celeste; PICOSQUE, Gisa; GUERRA,

digital age. 2004 Retrieved from http://www.elear-

Maria Terezinha Telles. Teoria e prática do ensino

nspace.org/Articles/connectivism.htm.

de Arte: a língua do mundo. São Paulo: FTD, 2010.

SIEMENS, George. Knowing knowledge. Lulu. com, 2006.
THE NEW LONDON GROUP. A pedagogy of multiliteracies: Designing social futures. Harvard educational
review, v. 66, n. 1, p. 60-93, 1996.
WIDA CONSORTIUM et al. WIDA English language proficiency standards. Madison, WI: State of Wisconsin.
2004.
YULE, George. The study of language. Cambridge:
Cambridge University Express, 1997.

PILLAR, Analice Dutra. A educação do olhar no ensino
das artes. Porto Alegre: Mediação, 2001.
RENGEL, Lenira. Dicionário Laban. São Paulo:
Annablume, 2003.
SANTAELLA, Lucia. Estética: de Platão a Peirce. São
Paulo: Experimento, 1994.
SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação.
Coordenadoria Pedagógica. Currículo da Cidade:
Ensino Fundamental: Arte. São Paulo: SME / COPED,
2017.

A FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA AVALIAÇÃO 197

curriculo SLUIS_diagramado_EI_rev3.indd 197

15/02/2019 10:25

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

SÃO PAULO (Estado). Proposta Curricular do Estado de
São Paulo: Arte. São Paulo: SEE, 2008.
SCHAFER, R. Murray. O ouvido pensante. São Paulo:
UNESP, 2008.
_______. Educação sonora, 100 exercícios de escuta e
criação de sons. São Paulo: Melhoramentos, 2011.
SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. São Paulo:
Perspectiva, 1992.
_______. Jogos teatrais: o fichário de Viola Spolin. São
Paulo: Perspectiva, 2006.
_______. Jogos teatrais na sala de aula: Um manual para
o professor. São Paulo: Perspectiva, 2008.

NEIRA, Marcos Garcia. Educação Física na perspectiva
cultural: proposições a partir do debate em torno do
currículo e da expansão do Ensino Fundamental.
Horizontes, Itatiba, v. 27, n. 2, p. 79-89, jul/dez, 2009.
NEIRA, Marcos Garcia. Educação Física cultural. São
Paulo: Blucher, 2016.
NEIRA, Marcos Garcia. Educação Física cultural: inspiração e prática pedagógica. Jundiaí: Paco Editorial,
2018.
NEVES, Marcos Ribeiro. O currículo cultural da
Educação Física em ação: efeitos nas representações culturais dos estudantes sobre as práticas corporais e seus representantes. 2018. 198 f. Dissertação
(Mestrado em Educação) – Universidade de São

Educação Física
BONETTO, Pedro Xavier R. A “escrita-currículo” da

Paulo, Faculdade de Educação, São Paulo, 2018.
NUNES, Hugo César B. O jogo da identidade e diferença

perspectiva cultural de Educação Física: entre

no currículo cultural da Educação Física. 2018. 157

aproximações, diferenciações, laissez-faire e

f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade de

fórmula. 2016. 238 f. Dissertação (Mestrado em
Educação) – Universidade de São Paulo, Faculdade
de Educação, São Paulo, 2016.
ESCUDERO, Nyna Taylor G. Avaliação da aprendizagem em Educação Física na perspectiva cultural:

São Paulo, Faculdade de Educação, São Paulo, 2018.
SANTOS, Ivan Luís. A tematização e a problematização
no currículo cultural da Educação Física. 2016. 246
f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade de
São Paulo, Faculdade de Educação, São Paulo, 2016.

uma escrita autopoiética. 2011. 174 f. Dissertação

SOUZA, Marilia Menezes Nascimento. “Minha his-

(Mestrado em Educação). Faculdade de Educação.

tória conto eu”: multiculturalismo crítico e cul-

Universidade de São Paulo. São Paulo: FEUSP, 2011.

tura corporal no currículo da Educação Infantil.

HALL, Stuart. A identidade cultural na PósModernidade. Rio de Janeiro: DPA, 2006.
MACEDO, Elina Elias; NEIRA, Marcos Garcia. A Educação

2012. 198f. Dissertação (Mestrado em Educação) –
Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação,
São Paulo, 2012.

Física na creche: tematizando as práticas corporais. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte,
São Paulo, v. 31, n.1, p.99-106, jan-mar. 2017.
MÜLLER, Arthur. A avaliação no currículo cultural da
Educação Física: o papel do registro na reorientação das rotas. 2016. 156 f. Dissertação (Mestrado em
Educação) – Universidade de São Paulo, Faculdade
de Educação, São Paulo, 2016.
NEIRA, Marcos Garcia. Educação Física na Educação
Infantil: algumas considerações para a elaboração
de um currículo coerente com a escola democrática. In: ANDRADE FILHO, N. F. e SCHNEIDER, O.

Matemática
ABRANTES, P., MATOS, J., & PONTE, J. (1999).
Investigação

em

Educação

Matemática.

Implicações Curriculares. Nº 22. Lisboa: IIE.
AMANTE, L. As TIC na escola e no jardim de infância:
motivos e fatores para sua integração. s í s i f o / r e v
i s t a d e c i ê n c i a s d a e d u c a ç ã o · n .º 3 · m a i /
a g 2007, acesso em novembro/2014.
BAROODY, A. El pensamiento matemático de los ninos.
Madrid, Visor, 1988.

(Orgs.) Educação Física para a Educação Infantil:

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental.

conhecimento e especificidade. São Cristóvão:

Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática.

Editora da UFS, 2008, p. 45-96.

Brasília: MEC/SEF, 1997.

198 EDUCAÇÃO INFANTIL

curriculo SLUIS_diagramado_EI_rev3.indd 198

15/02/2019 10:25

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

_______. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/
CEB nº 20/2009. Brasília: MEC/CNE/CEB, 2009.
_______. Secretaria de Educação Fundamental.
Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil. Ministério da Educação. Brasília: MEC/SEF,
vol. 1, 2 e 3, 1998.
_______. Secretaria de Educação Fundamental. BNCC.
Ministério da Educação. Brasília: MEC/SEF, 2017.

_______. DEVRIES R. Jogos em Grupo na Educação
Infantil: implicações na teoria de Piaget. São Paulo:
Trajetória Cultural, 1991.
KISHIMOTO, T. M. O jogo e a educação infantil. São
Paulo: Pioneira, 2003.
LERNER, Delia. Ler e Escrever na Escola: o real, o possível e o necessário, Porto Alegre, Artmed, 2005.
LERNER, D. e SADOVSKY, P. O sistema de numera-

BRISSIAUD, R.Como as crianças aprendem a calcu-

ção: um problema didático. In: PARRA, Cecília;

lar. Coleção Horizontes Pedagógicos. Tradução

SAIZ Irma; [et al] (Org.). Didática da Matemática:

Annamaria Rangel. Lisboa: Instituto Piaget, 2005.

Reflexões Psicopedagógicas. Tradução por Juan

BROCARDO, J. ; SERRAZINA, L.; ROCHA, I. O sentido do
número: reflexões que entrecruzam teoria e práti-

AcuñaLlorens. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. p.
73-155.

ca. Coleção Educação. Lisboa: Escolar Editora, 2012.

LIMA, Wanderli Cunha de. Comparando e experimen-

CASTRO, J.P.; RODRIGUES, M. Sentido do número e

tando: uma oportunidade para aprender unida-

organização de dados. Texto de apoio para educa-

de de medida. IIISHIAM, Campinas, São Paulo,

dores da infância. Lisboa: Ministério da Educação,

2010. Disponível em: <https://docs.google.com/

2008.

file/d/0B6LrM9hpRrC6OGE3ODFhYWUtMTM-

CORBALÁN, F. Juegos Matemáticos para secundaria y
bachillerato. Madrid: Editorial Síntesis, 1996.
CURI, E. ; VECE, J.P. Relações Espaciais: práticas educativas de professores que ensinam matemática. São
Paulo: Editora Terracota, 2013.
CURI, E. Matemática para crianças pequenas. São
Paulo: Editora Melhoramentos, 2015.

wNC00NGY2LWI0ZjktNzhjOGIyYmQ2M2E4/edit?hl=en&pli=1>. Acesso em 24/08/2014.
LORENZATO, S. A. Educação infantil e percepção matemática. Campinas: Autores Associados, 2006.
MORENO, Beatriz Ressia. O ensino do número e do sistema de numeração na educação infantil e na 1ª
série. In: Ensinar matemática na educação infan-

_______. NASCIMENTO, J.C.P. Educação Matemática:

til e nas séries iniciais. PANIZZA, Mabel (orgs).

grupos colaborativos, mitos e práticas. São Paulo:

Tradução Antonio Feltrin. Porto Alegre: Artmed,

Editora Terracota, 2012.

2006, cap. 3.

FAYOL, M. A Criança e o Número: Da contagem à reso-

ONUCHIC, L. R.; ALLEVATO, N. S. G. Pesquisa em

lução de problemas. Tradução por Rosana Severino

Resolução de Problemas: caminhos, avanços e

de Leoni. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

novas perspectivas. Bolema, v. 25, n. 41, p. 73-98,

GÁLVEZ, G. A psicogênese das noções espaciais e o

dez. 2011. Rio Claro, 2011

ensino da geometria na escola primária, IN: PARRA,

PANIZZA, M. et al. Ensinar matemática na educação

Cecília; SAIZ, Irmã. Didática da matemática: refle-

infantil e séries iniciais: análise e propostas. Porto

xõespsicopedagógicas. 2. Ed., Porto Alegre: Artmed,
p. 236- 256, 2001.
GRANDO, R.C. O conhecimento matemático e o uso

Alegre: Artmed, 2003.
PIAGET, P.; INHELDER, B. A representação do espaço na
criança. Porto Alegre: Artmed, 1993.

de jogos na sala de aula. Tese (Doutorado em

PIRES, C. M. C. Educação Matemática: conversas com

Educação) – Faculdade de Educação, Universidade

professores dos anos iniciais. São Paulo. Zapt

Estadual de Campinas, 2000.

Editora, 2012.

KAMI, C. A criança e o Número: Implicações
Educacionais da Teoria de Piaget para a atua-

_______. Números e Operações. Coleção Como Eu Ensino.
São Paulo: Editora Melhoramentos, 2013.

ção junto a escolares de 4 a 6 anos. Tradução por
Regina A. de Assis. Campinas: Papirus, 1990.

REFERÊNCIAS 199

curriculo SLUIS_diagramado_EI_rev3.indd 199

15/02/2019 10:25

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

_______. CURI, E. ; CAMPOS, T. M.M. Espaço e Forma: a

Natureza e Sociedade

construção geométrica pelas crianças das quatro

AUGUSTO, S. O.; ZURAWSKI, M.P.V. Experiências de

séries iniciais do Ensino Fundamental. São Paulo:

aprender: os campos de experiências na Educação

PROEM, 2000,286 p.

Infantil. São Paulo: 2018. (No prelo).

PONTE, J. P.; BROCARDO, J. ; OLIVEIRA, H. Investigações

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de

matemática na sala de aula. Belo Horizonte:

Educação. Resolução nº 05/2009. Define Diretrizes

Autentica Editora, 2005, 150 pg.

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.

SAIZ, I. E. A direita... de quem? Localização espacial

BARBOSA, M.C.S., OLIVEIRA, Z.M.R., CRUZ, S.H.V., FOCHI,

na educação infantil e séries iniciais. In: PANIZZA,

P.S. Documento preliminar para a construção da

M.et al Ensinar matemática na educação infantil

Base Nacional Comum Curricular de Educação

e séries iniciais:análise e propostas. Porto Alegre:

Infantil. Apresentação em PowerPoint. Brasília:

Artmed, 1996, p.143-166.

2015.

SILVA, S.D. A evolução do espaço na criança. In: Relações

GALEANO, E. O livro dos abraços. São Paulo: L&PM, 2002.

espaciais – práticas educativas de professores que

Orientações Gerais: educação em direitos humanos /

ensinam matemática. São Paulo: Editora Terracota,

Vlado Educação – Instituto Vladimir Herzog. 1ª Ed.

2013, p. 89-100.

São Paulo: Instituto Vladimir Herzog, 2015 (Projeto

SMOLE, K.C.S. A matemática na educação infantil. Porto
Alegre, Artes Médicas, 1996.
_______. A Matemática na educação infantil: a teoria das
inteligências múltiplas na pratica escolar. Porto
Alegre: Penso Editora, 2000.
SMOLE, K.C.S.; ROCHA, G.H.R; CÂNDIDO, P.T.;
STANCARELLI. Era uma vez na Matemática uma

Respeitar é Preciso!)
SCARPA, R. L. P. O Sincretismo do pensamento da criança à luz das teorias walloniana e vigotskiana São
Paulo: mimeo, 1999.
TONNUCI, F. A verdadeira democracia começa aos três
anos. Pátio Educação Infantil. Ano 3, nº 8, jul/out
2005. Porto Alegre: Artmed, 2005.

conexão com a literatura infantil. São Paulo:
CAEM – Centro de Aperfeiçoamento do Ensino de
Matemática, 1996.
VECE, J.P. Modalidades Organizativas: Ensino dos
Números e do Sistema de Numeração Decimal.
Material didático para curso de especialização para
professores dos anos iniciais e da educação infantil
à distância. Unidade 3, Módulo 2, restrito a alunos
do curso proposto pela Universidade Cruzeiro do
Sul, 2014.
VERGNAUD, G. L´enfant, La mathematiqueet La realité.

Avaliação
HADJI, Charles. Avaliação desmistificada. Porto Alegre:
Artmed, 2001.
HOFFMANN, Jussara M. L. Avaliar: respeitar primeiro,
educar depois. Porto Alegre: Mediação, 2010.
LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem: componente do ato pedagógico. São Paulo: Cortez, 2011.
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2009.

Paris: EditoraBerne, 1994.
_______. A teoria dos campos conceituais. In Brun, J.
Didática das Matemáticas. Tradução Maria José
Figueiredo. Lisboa: Instituto Piaget, 1996, p. 155-191.

200 EDUCAÇÃO INFANTIL

curriculo SLUIS_diagramado_EI_rev3.indd 200

15/02/2019 10:25

Anexos

curriculo SLUIS_diagramado_EI_rev3.indd 201

15/02/2019 10:25

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ANEXO 1
Metodologias Ativas

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS (ABP)

Nesta configuração, o processo de aprendizagem e
de construção do conhecimento se dá a partir de uma

A Aprendizagem Baseada em Projetos
potencializa o trabalho interdisciplinar

pergunta complexa, um desafio proposto ou problema

A teoria define projeto como uma modalidade orga-

hipóteses, discuti-las, buscar recursos e, consequente-

nizativa que tem por objetivos a realização de ativi-

mente, encontrar soluções para seus desafios, de forma

dades associadas dentro de um período de tempo e

colaborativa. Assim, a pesquisa é ponto fulcral na ABP.

que resultam em um produto final (LERNER, 2002). É

Não a simples pesquisa que direciona e encontra res-

uma modalidade privilegiada para o trabalho inter-

postas. Mas uma pesquisa que se pretende norteado-

disciplinar e colaborativo. A proposição de uma

ra de discussões, criteriosa na medida em que analisa

Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) pressupõe

conteúdos encontrados na internet em relação a sua

a adoção de uma metodologia de ensino que privilegie

veracidade e relevância. Conforme discutido no capí-

essa modalidade organizativa. Ademais, Bender (2015,

tulo sobre metodologias ativas, a transposição de infor-

p. 9) define ABP como “um modelo de ensino que con-

mação em conhecimento é tarefa desafiadora e é justa-

siste em permitir que os alunos confrontem as ques-

mente essa a função de mediação do professor.

detectado. Os estudantes são instigados a elaborar

tões e os problemas do mundo real que consideram

É fundamental, ainda, a percepção docente de que

significativos, determinando como abordá-los e, então,

ao se utilizar esta metodologia ativa, a proposição de

agindo de forma cooperativa em busca de soluções”.

temática para o projeto deve partir do contexto real dos

Podemos apreender destas definições que tra-

estudantes; ou seja, não é razoável que sejam definidas

balhar por meio da ABP está para além da adoção de

temáticas que em nada dialogam com as necessida-

projetos como metodologia de ensino. Compreende

des e/ou curiosidades dos alunos, tampouco são con-

a transposição de situações reais para a sala de aula

teúdos escolares definidos pelas diretrizes curricula-

com o objetivo de ensinar conceitos e o conhecimento

res. Tal equilíbrio entre o que os estudantes desejam

científico inerente aos conteúdos escolares.

aprender e os objetivos de aprendizagem do currículo

202 EDUCAÇÃO INFANTIL

curriculo SLUIS_diagramado_EI_rev3.indd 202

15/02/2019 10:25

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

é fundamental. É possível, por exemplo, já na Educação
Infantil, introduzir conhecimentos sobre fauna a partir
do interesse das crianças sobre animais domésticos.
Com os maiores, é possível iniciar um projeto que aborde as temáticas consumo responsável e redes sociais,
que, similarmente, contemplam o eixo Probabilidade e
Estatística do currículo de Matemática.
Por seu caráter interdisciplinar, a ABP favorece o trabalho integrado dos professores da escola.
Diferentes saberes são necessários para que os estudantes cheguem aos resultados e/ou produtos finais.
Assim, um único projeto pode incorporar diferentes
componentes curriculares e aproximar a escola da
realidade dos estudantes.
Por fim, ao planejar o trabalho com ABP é necessário prever a concretização do produto final, conforme
previsto para a modalidade organizativa. Não se trata
somente de materializar algo com exposição de materiais, mas se pode, por exemplo, realizar uma exposição
oral da pesquisa, compartilhando os conhecimentos
com outras turmas da escola. Assim, todo o processo
poderá ser retomado e as aprendizagens tornar-se-ão
ainda mais significativas.
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APRENDIZAGEM BASEADA

estimular e dar condições aos estudantes para que

NA INVESTIGAÇÃO (ABINV)

busquem as respostas a suas indagações. Não raro a

A curiosidade, nata à criança,
a favor da aprendizagem

crianças. Desse modo, ao empregar a ABInv, o docente,

Crianças são, por natureza, curiosas. Estão constan-

cidar os caminhos pelos quais é possível “investigar”.

temente fazendo perguntas e têm ânsia por conhecer,

A internet é amplo campo para tal, entretanto não é

cada vez mais, o mundo que estão descobrindo. Esse

a única fonte de informações. Os diferentes espaços

é, justamente, o ponto de partida para a metodologia

escolares, os saberes dos mais experientes, os livros e

da Aprendizagem Baseada na Investigação (ABInv).

mesmo as pesquisas acadêmicas compõem um vasto

Dar a investigação um caráter científico e ressignifi-

corpus de pesquisa.

escola é responsabilizada por inibir a curiosidade das
diferentemente de dar respostas prontas, precisa elu-

cá-la é o que a ABInv busca: é fazer ciência em vez de

Importante mencionar que é comum se asso-

estudar os conhecimentos acumulados sobre ciência;

ciar a metodologia de ABInv à investigação científica

é pensar que a aprendizagem vai além da reprodução

proposta para o componente curricular de Ciências,

dos conteúdos pré-estabelecidos e de resultados de

entretanto, as demais disciplinas, similarmente,

busca na Internet. (Baranauskas e Martins, 2014).

oferecem muitas possibilidades de exploração e de

Investigar implica em ouvir hipóteses sobre as
dúvidas. Assim, antes mesmo de serem instigados
a pesquisar sobre os assuntos em pauta, os estudan-

aprendizagens a partir da investigação.
As metodologias de ABP e ABInv se articulam e
podem ser utilizadas de maneira concomitante.

tes precisam ser estimulados a emitir suas opiniões
e pressupostos acerca do conhecimento em questão.
Dessa forma, poderão confrontar o que pensavam com
o conhecimento científico e validar ou ressignificar
seus saberes. Este é um movimento essencial à construção e aquisição de conhecimentos.
Logo, a adoção da ABInv requer a escuta atenciosa
e respeitosa de todos os envolvidos nos processos de
ensino e de aprendizagem. O docente necessita não
apenas ser um ouvinte atento, mas também estimular
nos estudantes uma postura participativa e respeitosa
em relação às ideias e opiniões dos colegas, conforme
explicitam os Objetivos Gerais de Aprendizagem deste
documento curricular. Essa troca de experiências pode
ser novamente vivenciada após as investigações realizadas, permitindo a circulação de percepções, a realização de inferências, entre outros conhecimentos.
Nessa metodologia ativa é, ainda, papel do professor, instigar a curiosidade e mais do que isso,
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DESIGN THINKING
Ouvir, criar e implementar

é um rico momento de aprendizagem, uma vez

O Design Thinking (DT) tem por objetivo principal a

que, de forma colaborativa, os estudantes são esti-

criação de ideais e produtos que atendam a demandas

mulados a pensar sobre o que precisam e desejam

reais, por meio de soluções colaborativas. Inspirada

saber daqueles que demandam a solução. A des-

no modo de trabalhar de designers, o DT, mais do que

coberta é o ponto de partida para o planejamento

uma metodologia, pode ser compreendido como uma

das ações subsequentes.

abordagem que, quando aplicada no contexto educa-

•

Interpretação: realizada a escuta e a coleta de

cional, pode ser grande aliada do processo colaborati-

informações é preciso compreendê-los. Trata-se

vo de aprendizagem.

de encontrar significados para os dados coletados

De modo similar ao proposto por todas as meto-

e transformá-los em oportunidades de ação. Com

dologias ativas, o DT coloca os alunos na centralidade

os estudantes, é possível realizar as articulações

do processo educativo e lhes confere maior poder de

entre os saberes que já possuem e de que forma

criatividade e autonomia para a tomada de decisões.

eles podem ser de ajuda para que se compreenda

Ao ouvir, criar e implementar, os estudantes experi-

e, por que não dizer, facilite a análise das informações com vistas à proposição de ideias.

mentam as diferentes etapas de trabalho recorrentes
a designers e experienciam importantes capacidades

•

Ideação: o termo pode ser compreendido como
geração de várias ideias. Nessa etapa, a utilização

em cada uma das fases.
O ouvir está relacionado à escuta necessária aos que

de brainstorming para a escuta dos envolvidos

demandam o produto ou ideias que solucionem algum

com a solução do desafio é uma importante estra-

problema ou mesmo que melhorem condições. A cria-

tégia. Além disso, a ideação estimula a exposição

ção, fase seguinte, passa por materializar ideias e suges-

de ideias, a criatividade e o posicionamento diante

tões para a invenção criativa. Enquanto o implementar é

de determinado tema ou assunto. Mesmo as ideias

a fase do colocar em prática o produto ou ideia, preven-

mais utópicas, devem ser consideradas e registra-

do seus necessários ajustes e adequações à demanda

das em palavras, ou frases curtas, que podem ser

inicial. Toda essa proposição que, a primeira vista pode

registradas na lousa, post-its, no computador, etc.;

parecer técnica e mecanizada, ganha vida ao ser trans-

com o objetivo de serem recuperadas para análise.

posta para a educação e pormenorizada. Gonsales (2010),

•

Experimentação: é a etapa de materializar as ideias

ao traduzir o DT, indica cinco etapas fundamentais ao

e torná-las tangíveis para a proposição de soluções.

uso da abordagem na educação, a saber:

A construção de protótipos é atividade inerente a

•

Descoberta: é a etapa em que se busca o real

essa etapa. Esses protótipos, não necessariamente,

entendimento da demanda. Está associada ao

são as soluções definitivas aos desafios, uma vez

“ouvir” as reais necessidades e proporcionar o

que receberão feedback e serão aprimorados. Para

bom entendimento do desafio. As formas de escu-

a elaboração de protótipos, é possível utilizar-se de

ta, aqui, podem ser muitas, desde uma reunião

todos materiais e recursos disponíveis. Há protóti-

entre os envolvidos no processo de criação até a

pos realizados por meio de lixo eletrônico recicla-

elaboração de questionários e entrevistas. Coletar

do, enquanto outros realizados em ambientes vir-

dados e informações é fundamental para o pro-

tuais (como pode ser o caso dos storyboards), entre

cesso de criação, uma vez que o objetivo é dar res-

outros exemplos. O importante é experimentar e
dar vida às etapas anteriores do DT.

postas cada vez mais ajustadas ao desafio proposto. Para se obter boas respostas, é essencial saber

•

Evolução: em posse dos protótipos é hora de ouvir

fazer boas perguntas. Esse exercício de criação de

o que os demandantes e demais partícipes do pro-

questionários ou perguntas norteadoras da escuta

cesso tem a dizer. Pode-se traduzir essa etapa como
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o momento do feedback, em que receberão críticas
e sugestões, sempre com vistas ao aprimoramento
da ideia inicial e, consequente evolução. É possível,
ainda, envolver agentes externos nessa etapa, desde
que sejam contextualizados das etapas que precedem a elaboração do protótipo, bem como do desafio
que o DT tem a superar. Esses agentes podem ser,
desde estudantes de outras turmas, até especialistas
que podem contribuir com a temática do DT.
Em todas as etapas, a documentação do processo é
fundamental, pois permite a retomada e a análise, tanto
das evoluções, quanto dos conhecimentos adquiridos
pelo grupo envolvido no DT. A própria concepção desta
metodologia favorece o trabalho integrado e articulador
e tem centralidade no processo, características recorrentes às metodologias ativas de aprendizagem.
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APRENDIZAGEM ENTRE PARES
O agrupamento produtivo e intencional
por um objetivo em comum

formular suas hipóteses, confrontá-las, chegar a uma

A interação entre alunos sempre se mostrou uma

conclusão única, para então expor a toda turma.

são desafiados a resolver problemas, ambos podem

eficaz estratégia de ensino. A metodologia de apren-

Durante todo o processo, a supervisão docente é

dizagem por pares – peer instruction (MAZUR, 2015)

estratégia fundamental para que os pares possam se

– favorece propostas colaborativas e o desenvolvi-

expressar e interagir em suas duplas, além de possi-

mento de metodologias ativas de ensino. Além das

bilitar a intervenção docente mais acertada possível,

características relacionadas ao trabalho colaborativo

uma vez que a aprendizagem entre pares potencializa

e de protagonismo, já mencionadas anteriormente, o

o tempo e permite ao professor atuar somente quando

trabalho com essa metodologia implica em mediação

esgotadas as possibilidades de construção de conhe-

docente desde a proposição dos pares até o monitora-

cimentos entre as duplas. Não se trata de delegar o

mento do processo educativo.

ensino aos estudantes, mas de colocá-los como prota-

O agrupamento dos estudantes em duplas não é
aleatório, antes, intencional. Os alunos são organizados

gonistas de sua aprendizagem e permitir-se não ser a
única fonte de conhecimento da sala de aula.

a partir de conhecimentos, habilidades e competências
distintas, porém complementares, para que, de fato,
aprendam ou com o outro. Aquele que assume, em determinado conteúdo ou proposta, o lugar de “quem explica”
é tão beneficiado quanto aquele que ocupa o lugar de
“quem recebe” a explicação, visto que a aprendizagem é
via de mão dupla e os papéis se invertem a todo momento, gerando troca de saberes e experiências.
É comum no trabalho em duplas, em especial entre
crianças pequenas, que uma delas tenha a tendência
de assumir o domínio e, por exemplo, resolver a proposta individualmente. O olhar atento do docente para
que os estudantes não assumam tal postura é primordial, além do diálogo constante para que compreendam
suas “funções” neste agrupamento. Trata-se da sensibilidade docente, discutida no tópico que trata dos agrupamentos para metodologias ativas de nosso currículo.
Ademais, as duplas necessitam de uma tarefa,
meta ou objetivo em comum, que pode ser definida pelo professor mediante os conteúdos e objetivos
de aprendizagem, ou pelo próprio grupo de alunos. O
importante é garantir a troca de conhecimentos e posterior apresentação dos resultados obtidos. Por exemplo, numa proposta de atividade em que os alunos
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SALA DE AULA INVERTIDA
O estudante como protagonista de sua aprendizagem

proporcionar ao aluno contato com o conteúdo, antes

A metodologia de ensino de sala de aula invertida

mesmo de qualquer discussão ou introdução, deve se

(flipped classroom, em inglês) é, entre as metodolo-

esperar um amplo entendimento do conteúdo abor-

gias ativas aqui discutidas, a que mais evidencia o

dado. Entretanto, sistematizar os conhecimentos

aluno como protagonista de seu processo de aprendi-

e encaminhar as discussões para que objetivos de

zagem. Em sua proposta, estudantes conhecem pre-

aprendizagem sejam atingidos, é função principal do

viamente os conteúdos das aulas, por meio de vídeos

professor no processo de ensino e de aprendizagem.

gravados pelos docentes e, durante as aulas, discutem
com autonomia e num movimento colaborativo, sobre
os saberes adquiridos, além de esclarecer suas dúvidas e realizar atividades acerca do conteúdo.
A possibilidade de acessar o conteúdo das aulas
em vídeo, possibilita aos estudantes que o recuperem
quantas vezes julgarem necessários, além de permitir
que façam pausas e registrem suas dúvidas para posterior pesquisa ou consulta ao docente, quando da discussão em sala de aula.
Essa metodologia exige um grau de autonomia e
maturidade dos estudantes maior do que as demais
apresentadas, uma vez que a utilização de ambientes
virtuais de aprendizagem nem sempre é possível com
os muito pequenos, de forma autônoma. Mas já é possível, no Ensino Fundamental 1, introduzir a proposta,
ainda que com gravações de curta duração ou com o
auxílio dos responsáveis, mas que permitam a discussão na sala de aula – o que não pode ser renunciado.
A disponibilização do conteúdo, sobretudo em
meio virtual, permite ao aluno recorrer a ele quantas
vezes se fizer necessário. Além disso, a possibilidade
de estudar com antecedência os conteúdos fornece
aos estudantes a confiança necessária para se expressar durante aulas que, inevitavelmente, necessitam
ser dialogadas.
A adoção da metodologia ativa “sala de aula invertida” exige planejamento e organização por parte do
docente, além de domínio de conteúdos escolares;
mas, acima de tudo, versatilidade para lidar com o
inesperado. É importante esclarecer isso, pois, ao
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APRENDIZAGEM BASEADA
EM JOGOS E GAMIFICAÇÃO
para estudantes dos anos finais. O importante é

O potencial de jogos e games para a aquisição
de conhecimentos escolares

ter metas e objetivos bem definidos e claros aos

O interesse de crianças e jovens por jogos e games,

participantes.

já há algum tempo, é observado por educadores

•

Resultados e feedback: são os norteadores do jogo,

que os utilizam das mais distintas formas para o

pois indicam se as escolhas realizadas são corre-

ensino de conteúdos escolares e com o objetivo de,

tas ao indicar o progresso, os possíveis resultados

entre outros, desenvolver o raciocínio lógico. Por

e devolutivas para o jogador. O compartilhamento

seu caráter desafiador e lúdico, os jogos são sem-

dos resultados do jogo precisa ser pensado cuida-

pre bem-vindos entre os alunos e potencializam

dosamente, em especial com os menores. A com-

aprendizagens e trabalho colaborativo. No entan-

petição, inerente ao ato de jogar, pode se tornar um

to, empregar uma metodologia de Aprendizagem

problema quando não assimilada positivamente

Baseada em Jogos e Gamificação implica em mais

entre os estudantes. Por essa razão, é essencial não

do que utilizar jogos e games nas práticas escolares,

dar ênfase à competição e fazer da exposição dos

envolve, ainda, criá-los de forma colaborativa.

resultados dos grupos ou dos alunos, um processo

Entretanto, é importante ponderar que os jogos

natural e constante por meio de feedbacks positi-

digitais têm ocupado grande parte deste cenário.

vos que se constituam devolutivas norteadoras dos

Porém, o “digital”, não é pré-requisito para o uso desta

próximos passos ou das próximas jogadas. O objeti-

metodologia. Promover aprendizagem por jogos e

vo maior da aprendizagem baseada em jogos não é

gamificação implica a adoção da mecânica e elemen-

o resultado final, mas o processo.

tos dos jogos, digitais ou tradicionalmente analógicos,

•

Interação: elemento essencial, a interação permite

a fim de motivar e engajar. Isso pode incluir o uso de

que os “jogadores” se relacionem entre si e com os

regras, recompensas, fases, progressão; o importan-

demais elementos que compõe o jogo. Em jogos da

te é tornar a experiência emocionante e divertida.

internet é comum a presença de chats ou outros

Schlemmer (2016) aponta para alguns dos elementos

meios de comunicação entre os jogadores, com o

do uso de jogos na aprendizagem que, para a autora,

objetivo de colocá-los em contato, simultaneamen-

não podem ser descartados quando se espera engaja-

te, a ação de jogar. Na escola, tal interação é ainda

mento e motivação, por parte dos estudantes.

mais fluida e permite criar estratégias, códigos

•

Regras: são essenciais à definição dos caminhos,

próprios e até linguagens para compor a forma de

limites e possibilidades para o alcance dos objeti-

interação ideal da turma.

vos e metas. Podem ser elaboradas pelo grupo de

•

•

Representação ou enredo: refere-se à temática

alunos envolvidos no processo de aprendizagem e

eleita como pano de fundo do jogo. Alguns jogos

negociadas à medida que são aplicadas. Esse já é

exploram, por exemplo, a Era Medieval como enre-

um importante movimento que desenvolve a com-

do de sua ação. Na escola, é possível propor dife-

petência comunicativa e o respeito necessário ao

rentes cenários e espaços para compor o enredo

ato de ouvir.

dos jogos.

Metas e Objetivos: são a razão pela qual se joga,
indicam o final de um percurso. Os objetivos de

Parece difícil imaginar o uso de jogos e gamifica-

um jogo podem ser muitos: desde completar uma

ção a partir dos pressupostos apresentados, mas, para

lista de palavras para estudantes em fase de alfa-

ilustrar, tomemos por exemplo a brincadeira de “caça

betização, até “salvar” o planeta de uma epide-

ao ovo”, proposta para estudantes, geralmente no perío-

mia por meio de misturas químicas potentes,

do da Páscoa.
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•

Regras: os estudantes não podem ver onde os
ovos são escondidos e não podem caçar os ovos
que não possuem seu nome.

•

Meta: coletar o maior número de ovos com seu
nome que conseguir encontrar.

•

Resultados e feedback: pistas podem ser espalhadas pela escola dando dicas sobre o caminho
que devem seguir. Podem ser desenhos, letras dos
nomes, frases que contenham charadas, enfim, o
desafio deverá ser ajustado de acordo com o grau
de dificuldade que se deseja conferir ao jogo.

•

Interação: o jogo pode ser proposto em duplas,
grupos, ou mesmo individualmente. A interação,
neste caso, não depende do agrupamento, mas da
escolha das linguagens a serem utilizadas. Podese, por exemplo, dar fichas de dicas para alguns
participantes, em dado momento, que se encontram e partilham a informação que leva ao caminho dos ovos.

•

Representação e enredo: neste caso, está dado – a
caça aos ovos de páscoa.
Além do dito, a aprendizagem por jogos e gamifica-

ção permite a criação de jogos, por estudantes maiores,
que podem ser realizados com crianças menores; permite, ainda, a criação de desafios inter e extra classes e
até mesmo para serem resolvidos por turmas de outras
unidades que estejam em um mesmo ano do ensino.
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APRENDIZAGEM PELO FAZER / REFAZER:
MÃO NA MASSA
Interação e mão na massa
Já ouviu falar em “gambiarras”? Esses ajustes realizados para que algo seja concretizado, dentro de condições possíveis, são o ponto de partida para a criação do
conceito de cultura ou movimento maker. Ele se caracteriza por atividades de fazer/refazer (Maker/Tinkering,
em inglês), comumente nomeadas de atividade “mão na
massa”, que fomentam a criatividade e inventividade, o
trabalho colaborativo, a autonomia e o protagonismo.
Na Educação Infantil, é comum para as crianças a
brincadeira com massinha, blocos de montar, peças que
se encaixam. No decorrer dos anos escolares, tais experiências tendem a ser deixadas de lado. A proposição da
metodologia de aprendizagem fazer/refazer, ou mão na
massa, é retomar tais vivências e dar espaço a inventivi-

IMAGINAR
CONSTRUIR
TESTAR
IDENTIFICAR ERRO
PESQUISAR
APRIMORAR
TESTAR
COMPARTILHAR

dade que a materialização dos projetos privilegia.
Além disso, ao utilizar dessa metodologia, é possível dialogar diretamente com o conceito de cultura
ou movimento maker, cada vez mais propagado nos

A grande potencialidade do uso desta metodologia

meios em que se discute tecnologia e educação. Trata-

na sala de aula está na possibilidade de criação e de

se de uma cultura já instaurada e que ganha visibili-

criatividade. É possível utilizar os mais distintos mate-

dade com o advento das tecnologias. A possibilidade

riais para concretizar diversos projetos. Além disso, ao

de compartilhar planos e projetos e de somar a eles,

compartilhar suas ideias e projetos, os estudantes têm

colaboradores, deu ao movimento maker a impulsão

a chance de interagir com o mundo e, assim, adquirir

necessária a sua propagação no mundo. A robótica e

experiências que extrapolam os muros escolares.

a programação, atualmente, aliam-se aos movimentos

maker e a metodologia mão na massa, para desenvolver seus projetos tecnológicos e inovadores.
Importante destacar o lugar do erro nesta metodologia. Por permitir a inventividade, tentativa e erro
coexistem, retroalimentam-se e, neste movimento,
geram aprendizagens. É um movimento dinâmico que
pode ser entendido por:
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ANEXO 2
Livros sugeridos
para leitura

SUGESTÃO DE LIVROS PARA LEITURA DA
LÍNGUA INGLESA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Lista de livros a serem trabalhados na Educação Infantil
Título

Autor

ISBN

Each Peach Pear Plum

J. Ahlberg, A. Ahlberg

9780140506396

Where’s My Teddy?

J. Alborough

1564022803

Boom Boom Ain’t It Great to be Crazy

Steven Anderson

1632905388

Toes, Ears & Nose!

Bauer & Katz

0689847122

Barnyard Dance

Sandra Boynton

9781563054426

Belly Button Book

Sandra Boynton

9780761137993

Moo, Baa, La La La

Sandra Boynton

9780671449018

The Going-to-Bed Book

Sandra Boynton

0671449028

Goodnight Moon

Margaret Wise Brown

9780694016754

The Runaway Bunny

Margaret Wise Brown

9780694016716

Hey! Little Baby

Nola Buck

9780694012008

Dear Zoo

Rod Campbell

141694737X

The Very Hungry Caterpillar

Eric Carle

0399226907

The Very Busy Spider

Eric Carle & Bill Martin, Jr.

9780399215926

Baby Bear, Baby Bear

Eric Carle

9780805099492

From Head to Toe

Eric Carle

006119725

From Head to Toe

Eric Carle

978-1-56402-698-9
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Lista de livros a serem trabalhados na Educação Infantil (continuação)
Título

Autor

ISBN

The Shape of Things

Dayle Ann Dodds

978-1-56402-698-9

Ten Little Fingers and Ten Little Toes

Mem Fox

015206057X

Good Night, Sleep Tight

S. L. Gaines, M. LIst

9780439867269

Ten Little Ladybugs

Melanie Gerth

9781581175783

So Many Circles, So Many Squares

Tana Hoban

0688151655

Wow! Said the Owl

Tim Hopgood

0374385181

Butterfly Butterfly

Petr Horacek

0763633437

Pat the Bunny

Dorothy Kunhardt

9780307120007

Peek-a-Who?

Nina Laden

0811826023

Hello Day!

Anita Lobel

9780060787653

Guess How Much I Love You?

Sam McBratney

076360013X

If You Give a Mouse a Cookie

Laura Jaffe Numeroff

0060245867

We’re Going on a Bear Hunt

Rosen & Oxenbury

9780689815812

A Treasury of Mother Goose Rhymes

Linda Yeatman

9780671501181
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