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INTRODUÇÃO 
 
A Comissão de Educação Infantil desenvolveu, a partir do ano de 2009, estudos sobre 
a oferta da educação infantil, suas condições, recursos e infra-estrutura. Foram 
analisadas as condições para a oferta da educação infantil e o aperfeiçoamento das 
normas existentes, tendo em vista as demandas para essa faixa etária. 
 
I – Histórico e Análise 
 
A Constituição federal de 1988, no art 208, inciso IV, e a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Art.4º, inciso IV, 
garantem como dever do Estado o atendimento às crianças em creche e pré-escola; a 
Constituição federal afirma também, no art. 211, § 2º, que os Municípios atuarão, 
prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil. 
 
O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei federal nº 8.069/90, em seus artigos 53 e 
54, consagram as crianças a partir de zero ano como sujeitos de direito. 
 
A Lei federal nº 9.394, na Seção II, Da Educação Infantil, artigos 29, 30 e 31, 
estabelece a educação infantil como a primeira etapa da educação básica, define as 
faixas etárias e o processo de avaliação. Destaca, em seu artigo 11, inciso V, dentre 
as incumbências dos Municípios, oferecer a educação infantil em creches e pré-
escolas e, com prioridade, o ensino fundamental (...).A LDBEN, em seu Art. 89, 
assevera que as creches e pré-escolas existentes, ou que venham a ser criadas 
deverão, no prazo de três anos, a contar da publicação desta Lei, integrar-se ao 
respectivo sistema de ensino. 
 
A construção da identidade das creches e Educação Infantil iniciou-se a partir do 
século XlX em nosso país. Insere-se no contexto da história das políticas de 
atendimento à infância, marcado por diferenciações em relação à classe social das 
crianças.  
 
Nas concepções vinculadas sobre educação das crianças em espaço coletivo, 
compreendendo o CUIDAR como atividade meramente ligada ao corpo, destinado às 
crianças mais pobres e o EDUCAR como experiências de promoção intelectual 
reservada aos grupos socialmente privilegiados. Para além dessa especificidade, 
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predominou ainda, por muito tempo, uma política caracterizada pela ausência de 
investimento público e pela não profissionalização da área.  
 
O atendimento em creches e Educação Infantil como um direito social das crianças se 
concretiza na Constituição de 1988, com o reconhecimento da Educação Infantil como 
dever do Estado com a Educação, processo que teve ampla participação dos 
movimentos comunitários, dos movimentos de mulheres, dos movimentos de 
redemocratização do país, além, evidentemente, das lutas dos próprios profissionais 
da educação. A partir desse novo ordenamento legal, creches e pré-escolas passaram 
a construir nova identidade na busca de superação de posições antagônicas e 
fragmentadas, sejam elas assistencialistas ou pautadas em uma perspectiva 
preparatória a etapas posteriores de escolarização. 
 
A Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), introduziu uma 
série de inovações em relação à Educação Básica, dentre as quais, a integração das 
creches nos sistemas de ensino compondo, junto com as pré-escolas, a primeira etapa 
da Educação Básica. Essa lei evidencia o estímulo à autonomia das unidades 
educacionais na organização flexível de seu currículo e a pluralidade de métodos 
pedagógicos, desde que assegurem aprendizagem, e reafirmou os artigos da 
Constituição Federal acerca do atendimento gratuito em creches e pré-escolas.  
 
Neste mesmo sentido deve-se fazer referência ao Plano Nacional de Educação (PNE), 
Lei nº 10.172/2001, que estabeleceu metas decenais para que no final do período de 
sua vigência, 2011, a oferta da Educação Infantil alcance a 50% das crianças de 0 a 3 
anos e 80% das crianças de 4 a 5 anos, metas que ainda persistem como um grande 
desafio a ser enfrentado pelo país.  
 
A Educação Infantil do município de Nova Venécia tem sua história a partir da 
fundação do “Jardim de Infância Lar de Fátima” pela assistência social Comboniana, 
em março de 1955. 
 
No ano de 1963, o prefeito José Scardini, usando de suas atribuições legais, fez saber 
que a Câmara Municipal decretou, e ele sancionou a Lei nº 340/63, que cria esta 
Escola Municipal em 5 de abril de 1963.   
 
Hoje em Nova Venécia, a Educação Infantil, ofertada em 09 Centros Municipais de 
Educação Infantil, três deles com atendimento integral e 21 Salas Anexas com 
atendimento para 4 e 5 anos, tem sido realmente considerada como a primeira etapa 
da Educação Básica, com caráter eminentemente educacional, consolidando a 
finalidade do Educar e Cuidar e, não apenas, como um atendimento assistencial às 
crianças. 
 
A Educação Infantil da rede pública de Nova Venécia atende uma demanda de 1.463 
alunos, de 1 a 5 anos e com projetos para construção de mais 4 escolas atendendo 
aos alunos por bairros próximos.  
 
Uma definição de currículo 
 
A integração da Educação Infantil ao sistema educacional impõe à Educação Infantil 
trabalhar com conceitos, diferenciando-os e articulando-os. 
 
O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que 
buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos 
que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. Tais práticas 
são efetivadas por meio de relações sociais que as crianças desde bem pequenas 



estabelecem com os professores e as outras crianças, e afetam a construção de suas 
identidades. 
 
Intencionalmente planejadas e permanentemente avaliadas, as práticas que 
estruturam o cotidiano das instituições de Educação Infantil devem considerar a 
integralidade e indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, 
linguística, ética, estética e sociocultural das crianças, apontar as experiências de 
aprendizagem que se espera promover junto às crianças e efetivar-se por meio de 
modalidades que assegurem as metas educacionais de seu projeto pedagógico. 
 
A gestão democrática da proposta curricular que deve contar na sua elaboração, 
acompanhamento e avaliação tendo em vista a Proposta Pedagógica da unidade 
educacional, com a participação coletiva de professoras e professores, demais 
profissionais da instituição, famílias e comunidade, sempre que possível e à sua 
maneira. 
 
 
A visão de criança: o sujeito do processo de educação 
 
Concepções de criança 
 
A concepção de criança é uma noção historicamente construída e consequentemente 
vem mudando ao longo dos tempos, não se apresentando de forma homogênea nem 
mesmo no interior de uma mesma sociedade e época.  Assim é possível que, por 
exemplo, em uma mesma cidade existam diferentes maneiras de se considerar as 
crianças pequenas dependendo da classe social a qual pertence e do grupo étnico do 
qual fazem parte, isto porque a criança é um ser social e histórico.  
 
A criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que se 
desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas a ela disponibilizadas e por 
ela estabelecidas com adultos e crianças de diferentes idades nos grupos e contextos 
culturais nos quais se insere. Nessas condições ela faz amizades, brinca com água ou 
terra, faz-de-conta, deseja, aprende, observa, conversa, experimenta, questiona, 
constrói sentidos sobre o mundo e sua identidade pessoal e coletiva, produzindo 
cultura. 
 
O conhecimento científico hoje disponível autoriza a visão de que desde o nascimento 
a criança busca atribuir significado a sua experiência e nesse processo volta-se para 
conhecer o mundo material e social, ampliando gradativamente o campo de sua 
curiosidade e inquietações, mediada pelas orientações, materiais, espaços e tempos 
que organizam as situações de aprendizagem e pelas explicações e significados a que 
ela tem acesso. 
 
Cada criança apresenta um ritmo e uma forma própria de colocar-se nos 
relacionamentos e nas interações, de manifestar emoções e curiosidade, e elabora um 
modo próprio de agir nas diversas situações que vivencia desde o nascimento 
conforme experimenta sensações de desconforto ou de incerteza diante de aspectos 
novos que lhe geram necessidades e desejos, e lhe exigem novas respostas. Assim 
busca compreender o mundo e a si mesma, testando de alguma forma as 
significações que constrói, modificando-as continuamente em cada interação, seja 
com outro ser humano, seja com objetos. 
 
Na história cotidiana das interações com diferentes parceiros, vão sendo construídas  
significações compartilhadas, a partir das quais a criança aprende como agir ou resistir 
aos valores e normas da cultura de seu ambiente. Nesse processo é preciso 



considerar que as crianças aprendem coisas que lhes são muito significativas quando 
interagem com companheiros da infância, e que são diversas das coisas que elas se 
apropriam no contato com os adultos ou com crianças já mais velhas. Além disso, à 
medida que o grupo de crianças interage, são construídas as culturas infantis. 
 
 
Princípios básicos 
Os princípios fundamentais nas Diretrizes anteriormente estabelecidas (Resolução 
CNE/CEB nº 1/99 e Parecer CNE/CEB nº 22/98) continuam atuais e estarão presentes 
nestas diretrizes com a explicitação de alguns pontos que mais recentemente têm se 
destacado nas discussões da área. São eles: 
 
a) Princípios éticos: valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade 
e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 
singularidades. 
 
Cabem às instituições de Educação Infantil assegurar às crianças a manifestação de 
seus interesses, desejos e curiosidades ao participar das práticas educativas, valorizar 
suas produções, individuais e coletivas, e trabalhar pela conquista por elas da 
autonomia para a escolha de brincadeiras e de atividades e para a realização de 
cuidados pessoais diários. Tais instituições devem proporcionar às crianças 
oportunidades para ampliarem as possibilidades de aprendizado e de compreensão de 
mundo e de si próprio trazidas por diferentes tradições culturais e a construir atitudes 
de respeito e solidariedade, fortalecendo a auto-estima e os vínculos afetivos de todas 
as crianças. 
 
Desde muito pequenas, as crianças devem ser mediadas na construção de uma visão 
de mundo e de conhecimento como elementos plurais, formar atitudes de 
solidariedade e aprender a identificar e combater preconceitos que incidem sobre as 
diferentes formas dos seres humanos se constituírem enquanto pessoas.  
 
b) Princípios políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 
respeito à ordem democrática. 
 
A Educação Infantil deve trilhar o caminho de educar para a cidadania, analisando se 
suas práticas educativas de fato promovem a formação participativa e crítica das 
crianças e criam contextos que lhes permitem a expressão de sentimentos, idéias, 
questionamentos, comprometidos com a busca do bem estar coletivo e individual, com 
a preocupação com o outro e com a coletividade. 
 
c) Princípios estéticos: valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade da 
diversidade de manifestações artísticas e culturais. 
 
As instituições de Educação Infantil precisam organizar um cotidiano de situações 
agradáveis, estimulantes, que desafiem o que cada criança e seu grupo de crianças já 
sabem sem ameaçar sua auto-estima nem promover competitividade, ampliando as 
possibilidades infantis de cuidar e ser cuidada, de se expressar, comunicar e criar, de 
organizar pensamentos e idéias, de conviver, brincar e trabalhar em grupo, de ter 
iniciativa e buscar soluções para os problemas e conflitos que se apresentam às mais 
diferentes idades, e lhes possibilitem apropriar- se de diferentes linguagens e saberes 
que circulam em nossa sociedade, selecionados pelo valor formativo que possuem em 
relação aos objetivos definidos em sua Proposta Pedagógica. 
 
 
Objetivos da Educação Infantil  



 
Os direitos da criança constituem hoje o paradigma para o relacionamento social e 
político com as infâncias do país. A Constituição de 1988, no artigo 227, declara que 
“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 
 
Nessa expressão legal, as crianças são inseridas no mundo dos direitos humanos e 
são definidos não apenas o direito fundamental da criança à provisão (saúde, 
alimentação, lazer, educação lato senso) e à proteção (contra a violência, 
discriminação, negligência e outros), como também seus direitos fundamentais de 
participação na vida social e cultural, de ser respeitada e de ter liberdade para 
expressar-se individualmente. Esses pontos trouxeram perspectivas orientadoras para 
o trabalho na Educação Infantil e inspiraram inclusive a finalidade dada no artigo 29 da 
Lei nº 9.394/96 às creches e pré-escolas. 
 
Com base nesse paradigma, a proposta pedagógica das instituições de Educação 
Infantil deve ter como objetivo principal promover o desenvolvimento integral das 
crianças de zero a cinco anos de idade garantindo a cada uma delas o acesso a 
processos de construção de conhecimentos e a aprendizagem de diferentes 
linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à 
dignidade, à brincadeira, à convivência e interação com outras crianças. Daí decorre 
algumas condições para a organização curricular. 
 
O atendimento ao direito da criança na sua integralidade requer o cumprimento do 
dever do município com a garantia de uma experiência educativa com qualidade a 
todas as crianças na Educação Infantil. 
 
O número de crianças por professor deve possibilitar atenção, responsabilidade e 
interação com as crianças e suas famílias. Levando em consideração as 
características do espaço físico e das crianças, no caso de agrupamentos com criança 
de mesma faixa de idade, recomenda- se a proporção de 8 a 10 crianças por professor 
(no caso de crianças de zero a um ano), 15 crianças por professor (no caso de criança 
de dois e três anos) e 20 crianças por professor (nos agrupamentos de crianças de 
quatro e cinco anos). 
 
Programas de formação continuada dos professores e demais profissionais também 
integram a lista de requisitos básicos para uma Educação Infantil de qualidade. Tais 
programas são um direito das professoras e professores no sentido de aprimorar sua 
prática e desenvolver a si e a sua identidade profissional no exercício de seu trabalho. 
Eles devem dar-lhes condições para refletir sobre sua prática docente cotidiana em 
termos pedagógicos, éticos e políticos, e tomar decisões sobre as melhores formas de 
mediar a aprendizagem e o desenvolvimento infantil, considerando o coletivo de 
crianças assim como suas singularidades. 
 
A Função Social e Pedagógica da Educação Infantil  
  
 A Educação Infantil é considerada a primeira etapa da educação básica e tem como 
finalidade, o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade. 
  
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCN), esta 
etapa da educação básica deve levar em consideração as especificidades afetivas, 
emocionais, sociais e cognitivas das crianças de zero à  cinco anos  tendo em vista 



que a qualidade das experiências oferecidas  contribuem para o exercício da cidadania 
e portanto devem estar embasadas nos seguintes princípios: 
  

        O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas 
suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, 
etc.; 
        O direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, 
pensamento, interação e comunicação infantil; 
        O acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o 
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à 
interação social, ao pensamento, à ética e à estética; 
        A socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas 
mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma; 
        O atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao 
desenvolvimento de sua identidade. 

  
O pensamento da criança é peculiar em sua estrutura, composição e modo de 
funcionamento. A criança pensa, sente e se expressa com o corpo, com as mãos, por 
meio das sensações e das linguagens fisionômica, gestual, postural e cinética. Tais 
linguagens corporais antecedem a linguagem falada e o movimento é o recurso 
disponível para expressar emoções, sentimentos, pensamentos e para explorar o 
meio, a realidade.  
  
As crianças que ingressam na Educação Infantil encontram-se em pleno 
desenvolvimento mental, físico e motor. As funções cognitivas, como pensamento 
verbal, memória e percepção, estão em fase de estruturação e dependem da 
articulação com os demais aspectos do desenvolvimento integral da infância. As 
questões curriculares não poderão ser tratadas de maneira separada do sujeito a que 
se destinam. É necessário dar vida aos conteúdos e programas curriculares 
associando-os à atividade criadora e às experiências motoras e sociais. 
  
Os Referenciais Curriculares Nacionais possuem uma estrutura concretizada em dois 
âmbitos de experiências: Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo. 
Estes dois âmbitos são constituídos pelos seguintes eixos de trabalho: Identidade e 
autonomia, Movimento, Artes visuais, Música, Linguagem oral e escrita, Natureza e 
sociedade, e Matemática. 
  
A prática educativa, norteada por estes princípios, certamente deverá levar em conta 
que é preciso que o professor tenha clareza de que a edificação de conhecimentos por 
parte das crianças se dá de maneira global e integrada. Portanto devem ser 
consideradas as inter-relações entre esses diferentes eixos organizadores. Afinal, o 
importante é que o processo de ensino esteja voltado ao favorecimento de conquistas 
envolvendo as competências cognitivas, motoras, afetivas, sociais, éticas e estéticas;  
fundamentais ao desenvolvimento das crianças até cinco anos de idade. 
  
A educação infantil tem uma identidade que precisa considerar a criança como um 
sujeito de direitos, oferecendo-lhe condições materiais, pedagógicas, culturais e de 
saúde para isso. As instituições de educação infantil são, sobretudo, a 
complementação à educação da família.  
  
Faz-se importante ressaltar que o conhecimento e a aprendizagem  pertencem ao 
universo da educação infantil. Todavia, a dimensão que os conhecimentos assumem 
na educação das crianças pequenas coloca-se numa relação extremamente vinculada 
aos processos gerais de constituição da criança. A multiplicidade de fatores que estão 
presentes nas relações existentes na escola de Educação Infantil, exigem um olhar 



multidisciplinar que favoreça a constituição de uma Pedagogia da Educação Infantil, e 
tenha como objeto a própria relação educacional-pedagógica expressa nas ações 
intencionais que, diferentemente da escola de Ensino Fundamental, envolvem além da 
dimensão cognitiva, as dimensões expressiva, lúdica, criativa, afetiva, nutricional, 
médica, sexual, etc. 
 É, portanto, função da instituição de Educação Infantil cuidar e educar a criança de 
até cinco anos de maneira integral, e para tanto, deve ter como preocupação primeira 
a própria criança, seu bem estar físico, afetivo, ético e intelectual. 
 
 
O processo de avaliação 
 
As instituições de Educação Infantil, sob a ótica da garantia de direitos, são 
responsáveis por criar procedimentos para avaliação do trabalho pedagógico e das 
conquistas das crianças. 
A avaliação é instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica na busca de 
melhores caminhos para orientar as aprendizagens das crianças. Ela deve incidir 
sobre todo o contexto de aprendizagem: as atividades propostas e o modo como 
foram realizadas, as instruções e os apoios oferecidos às crianças individualmente e 
ao coletivo de crianças, a forma como o professor respondeu às manifestações e às 
interações das crianças, os agrupamentos que as crianças formaram, o material 
oferecido e o espaço e o tempo garantidos para a realização das atividades. Espera-
se, a partir disso, que o professor possa pesquisar quais elementos estão 
contribuindo, ou dificultando, as possibilidades de expressão da criança, sua 
aprendizagem e desenvolvimento, e então fortalecer, ou modificar, a situação, de 
modo a efetivar o Projeto Político-Pedagógico de cada instituição. 
A avaliação, conforme estabelecido na Lei nº 9.394/96, deve ter a finalidade de 
acompanhar e repensar o trabalho realizado. Nunca é demais enfatizar que não 
devem existir práticas inadequadas de verificação da aprendizagem, tais como 
provinhas, nem mecanismos de retenção das crianças na Educação Infantil. Todos os 
esforços da equipe devem convergir para a estruturação de condições que melhor 
contribuam para a aprendizagem e o desenvolvimento da criança sem desligá-la de 
seus grupos de amizade. 
A observação sistemática, crítica e criativa do comportamento de cada criança, de 
grupos de crianças, das brincadeiras e interações entre as crianças no cotidiano, e a 
utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, 
fotografias, desenhos, álbuns etc.), feita ao longo do período em diversificados 
momentos, são condições necessárias para compreender como a criança se apropria 
de modos de agir, sentir e pensar culturalmente constituídos. 
Conhecer as preferências das crianças, a forma delas participarem nas atividades, 
seus parceiros prediletos para a realização de diferentes tipos de tarefas, suas 
narrativas, pode ajudar o professor a reorganizar as atividades de modo mais 
adequado ao alcance dos propósitos infantis e das aprendizagens coletivamente 
trabalhadas. 
A documentação dessas observações e outros dados sobre a criança devem 
acompanhá-la ao longo de sua trajetória da Educação Infantil e ser entregue por 
ocasião de sua matrícula no Ensino Fundamental para garantir a continuidade dos 
processos educativos vividos pela criança. 
 
O acompanhamento da continuidade do processo de educação 
Na busca de garantir um olhar contínuo sobre os processos vivenciados pela criança 
devem ser criadas estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição por 
elas vividos. 
As instituições de Educação Infantil devem assim: 



a) planejar e efetivar o acolhimento das crianças e de suas famílias quando do 
ingresso na instituição, considerando a necessária adaptação das crianças e seus 
responsáveis às práticas e relacionamentos que têm lugar naquele espaço, e visar o 
conhecimento de cada criança e de sua família pela equipe da Instituição; 
b) priorizar a observação atenta das crianças e mediar as relações que elas 
estabelecem entre si, entre elas e os adultos, entre elas e as situações e objetos, para 
orientar as mudanças de turmas pelas crianças e acompanhar seu processo de 
vivência e desenvolvimento no interior da instituição; 
c) planejar o trabalho pedagógico reunindo as equipes da creche e da pré-escola 
acompanhado de relatórios descritivos das turmas e das crianças, suas vivências, 
conquistas e planos, de modo a dar continuidade a seu processo de aprendizagem; 
d) prever formas de articulação entre os docentes da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental (encontros, visitas, reuniões) e providenciar instrumentos de registro – 
portfólios de turmas, relatórios de avaliação do trabalho pedagógico, documentação da 
frequência e das realizações alcançadas pelas crianças – que permitam aos docentes 
do Ensino Fundamental conhecer os processos de aprendizagem vivenciados na 
Educação Infantil, em especial na pré-escola e as condições em que eles se deram, 
independentemente dessa transição ser feita no interior de uma mesma instituição ou 
entre instituições, para assegurar às crianças a continuidade de seus processos 
peculiares de desenvolvimento e a concretização de seu direito à educação. 
 
 
II – VOTO DO RELATOR 
 
Em vista do exposto, propõe-se a aprovação das Diretrizes Curriculares Municipais 
para a Educação Infantil na forma deste Parecer e do Projeto de Resolução em anexo. 
 
 
 È como pensamos. 
 
Aprovado na Comissão de Educação Infantil, pelo deferimento. 
Em 28/04/2010. 
 
Maria de Fátima Ginele Pavan- relatora 
Rosana Maria Cuquetto Leite 
Telma Pestana dos Santos 
Rosilene Fugulim 
 
 
III - VOTO DA PLENÁRIA 
 
O Plenário acompanha, por unanimidade, o voto da Comissão, pelo deferimento. 
 
 
 
Baixa-se a Resolução Competente. 
Sala das Sessões, em 29/04/2010. 
 
 

 


