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RESUMO 

 

A pesquisa pretendeu analisar o trabalho e as estratégias de uma Coordenadora Pedagógica 

em relação à condução do planejamento docente de uma creche municipal de São Paulo 

inserida numa região de grande vulnerabilidade econômica e social.  Compreende-se o 

planejamento como possibilidade de materialização dos objetivos previstos nos 

documentos institucionais e recurso da Coordenação Pedagógica na orientação e 

acompanhamento da prática docente. A unidade pesquisada é avaliada como boa pela 

maioria dos pais ou responsáveis, além de ser evidenciada, na Diretoria Regional de 

Educação, pelos projetos pedagógicos que desenvolve. Trata-se de um estudo de caso com 

observações participantes, entrevistas semiestruturadas e análise documental do Projeto 

Político Pedagógico da creche. A análise dos dados mostrou que a Coordenadora 

Pedagógica orquestra as atividades docentes a partir de condições estruturantes 

categorizadas como: a) fundantes ou inegociáveis relacionadas aos princípios e objetivos 

do Projeto Político Pedagógico; b) maleáveis ou negociáveis abrangendo as possibilidades 

da escuta do grupo, da valorização da autonomia; c) afetivas e profissionais constituindo o 

apoio qualificado e engajado. A pesquisa indicou que a Coordenadora Pedagógica 

questiona sistematicamente as intencionalidades das práticas pedagógicas, tendo como 

parâmetro os princípios, concepções e objetivos da Educação Infantil discutida no Projeto 

Político Pedagógico da creche. Valoriza, acolhe e viabiliza ideias qualificadoras do 

atendimento na creche, propondo estratégias de ações e protocolos de condutas. Organiza 

espaços e materiais favorecendo a atuação dos professores na prática educativa. 

Palavras-chave:  Educação Infantil; Creche; Coordenação Pedagógica; Planejamento 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The research aims to analyze the work and strategies of a Pedagogical Coordinator 

regarding the conduct of teachers' planning at a municipal day care center of São Paulo city 

located in a region under high economical and social vulnerability. It is understood 

planning as a possibility for realization of the objectives laid down in institutional 

documents and feature of the Pedagogical Coordination in the guidance and monitoring of 

teaching practice. The researched place is assessed as good by most parents or guardians, 

and is evidenced in the Regional Directorate of Education, by the educational projects it 

develops. It is a case study with participant observation, semi-structured interviews and 

documentary analysis of the Pedagogical Political Project of the day care center. Data 

analysis showed that the Pedagogical Coordinator orchestrates the teaching activities from 

structural conditions categorized as: a) founding or non-negotiable related to the principles 

and objectives of the Pedagogical Political Project; b) flexible or negotiable including the 

possibilities of listening to the group, the appreciation of autonomy; c) affective and 

professional constituting the qualified and committed support. The research has indicated 

that the Pedagogical Coordinator systematically questions the intentions of teaching 

practices having as  parameter the principles, concepts and goals of early childhood 

education discussed in the Pedagogical Political Project of the day care. It appreciates, 

welcomes and enables qualifying ideas of attendance at the day care, proposing action 

strategies, protocols of conduct. It organizes spaces and materials promoting the teachers’ 

work in educational practice. 

Keywords: Childhood education; Day Care; Educational Coordination; 

Educational planning. 
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APRESENTAÇÃO 

 

As inquietações que movem o interesse pelo tema constituem, em parte, perguntas 

que tentaram ser respondidas no exercício da minha prática de Coordenador Pedagógico 

(CP), entretanto, hoje à luz de novas experiências, estudos e pesquisa, refaço-as no intuito 

de reencontrá-las sob um lugar e ângulos novos.  

Exerci o cargo de professor das séries iniciais por seis anos, acumulando, nesse 

período, a função de professor da Educação de Jovens e Adultos, deixando a docência ao 

assumir a Coordenação Pedagógica em escolas de educação infantil. Atualmente, 

desempenho a função de formador de gestores da educação infantil, cargo de característica 

técnico-pedagógica, numa Diretoria Regional de Educação do município de São Paulo. Os 

primeiros anos de exercício no cargo de Coordenador Pedagógico foram marcados pelo 

desconhecimento da prática da coordenação, por desafios, por frustrações e muitas 

aprendizagens.  

Tive, na formação inicial, no curso de Pedagogia, os aparatos teóricos da 

supervisão e coordenação escolar, mas foram estudados de forma genérica, não 

abrangendo as especificidades da modalidade da Educação Infantil, principalmente da 

creche. Além disso, características próprias da rede municipal relacionadas à prática do 

coordenador pedagógico foram descortinadas apenas na atuação profissional, durante o 

percurso daqueles primeiros anos.  

No exercício da ação coordenadora recorria à lembrança da atuação dos CPs na 

minha vida de professor. Via-os afastados dos professores, ensimesmados em papeis 

burocráticos. Recordo-me da minha primeira experiência como docente com crianças do 

segundo ano do fundamental, e do desprazer da visita mensal ou quinzenal da orientadora 

pedagógica
1
: era um momento tenso, ela dispunha de um bloquinho de notas que utilizava 

para registrar a aula. Num canto da sala, imóvel, muda, anotava minha atuação intentando 

fazer-se despercebida. O nervosismo tomava conta de mim, as crianças se agitavam. 

Quando terminava suas observações, saía da sala como se nada tivesse acontecido. Tinha 

acesso a seu registro, entretanto, não conseguia fazer suas observações transformarem-se 

em mudança de prática, ou instrumentos que promovessem a reflexão sobre a aula ou algo 

                                                             
1
 No município da grande São Paulo em que atuei como professor, o cargo relativo ao Coordenador 

Pedagógico era exercido por um professor que, designado pela Secretaria da Educação, ocupava a função de 

Orientador Pedagógico. 
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que fosse significativo para melhoria da minha prática. A função da orientadora 

pedagógica, naquela concepção, era tipicamente fiscalizadora.  

Compreendo, a partir do campo teórico oferecido pelo mestrado profissional, que o 

papel do CP é, entre outros, o de organizador do projeto de ação formativa da escola, 

propondo a reflexão das práticas educativas da instituição. Placco, Almeida e Souza (2011) 

alertam para as ações desviantes da função formativa do CP. A minha experiência 

profissional esteve permeada por ações administrativas e burocráticas que assumi como 

importantes, mas que, desfavoreceram a dimensão principal do meu trabalho como 

formador. Penso que a equipe gestora das unidades educacionais deva definir suas 

atribuições destacando e valorizando o CP como orquestrador da formação continuada das 

equipes docentes. A compreensão dos meus papeis desviantes da ação coordenadora 

mobilizou-me a buscar uma experiência, que reconheci como bem sucedida na prática da 

coordenação pedagógica na fase de 0 a 3 anos, da educação infantil. 

Essa pesquisa concebe a creche como espaço possível de realização de um projeto 

de formação continuada e desenvolvimento profissional em serviço. Isso requer – além da 

disposição pessoal para a mudança – ética, compromisso, engajamento dos profissionais 

que lá atuam e, sobretudo, a compreensão da corresponsabilidade de todos na construção 

do Projeto Político Pedagógico da creche. O Coordenador Pedagógico deve assumir um 

papel de destaque nesse processo, onde as ações dos profissionais que lá atuam sejam 

conduzidas por objetivos comuns estabelecidos no projeto educativo da unidade. 

Minha experiência como Coordenador Pedagógico de creche resume-se a dois 

contextos de trabalho distintos. O primeiro, uma unidade recém-inaugurada, à época, com 

falhas estruturais graves, espaços inadequados para a troca e higiene das crianças, 

insuficiência de pias, vasos sanitários etc. Esse cenário ainda foi marcado por uma 

instabilidade no quadro da direção escolar, acarretando o enfraquecimento da parceria 

entre Coordenação e Direção Escolar durante os três anos em que lá estive.  O outro, uma 

creche menor, mais aconchegante, estruturada, com um trabalho de formação em 

andamento e com equipe docente, gestora e de funcionário estáveis. 

Na primeira instituição trabalhava no atendimento das emergências, dos 

imprevistos e pouco estudava, planejava e, muito menos, dialogava com a direção da 

unidade sobre formação, práticas docentes e projetos educativos. A direção da creche 

expressava a ideia de que caberia à coordenação as questões pedagógicas e à direção, 

unicamente, as de ordem burocráticas e administrativas.  De fato, a falta de integração 
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entre os membros da equipe gestora (Supervisor, Diretor e Coordenador) dificultava o 

estabelecimento do diálogo e a construção de objetivos comuns a serem perseguidos no 

âmbito da unidade educativa. Entretanto, destaco o trabalho da professora Clotilde
2
 que 

defendia a organização de seu espaço (sala) como ambiente educador. Ela estabelecia uma 

relação de respeito, de carinho, de proximidade com as crianças e suas famílias. Cheguei a 

participar de reuniões de pais na sua sala organizadas por sua conta, além das quatro usuais 

padronizadas pelo calendário da unidade escolar. Ela tinha meu apoio para a realização de 

seus projetos pessoais como organizar reuniões com familiares e crianças para uma festa, 

planejar uma oficina de artesanato ou mesmo uma “contação” de histórias envolvendo os 

pais. No entanto, era alvo dos olhares de um grupo de professoras mais tradicionais que 

usualmente reclamava das suas atitudes: ela pedia para um Auxiliar Técnico Educacional 

(ATE)
3
 pregar um suporte em sua sala, mantinha materiais pedagógicos organizados em 

cantos, as mesas se transformavam em esconderijos para as crianças, havia brinquedos e 

jogos cooperativos, materiais favorecendo o jogo simbólico, enfim, isso gerava conflitos 

com o pessoal da limpeza, que via naqueles objetos, obstáculos ao exercício de suas 

funções. 

Eu, na relação com o grupo docente, principalmente nos momentos de formação do 

Centro de Educação Infantil (CEI), não conseguia aliar a teoria estudada nos horários de 

formações semanais das professoras, intitulado Projetos Especiais de Ação (PEAs)
4
, com a 

possibilidade da qualificação das práticas docentes. Não dispúnhamos, na unidade, de uma 

cultura de registro do planejamento, das ações desenvolvidas e das avaliações decorrentes 

dessas atividades. Entretanto, via a prática da professora Clotilde aproximando as crianças 

com os sentidos e prazeres das atividades que propunha. Funcionários da cozinha e da 

limpeza, que não participantes de encontros pedagógicos, e mesmo sem orientações quanto 

à existência de um projeto educativo na creche, alegavam que ela “inventava moda”, 

deixava o espaço desorganizado, não cumpria com a rotina de trabalho estabelecida pela 

                                                             
2
 Codinome atribuído por conta de ética da pesquisa. 

3
 Os Auxiliares Técnicos de Educação oferecem suporte ao trabalho do professor ou da organização da 

unidade educativa. Podem ser designados pelo Diretor de Escola a atuarem juntamente com os professores ou 

na secretaria da escola. Na creche, são profissionais importantes para auxiliarem os professores na 

administração de medicamentos, nos momentos da alimentação, higiene e realização dos demais projetos 

institucionais. 
4
 A jornada de trabalho semanal das professoras da creche é de 30 horas e inclui três horas para a participação 

do Projeto Especial de Ação (PEA), ocorrendo durante três dias, uma hora por dia, anteriormente ou 

posteriormente às atividades com as crianças. O projeto visa à formação continuada em horário de serviço 

sendo de responsabilidade da Coordenação Pedagógica da unidade.  
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instituição. É fato que sua sala muito se diferenciava dos outros espaços de salas de 

atividades. 

Como Coordenador Pedagógico conseguia dar guarida às peripécias da Clotilde 

enfrentando problemas com a direção e demais profissionais que não a compreendiam. 

Não só a sustentava, mas a auxiliava na sua prática educativa, entretanto, não promovia 

reflexões e debates conjuntos entre os educadores e demais funcionários da creche. Não 

pontuava suas contribuições da prática docente para uma desejável mudança no âmbito do 

coletivo da unidade envolvendo os diversos segmentos de profissionais, inclusive, os das 

empresas terceirizadas de alimentação e limpeza
5
. 

Tampouco galgamos a efetivação do Projeto Político Pedagógico (PPP) da unidade. 

Naquele momento, discutia-se o PPP de forma pontual e restrita no início do ano, nas 

reuniões pedagógicas. Mas o projeto não tinha objetivos claros nem planos de ações 

definidos para o ano letivo. Os projetos ou planos de atividades docentes eram entregues 

para mim, que os organizava e os anexava ao PPP. Os planos de trabalhos ficavam como 

documentação necessária para serem entregues à coordenação pedagógica, pouco 

conduziam o trabalho docente, nem mesmo serviam como suporte para minhas 

intervenções de coordenador pedagógico. O PPP era considerado produto burocrático para 

ser homologado à Diretoria Regional de Educação
6
 (DRE) guardado e engavetado. Dessa 

forma, funcionários terceirizados como os de serviços de limpeza e alimentação não 

discutiam os princípios, concepções e objetivos da educação infantil. As intenções 

educativas não faziam parte do conhecimento dos atores do processo. 

Assim, as ideias de aproximação com os familiares, o planejamento de práticas e 

projetos educativos significativos para as crianças eram realizados por um ou outro 

professor, não era prática institucional e o pior, o atendimento à criança não se qualificava. 

Quando se assume um projeto pode-se avaliá-lo institucionalmente. Na época, essa 

avaliação era burocrática e não levava o grupo a replanejar suas ações. 

A permanência da criança por volta de dez horas diárias na instituição implicava 

que as ações relativas à educação e aos cuidados deviam ser intencionais e planejadas. 

                                                             
5
 Nas creches municipais paulistanas os serviços de limpeza e alimentação são oferecidos por funcionários 

terceirizados que não possuem formação ou treinamento específico para o trato com bebês e crianças 

pequenas. Constituem em profissionais importantíssimos para o processo educativo na creche. 
6
 O Projeto Político Pedagógico é documento norteador do trabalho educativo da instituição. Nele as 

concepções de criança, de educação infantil, os objetivos, as metas, projetos e ações, bem como as avaliações 

da instituição são elencados. Deve-se entregar o PPP na respectiva Diretoria Regional de Educação, no 

município paulista, as unidades educacionais estão agrupadas em treze regionais distribuídas pela cidade. O 

documento deve ser homologado pela Supervisão Escolar e pela Diretora Regional de Educação. 
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Cuida-se e educa-se ao mesmo tempo, de forma indissociável, entretanto, aspectos 

relativos à saúde, à higiene (banho, troca de fraldas, escovação de dentes, limpeza das 

mãos), à alimentação constituem práticas sociais e culturais que requerem sistematização 

de ações, apoio da professora
7
, favorecendo os aprendizados e a progressiva autonomia das 

crianças. 

Compreendo que os momentos relacionados ao cuidado do corpo, à higiene e à 

alimentação são instâncias privilegiadas e indissociáveis de aprendizagens e cuidados. 

Entretanto, havia uma preocupação da maioria das docentes, de realizar a higiene e 

alimentação de forma apressada. A intenção era cumprir a rotina para que o horário do 

sono fosse respeitado, as professoras mais cuidadosas com a escovação dos dentes das 

crianças, demoravam a retornarem às respectivas salas, ‘atrapalhando’ aquelas que já 

estavam com as crianças preparadas para o sono. Assim, as mãos das crianças eram 

lavadas superficialmente antes das refeições, a escovação dos dentes, após as refeições, era 

feita parcialmente, havia, na creche, apenas quatro pias individuais para que pudessem 

realizar a higiene bucal.  

A equipe docente, indubitavelmente, era prejudicada pelas inadequadas condições 

do espaço, entretanto, outras práticas positivas além dos da professora Clotilde eram 

observadas com muito entusiasmo, mas não ecoavam como projeto coletivo. Cada 

profissional docente assumia sua rotina de trabalho, mas não eram assistidos pela 

Coordenação Pedagógica para uma reflexão conjunta que tivesse como suporte os 

princípios teóricos, as concepções, as metodologias e projetos institucionais, planejados, 

registrados e avaliados no Projeto Político Pedagógico (PPP). Embora estivesse convicto 

da importância de um trabalho conjunto em torno do PPP ainda não sabia como efetivá-lo. 

O segundo contexto da minha experiência profissional de CP foi marcado pelo 

compromisso da diretora e dos funcionários da unidade na busca da qualidade do 

atendimento às crianças e seus familiares. Percebi, que a Coordenadora Pedagógica que me 

precedeu, desenvolvia seu trabalho alicerçado em projetos educacionais contidos no 

Projeto Político Pedagógico da unidade. 

Exerci a coordenação pedagógica nessa unidade apenas por seis meses, entretanto, 

percebi, no início do ano, as ações previstas nos documentos saltarem para ações reais logo 

na inserção das crianças e famílias na creche. Os familiares e as crianças participaram de 

                                                             
7
 Considero contemplado no termo professoras e docentes, a existência de um número pequeno, mas 

importante, de homens atuando na docência das creches. Justifico o uso do termo no feminino pela imensa 

maioria de mulheres professoras na creche. 
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um projeto de acolhimento, com objetivo de inseri-los na unidade de forma a diminuírem 

suas ansiedades provocadas pela entrada num contexto novo, o da creche. O projeto de 

acolhimento fazia parte do PPP da unidade, e indicava as ações e os responsáveis para sua 

efetivação. Compreendi que as ações específicas do acolhimento eram de conhecimento 

dos funcionários da instituição, e as práticas docentes eram alicerçadas e planejadas 

visando à inserção gradual das crianças na instituição. 

O projeto previa o acompanhamento de um adulto com vínculo afetivo com a 

criança que permanecia junto dela e das professoras favorecendo seu ingresso na 

instituição. O momento de permanência da criança, nos primeiros dias do atendimento, era 

reduzido a quatro horas por dia, durante duas semanas. As ações de todos os atores eram 

pensadas com finalidades de se alcançarem os objetivos do projeto. Essa experiência foi 

favorecedora de aprendizados importantes para mim. Apesar da minha breve permanência 

nesse contexto, percebi que as ações promotoras de aprendizagens e desenvolvimento 

infantil poderiam ser aproveitadas e irradiadas ao grupo docente. O quadro de apoio se 

destacava com engajamento na construção do espaço educativo, favorecendo a ação 

docente, a equipe terceirizada era disposta e participava efetivamente das reuniões 

pedagógicas.  

Uma das questões necessárias para ser trabalhada por mim, nessa unidade, era a 

pouca visibilidade das produções infantis nos espaços da instituição. A coordenadora 

anterior defendia uma proposta de divulgação dos trabalhos pedagógicos baseada na 

confecção de painéis a partir das datas comemorativas: carnaval, páscoa, primavera e dia 

das crianças. Solicitei os planos de trabalhos das professoras sem a previsão bimestral de 

construção do painel das datas comemorativas, algo que causou estranhamento no grupo. 

No final do primeiro semestre de 2013 ausentei-me desse contexto para compor a equipe 

formativa da DRE. Minha previsão é retornar ao exercício de CP regressando a essa creche 

com experiências e saberes ampliados para contribuir com o coletivo desse grupo.  

Essas experiências me instigaram a conhecer mais profundamente um trabalho bem 

sucedido de Coordenação Pedagógica acreditando que um contexto com equipes estáveis e 

conhecedoras dos princípios e objetivos educacionais deve favorecer o desenvolvimento 

das ações qualificadoras do atendimento das crianças e famílias na creche, promovendo 

também a atuação da coordenação pedagógica. 

 Aproximei-me de uma instituição que se diz promotora de um projeto político 

pedagógico participativo, com objetivos consensuais orientadores do trabalho dos diversos 
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atores que compõem o quadro profissional da unidade. O interesse em saber como a 

coordenadora da creche desenvolve as ações de formação relacionadas ao planejamento 

das atividades docentes, ao seu acompanhamento com o grupo de professoras em busca 

dos objetivos do PPP da instituição e suas intervenções suscitaram a vontade de conhecer a 

experiência de uma colega coordenadora pedagógica, que considero parceira avançada pela 

experiência profissional e pessoal vivida há muitos anos como CP, mas, sobretudo 

contagiando a todos pela energia, disposição e pelo engajamento constante da melhoria da 

qualidade do atendimento às crianças e famílias da creche. 

 

JUSTIFICATIVA 

  

Segundo Aguiar (2001) a partir da década de 80 inicia-se o debate sobre a função 

da creche no Brasil como instituição com foco educativo para além do assistencial. 

Rosemberg, Campos e Vianna (1992) organizaram, no início da década de 90, a 

apresentação de propostas curriculares e de formação profissional, para a cidade de São 

Paulo, impulsionadas pela reivindicação sindical
8
 da criação de uma habilitação 

profissional específica para a formação do educador de creche em nível do segundo grau. 

Dados apresentados nos estudos de Franco (2009) indicam que a escolaridade 

exigida das Auxiliares de Desenvolvimento Infantil
9
 (ADI), no município paulistano, era o 

Primeiro Grau Incompleto até 1993 e Segundo Grau Completo a partir de 1994. Com a 

transição das creches
10

 da Secretaria de Bem Estar Social à da Educação, em 2002, exigiu-

se das educadoras da creche, a habilitação específica em nível de segundo grau ou 

habilitação específica em Pedagogia, correspondente à Licenciatura Plena, estipulando-se, 

segundo a Lei municipal 13574/03, um prazo de seis anos para o cumprimento legal. 

Entretanto, nesse período, a Secretaria Municipal de Educação oferecia às ADIs um 

programa de formação intitulado ADI Magistério, que culminou na formação, em 2004, de 

3600 Professores de Educação Infantil, na modalidade Normal em nível médio,  segundo 

                                                             
8
 Em 04 de julho de 1987 houve a primeira Assembleia do Sindicato dos Servidores Municipais – SINDSEP 

marcando o início de suas atividades. As principais conquistas para as trabalhadoras da creche foram a 

redução do horário de trabalho para as Pajens e o movimento para a alteração da nomenclatura para 

Auxiliares do Desenvolvimento Infantil (ADI). 
9
 Antes de 1988, nas creches públicas paulistanas, as Auxiliares do Desenvolvimento Infantil eram chamadas 

de Pajens. 
10

 A LDB (Lei 9394/96), após sua promulgação, concedeu o prazo de três anos para que as creches 

integrassem os sistemas de ensino, entretanto no município de São Paulo, segundo Franco (2009): “houve 

algumas tentativas infrutíferas em 1999 e em 2000, porém a ação somente se concretizou entre 2001 e 2002” 

(p. 72). 
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dados da Fundação Vanzoline
11

. Capestrani (2007) afirma que esse projeto de formação 

considerou a experiência prática das ADIs, mas  exigiu revisão de conceitos, de postura, 

possibilitando às cursistas, além de conceitos teóricos relacionados à prática docente na 

creche,  

vivências culturais a quem não tinha o costume de sair do próprio bairro, 

estimulou o debate, a problematização e a convivência social, enfim criou 

oportunidades de vida além de conhecimentos teóricos essenciais para a 

docência. (CAPESTRANI, 2007, p.164) 

 

A lei municipal 13574/03, de 2003, alterou a nomenclatura do cargo das ADIs para 

Professor de Desenvolvimento Infantil e dos cargos de Diretor de Equipamento Social a 

diretor de Escola, além de criar quatrocentos cargos de Coordenadores Pedagógicos para 

atuação nas creches municipais de São Paulo. 

As creches públicas da cidade de São Paulo oferecem aos Coordenadores 

Pedagógicos, com a vinda para os sistemas de ensino, desde 2003, espaços desafiadores 

para sua atuação profissional respeitando as especificidades e as exigências que o trabalho 

com bebês e crianças pequenas requer. A creche deve assegurar espaços de convivências 

sociais, entre crianças, adultos e famílias permeadas por um projeto educativo coletivo que 

almeje ampliar as aprendizagens e o desenvolvimento infantil concebendo as famílias 

como colaboradoras da educação de suas crianças. (MONÇÃO, 2013). 

Os atores das ações e dos projetos institucionais devem considerar, em seus 

projetos e planos de trabalhos, as características dos bebês e crianças pequenas como: a 

fragilidade e necessidade de cuidados e proteção, sem subjugar os aspectos da criança 

curiosa, potente, criadora de culturas infantis, ávida de explorar o ambiente que lhe é 

oferecido.  

O Coordenador Pedagógico da creche deve assumir a ação de escutar o grupo 

docente sobre sua concepção de criança, de educação infantil, de família, com o intuito de 

elaborar o plano educativo da unidade de forma coletiva e participativa. As atribuições, 

previstas na legislação municipal, em especial no Decreto Nº 54.453/13, indicam que o 

Coordenador Pedagógico deva coordenar a elaboração, implementação e a avaliação do 

Projeto Político Pedagógico, articulando os planos de trabalhos das professoras da creche 

                                                             
11

 Segundo Capestrani ( 2007), “o programa de formação foi proposto pela Secretaria Municipal de Educação 

(SME) e aprovado pelo Conselho Municipal de Educação (Parecer 05/02), o programa foi gerido pela 

Fundação Carlos Alberto Vanzolini, que procedeu ao detalhamento do currículo, elaborou o material didático 

e a logística de ação.” p.65. 
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com as ações e prioridades elencadas coletivamente para o ano letivo. Além disso, o CP 

deve: 

VIII – planejar ações que promovam o engajamento da Equipe Escolar na 

efetivação do trabalho coletivo, assegurando a integração dos 

profissionais que compõem a unidade educacional; (Decreto 54.453/13). 
 

 

Além de coordenar a elaboração, o acompanhamento e a avaliação do Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da unidade com o intuito de promover o engajamento e a 

unidade da equipe em prol dos objetivos coletivos, o CP é responsável pela elaboração do 

plano de formação docente chamado Projeto Especial de Ação (PEA) em que reúne o 

coletivo da equipe docente durante três horas semanais, uma por dia, para o 

desenvolvimento desse projeto, além de duas outras horas, na semana, para o 

acompanhamento das atividades individuais dos professores, que nesse momento, podem 

registrar, planejar ou avaliar suas práticas docentes. 

Segundo Abuchaim (2012, p.254), as professoras da Educação Infantil, 

demonstram intencionalidades nas suas práticas pedagógicas, mas questiona: “o quanto a 

prática pedagógica seria beneficiada caso um acompanhamento mais sistemático e formal, 

com planos menos espaçados, acontecesse.”  

Com a realização do projeto de formação, almeja-se a transformação e o 

desenvolvimento do trabalho docente coordenado pela CP. Em toda a Educação Básica, 

incluindo a creche, um parceiro experiente, como o CP, deve promover a reflexão sobre 

elementos do exercício prático de ser professor. Na Educação Infantil, conforme indica 

Gatti (2010), não constam do currículo dos cursos de pedagogia atividades práticas para a 

formação do professor dessa modalidade. O campo de profissionalização da professora da 

creche é o próprio lócus de trabalho. A figura do coordenador pedagógico torna-se fulcral 

no apoio ao desenvolvimento profissional do professor que tem sua docência numa 

unidade de creche. Ele, como promotor de reflexões, assistindo a prática docente 

relacionada ao projeto pedagógico da unidade pode propiciar momentos de aprendizagens 

docentes, contribuindo para a melhoria da qualidade do atendimento às crianças e às 

famílias na creche. 

Em relação à prática docente, muitas professoras consideram ações relacionadas ao 

cuidado e à higiene desprovidas de intencionalidades pedagógicas, e assim, ainda não 

assumidas como atividades docentes, o que leva a um conflito de atribuições em relação à 

docência na creche. Planejar ações de higiene permeia a compreensão de que essas práticas 
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sociais devam ser ensinadas às crianças. A CP da creche concebendo a educação e o 

cuidado
12

 como indissociáveis, conforme preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (DCNEIs), pode valorizar práticas educativas “que possibilitem 

situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas 

ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem estar” (BRASIL, 2010, p.26).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

O reconhecimento das atribuições da CP enquanto formadora por toda a equipe da 

creche prenuncia um projeto formativo que engaja e almeja a constituição de uma creche 

enquanto grupo conhecedor da importância do estudo e reflexão da sua própria práxis 

educativa. Aceita intervenções de um observador que se posiciona como colaborador da 

melhoria da prática docente. Conhece prioridades, agindo em prol de metas e resultados a 

alcançar. Esses resultados são definidos pelo grupo e elencados no PPP da unidade 

educativa. A coordenação pedagógica, como responsável pela formação docente na creche, 

pode orquestrar projetos definidores de um currículo emancipatório, aberto ao diálogo, à 

escuta e à participação dos diversos atores da creche. 

A coordenadora pedagógica desempenha papel fundamental na elaboração da 

formação continuada, articulando reflexões entre teoria e prática para a construção de um 

currículo integrador das relações de educação e cuidado indissociáveis. Os saberes da 

coordenadora pedagógica, necessários para realizar o seu trabalho diário, passam pela sua 

concepção de mundo, de humanidade, infância e criança. Há particularidades que devam 

ser pensadas sobre o atendimento em creche, e assim, devem constar dos planos educativos 

institucionais e dos que auxiliam as professoras para o êxito na educação dos bebês e 

crianças pequenas.  

Para a melhoria do atendimento educacional, as unidades educativas devem 

considerar, nos seus planos, a escuta e as vozes das famílias, evocando a participação, o 

diálogo e a consideração de pontos de vistas diferentes, a singularidade e a diversidade das 

organizações familiares. 

Os estudos de Monção (2013) defendem a colaboração da família como 

corresponsável para a educação dos bebês e das crianças pequenas na creche. As 

contribuições de Oliveira-Formosinho, Kishimoto e Pinazza (2007); Kishimoto e Oliveira-

Formosinho (2013) incluem a participação das vozes infantis concorrendo com os 

                                                             
12

 Neste texto, o uso da palavra educar conterá necessariamente a associação educar e cuidar. Entendendo que 

ações de cuidados, de higiene, de alimentação constituem ações educativas, pedagógicas, que podem ser 

sistematizadas e ensinadas às crianças. Assim, práticas educativas são práticas indissociáveis de educar e 

cuidar. 



21 
 

 
 

princípios e concepções sobre a criança ativa, comunicativa, criativa e produtora de 

culturas infantis.   

Monção (2013) ressalta que práticas de cuidar/educar devem ser realizadas no 

âmbito da instituição, valorizadas e incentivadas também no âmbito doméstico com a 

participação das famílias como colaboradoras da educação da creche. A Pedagogia 

Participativa (KISHIMOTO; OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2013) propõe a escuta infantil e 

a familiar no planejamento, na elaboração e avaliação das ações vividas pelas crianças na 

creche: na qualificação dos espaços das brincadeiras, higiene, alimentação, leituras de 

livros infantis, contação de histórias, todas pensadas para o desenvolvimento infantil 

considerando a escuta e a compreensão de suas necessidades.  

A criança encontra-se entre duas instituições, a creche e a família, que mesmo com 

suas próprias regras, necessitam sintonizarem suas ações cotidianas em prol do 

desenvolvimento integral infantil nos aspectos afetivo, cognitivo e social. Becchi (2012) 

indica a necessária construção “de critérios análogos em lugares separados – a creche e a 

casa” (p.9).  Para se estabelecer qualquer critério comum, favorecedor da qualidade do 

atendimento educativo na creche, o diálogo e a comunicação entre professoras e familiares 

precisa ser contemplado. O coordenador pedagógico, na creche, segundo a concepção da 

Pedagogia Participativa, é ator privilegiado para que o projeto educacional seja efetivado 

pelas professoras e demais funcionários da instituição prevendo, nos planos de trabalho e 

planejamentos das ações diárias, os familiares como atores colaboradores da educação 

infantil e da escuta dos desejos e das necessidades infantis como fundamentos do trabalho 

pedagógico.  

O alinhamento de princípios e concepções entre os atores da creche é definidor da 

materialização do Projeto Político Pedagógico na ação. Entretanto, a equipe gestora da 

creche, principalmente o CP e o diretor, quando sintonizados na promoção de ações 

visando a melhoria da qualidade das relações, das ações pedagógicas, da compreensão do 

papel de cada um no grupo, promovem, ao longo de anos de esforço conjunto a 

mobilização de um contexto promotor de reflexões, engajamento e desenvolvimento 

profissional. As aprendizagens são norteadas pelo registro autoral e corresponsável de um 

projeto de instituição.   

A Coordenação Pedagógica respeitada pela equipe no direcionamento da sua 

responsabilidade na gestão dos projetos formativos, assumindo a dimensão formadora 

(PLACCO; ALMEIDA & SOUZA, 2011), contribui para a transformação e mudança do 



22 
 

 
 

contexto de trabalho num ambiente educativo favorável das aprendizagens dos adultos 

(equipe gestora, docentes, funcionários, equipe de apoio, pais e responsáveis) e das 

crianças.  

Estudos sobre o papel dos coordenadores pedagógicos como formadores da equipe 

docente da educação infantil indicam como característica do trabalho do CP a intervenção 

na prática docente de forma cooperativa e dialógica (GOMES, 2011). Um desafio da 

prática coordenadora é encontrar ressonância no grupo que o tem como formador. A sua 

aceitação no grupo como parceiro experiente conota a continuidade de suas ações, a 

persistência na busca do seu próprio desenvolvimento profissional, a motivação e o 

engajamento da equipe, promovendo intervenções no trabalho do professor no sentido de 

mudanças e qualificações das práticas.  

As possibilidades para o desenvolvimento profissional docente são mais ou menos 

ampliadas segundo a motivação dos atores da creche em criarem espaços de escuta, 

registrando anseios e reivindicações do grupo em projetos coletivos negociados: o 

professor deve se sentir ator, detentor de possibilidades próprias para a condução de seu 

trabalho, participando da construção social do seu contexto, responsabilizando-se por isso. 

Essa noção de construção social significa que as profissões não são 

realidades naturais mas sociohistóricas por um lado, e por outro, que 

essas realidades não são produzidas por qualquer determinismo [...], mas 

sim pela ação dos atores sociais que agem em contextos já condicionados, 

mas que oferecem aos atores algumas possibilidades, algumas margens 

de manobra, espaços de jogo etc. (TARDIF; LESSARD; GAUTHIER, 

2001, p. 11). 
 

 O planejamento docente possibilita ao professor materializar suas 

intencionalidades, sua marca, suas ideias e objetivos. Essa ideia de autonomia, de escolha e 

decisão fortalece o caráter profissional de sua carreira. Concorre com o sentimento de 

equipe e grupo que se sente importante num contexto. E esse espaço de realização 

profissional perpassa pelo acordo da coletividade integrante do projeto educativo da 

creche. Assim, concepções sobre criança, infância, ensino e aprendizagem são registradas 

pelo grupo da unidade no Projeto Político e Pedagógico (PPP). Entretanto, a preocupação 

constante do CP é acompanhar aquilo que é planejado, segundo os planos de trabalho das 

professoras – que se espera consoante com o PPP, e aquilo que, por eles, é realizado. A 

margem de manobra do planejamento deve além de possibilitar a escuta das crianças e das 

famílias, favorecer a criatividade e autonomia docente frente a imprevistos, muito comuns 

quando se escuta os gestos e as linguagens infantis. Nesse sentido Ramalho, Nuñez e 

Galthier (2003) afirmam que:  



23 
 

 
 

A profissionalização é acompanhada por uma autonomia crescente, por 

elevação do nível de qualificação, uma vez que a aplicação de regras 

exige menos competência do que a construção de estratégias 

(RAMALHO; NUÑEZ e GALTHIER, 2003, p. 61)  
 

 

A práxis docente encontra, no planejamento das suas ações, a canalização das 

intenções educativas para sua realização. Assume-se que o plano de trabalho e o 

planejamento das atividades diárias são possibilidades para se afastar o perigo do 

espontaneísmo da prática da professora da creche. Deve-se inclinar para um planejamento 

que possibilite espaços para alterações de rotas e tomadas de decisões próprias de uma 

concepção que possibilite a presença da dimensão da criatividade docente frente à escuta e 

ao protagonismo infantil, sugerindo direções outras que nãos as inicialmente previstas pelo 

professor. Nesse sentido, atividades livres e espontâneas devem ser consideradas nos 

planos docentes. Bebês e crianças pequenas que ficam em torno de dez horas diárias na 

creche, devem ter momentos de descanso e oportunidades de ficarem a sós, consigo 

mesmos, se assim o desejarem (BRASIL, 2009).   

Outra prática da intervenção da coordenação pedagógica é usar os resultados das 

avaliações de planos e projetos, tanto institucionais quanto individuais. As avaliações dos 

resultados são essenciais na definição das medidas e ações necessárias para a condução dos 

atores segundo experiências traçadas anteriormente.  

O planejamento das ações faz parte de um processo educativo, que contemple  

experiências percorridas pelo grupo. Bruno e Cristov (2013) definem o CP como gestor do 

currículo da unidade educacional, alertando sobre a necessidade de se distinguir o currículo 

como caminhar e o currículo como registro desse caminhar. O primeiro trata das relações 

que efetivamente ocorrem na instituição educativa, relações essas cotidianas conflitantes e 

de negociações. Segundo as autoras o currículo como caminhar é o mesmo que currículo 

como experiência, e o grande desafio proposto por elas é a transformação do currículo 

como experiência em currículo como registro da experiência: 

Currículo como registro da experiência escolar pode se desdobrar 

em dois grandes tipos de textos ou documentos: os planos e os relatos. 

Por sua vez, cada um desses tipos desdobra-se em muitos outros. Os 

planos são identificados como projetos, mapeamentos ou ainda 

programas ou programações. [...] O currículo como projeto deve registrar: 

1) a filosofia para determinada escola: princípios, intenções; 2) a 

organização temporal das ações; 3) as áreas do saber, as disciplinas ou 

matérias; 4) os planos de trabalho dos diferentes atores; 5) as propostas 

de avaliação das ações; 6) A descrição do processo de elaboração do 

projeto: dificuldades, superações. (BRUNO; CRISTOV, 2013, p.84) 
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Na Educação Infantil, as áreas do saber são organizadas de forma que contemplem 

aprendizagens vivenciadas nas experiências e nas práticas organizadas pelas professoras. 

Segundo Barbosa (2013), uma possibilidade de elaboração de um planejamento em 

projetos considera as práticas sociais vivenciadas pelas crianças. (informação verbal)
13

. 

Essas práticas sociais são constituídas pelas interações entre sujeitos e culturalmente 

estabelecidas na sociedade: brincar, acariciar, cuidar, alimentar-se, higienização das mãos e 

dentes, banho, ninar, participar de espaços públicos como padarias, feiras-livres etc. Tais 

manifestações ganham destaque numa hierarquia do planejamento que privilegia: 1) a 

vivência de práticas sociais; 2) as linguagens que expressam a experiência da prática 

vivida; 3) as disciplinas ou áreas de conhecimentos envolvidas. Estas últimas, segundo a 

pesquisadora, ficariam subordinadas às práticas e às linguagens experimentadas pelas 

crianças sem a necessidade de se pensar em ações sistematizadoras das disciplinas e das 

matérias, destituídas de significados quando tratadas à parte, descoladas das experiências 

proporcionadas pelas práticas sociais.  

Pode-se classificar os planejamentos segundo os critérios elencados por Ostetto 

(2012). Segundo a autora, as formas mais comuns de planejamentos encontrados na prática 

da educação infantil são: 1) Planejamento baseado em listagem de atividades; 2) 

Planejamento baseado em datas comemorativas; 3) Planejamento baseado em aspectos do 

desenvolvimento; 4) Planejamento baseado em temas (tema integrador, tema gerador, 

centros de interesse, unidades de experiência); 5) Planejamento baseado em conteúdos 

organizados por áreas de conhecimento; 6) Planejamento baseado em projetos. Segundo a 

autora é preciso, na educação infantil: 

planejar um contexto educativo, envolvendo atividades e situações 

desafiadoras e significantes que favoreçam a exploração, a descoberta e a 

apropriação de conhecimento sobre o mundo físico e social. Ou seja, 

nesta direção o planejamento estaria prevendo situações significativas 

que viabilizem experiências das crianças com o mundo físico e social, em 

torno das quais se estruturem interações qualitativas entre adultos e 

crianças, entre crianças e crianças, e entre crianças e objetos/mundo 

físico. (OSTETTO, 2010, p.7) 
 

Com base nas considerações até aqui expostas, apresenta-se a seguinte questão da 

pesquisa: Compreendendo que as ações das professoras são promotoras das aprendizagens 

e desenvolvimentos infantis, denotando intencionalidades educativas para além de 

improvisações e “espontaneísmos”, e a coordenadora pedagógica como ator principal da 

                                                             
13

 Palestra proferida na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo em 2013. 
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orquestração da formação impulsionando o grupo para a busca de novas aprendizagens e 

saberes, como a CP conduz o planejamento das ações educativas da creche?  

O acompanhamento, pelo CP, do planejado e prescrito no projeto educativo da 

creche ao realizado e vivenciado pelas crianças e familiares requer estratégias que 

interessam serem explicitadas nesse estudo. A pesquisa não pretende estabelecer uma 

análise das práticas docentes, mas intenta olhar como se dá o acompanhamento do CP na 

dinâmica e funcionamento da creche entre o previsto pelo Projeto Político Pedagógico e as 

ações utilizadas para que ele de fato se concretize. Muitas práticas ou mesmo prescrições 

curriculares podem distanciar das concepções de criança potente e criativa, da família 

colaboradora e participativa concebidas na legislação e nos planejamentos institucionais ou 

docentes, levando-se em conta a problemática do distanciamento comum entre o exigido 

pelas instâncias legais e as ações de fato instituídas. Segundo Hoffmann e Silva (2012),  

Cabe, também, investigar seriamente a concepção de infância e 

educação vigente nas instituições, sobre a qual são assentadas muitas 

decisões de gestores e educadores. A partir de estudos e pesquisas 

realizadas, percebemos, muitas vezes, um grande descompasso entre o 

que se estabelece em termos de rotinas, organização de salas e espaços de 

recreação, práticas e condutas com as crianças e o que os gestores e 

educadores enunciam como princípios educativos ao definir seu currículo 

e elaborar seu planejamento. (HOFFMANN; SILVA, 2012, p.14) 

 

 

Diante da necessidade de estabelecer um atendimento educacional e de cuidados 

com qualidade para as crianças e suas famílias, a gestão da unidade deve preocupar-se com 

a construção coletiva do Projeto Político Pedagógico que norteará a elaboração dos planos 

de trabalho das professoras, da Coordenadora Pedagógica, da Diretora da unidade e das 

equipes de apoio. Uma das exigências da qualidade do atendimento na creche é 

compreender o trabalho pedagógico institucional no envolvimento de três personagens 

centrais: a criança, a professora e a família. O PPP das creches deve prever ações que 

qualifiquem o fortalecimento dessa tríade.  

Bondioli (2004); Corrêa (2001); Monção (2013) mostram a importância da 

participação familiar na educação de bebês e crianças pequenas.  As famílias devem 

participar ativamente do processo educativo colaborando com a creche, avaliando seu 

trabalho na garantia da qualidade pretendida. Nesse sentido, os planos de trabalhos que não 

contemplem ações com a participação familiar correm o risco de desestabilizar o equilíbrio 

do tripé. A preocupação com a participação familiar deve constar do repertório da 

Coordenação Pedagógica.  
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O grupo de professoras da creche, para o constante desenvolvimento das 

aprendizagens profissionais do seu trabalho não pode abrir mão das intencionalidades 

educacionais e de cuidados próprios da sua prática. A elaboração dos planos de trabalhos 

materializam essa preocupação, constituem instrumentos da qualificação da sua atuação 

profissional. Na rede municipal de ensino paulista, a CP é a responsável pela elaboração do 

PPP. Espera-se que a Coordenação Pedagógica orquestre, na relação com a equipe docente, 

a efetivação das propostas planejadas.  

Diante dessas considerações, foram elaborados os seguintes objetivos dessa 

pesquisa:  

Objetivo geral: 

 Analisar o papel do Coordenador Pedagógico na condução do planejamento 

das atividades de uma creche. 

Objetivos específicos: 

 Detectar se há articulações entre o trabalho da CP e o Projeto Político 

Pedagógico da creche. 

 Analisar como a CP estabelece relações com os professores, gestores e pais. 

 Identificar ações e estratégias de condução do trabalho. 
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1 – O CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA CRECHE 

 

A educação infantil, realizada em creches e pré-escolas, compõe a primeira etapa da 

educação básica segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

(BRASIL, 1996). O atendimento em creches é voltado para as crianças até os três anos de 

idade, e em pré-escolas para as crianças de quatro a cinco anos. Barbosa (2006) utiliza o 

termo pequena infância para nomear dois subgrupos: crianças bem pequenas ou 

pequenininhas, de zero a três anos, que frequentam as turmas de berçário ou maternal das 

creches, e as crianças maiores aquelas de quatro a cinco que frequentam as pré-escolas.  

Na capital paulista, as creches públicas da rede de atendimento direto
14

 são 

denominadas Centros de Educação Infantil (CEI) e as pré-escolas, denominadas Escolas 

Municipais de Educação Infantil (EMEI).  Nas creches da cidade o atendimento oferecido 

é integral, usualmente das 7h às 17h, há unidades que, segundo a escolha do respectivo 

Conselho de CEI
15

, o horário pode ser das 8h às 18h. Nas EMEIs, a criança permanece 

durante seis horas diárias, nos turnos manhã ou tarde, das 7h às 13h ou das 13h às 19h.  

A lei Federal 12.796/13 instituiu a educação básica obrigatória dos 04 aos 17 anos 

impulsionada pela Emenda Constitucional n° 59/2009, que além da obrigatoriedade da 

matrícula das crianças de quatro a cinco anos na pré-escola, estipulou o prazo até 2016, 

para que todos os sistemas de ensino promovam a universalização do atendimento dessas 

crianças. Entretanto, os dados da Secretaria Municipal de Educação (SME) indicam a 

existência, em 2015, de uma fila de espera em torno de cento e cinquenta mil crianças, de 

zero a três anos, aguardando vagas nas creches da cidade.  

A meta n° 01 do Plano Nacional de Educação (PNE) prevê atender 50% das 

crianças de até 03 anos até o final da vigência do PNE, ou seja, em junho de 2024. A 

expansão do atendimento na educação infantil vem acompanhada pela preocupação com a 

qualidade da educação ofertada para a população. Os documentos federais como as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010), Critérios para 

um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças (CAMPOS; 

                                                             
14

 O atendimento em creches pelo sistema de ensino municipal de São Paulo é oferecido pelas: a) creches 

públicas da rede direta – prédios próprios da prefeitura com equipes docente, gestora e de apoio integrantes 

do quadro do magistério com ingresso por meio de concurso público. b) creches indiretas: compõem-se de 

prédios públicos municipais com todos os funcionários geridos por mantenedoras conveniadas com a 

prefeitura. c) creches particulares conveniadas: prédio particular e equipe de funcionários gerida por 

entidades particulares conveniadas com a prefeitura, as mantenedoras. 
15

 Conselho de CEI –  é a representação das equipes docentes, gestoras, funcionários, pais e comunidade para 

o estabelecimento do diálogo nas decisões administrativas da unidade. É um órgão de natureza consultiva, 

mobilizadora, fiscalizadora, deliberativa e representativa da comunidade da creche. 
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ROSEMBERG, 2009), Indicadores da Qualidade da Educação Infantil (BRASIL, 2009), 

Práticas Cotidianas na Educação Infantil – Bases para a reflexão sobre as Orientações 

Curriculares (BARBOSA, 2009), Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 

Infantil (BRASIL, 2006), entre outros, propõem orientações aos sistemas de ensino, aos 

professores e à comunidade em geral, sobre aspectos que qualificam o atendimento nas 

creches e pré-escolas.  

Nos estudos e documentos são elencados como princípios que toda a criança tem 

direito: à brincadeira, à atenção individual, à alimentação saudável, à higiene e à saúde, a 

desenvolver sua curiosidade, sua imaginação e sua capacidade para a expressão, a uma 

especial atenção durante o período de adaptação à creche, a desenvolver sua identidade 

cultural, racial e religiosa. Ainda orientam para a elaboração de um projeto pedagógico que 

seja de conhecimento dos funcionários e pais; sobre a importância da participação familiar, 

da qualificação dos tempos, espaços, das interações e dos materiais disponíveis nas 

instituições, bem como a existência de parques e áreas externas oferecendo às crianças o 

convívio com elementos da natureza, com espaços adequados, seguros, estimulantes e 

aconchegantes para a autonomia e o desenvolvimento infantil.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010, 

p.12) destacam a educação infantil como “a primeira etapa da educação básica, oferecida 

em creches e pré-escolas, às quais se caracterizam como espaços institucionais não 

domésticos” públicos ou privados que educam e cuidam de crianças até os cinco anos de 

idade.  

A pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Maria Carmen 

Silveira Barbosa, organizou com colaboradores o documento: “Práticas Cotidianas na 

Educação Infantil: bases para a reflexão sobre as orientações curriculares” (BARBOSA, 

2009), fruto de sua consultoria ao MEC, que a partir da análise de uma gama de propostas 

curriculares da educação infantil dos sistemas municipais de ensino do Brasil, trouxe 

reflexões importantes sobre: as funções das unidades de educação infantil; o sentido da 

autoria infantil; o currículo e os princípios educativos para a Educação Infantil. Segundo 

Barbosa (2009, p. 47):  

O objetivo da educação infantil, do ponto de vista do conhecimento e da 

aprendizagem, é o de favorecer experiências que permitam às crianças a 

apropriação e a imersão em sua sociedade, através das práticas sociais de sua 

cultura, das linguagens que essa cultura produz, e produziu, para construir, 

expressar e comunicar significados e sentidos.  
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1.1 - Os Princípios: Igualdade de Direitos e o Respeito às Diferenças. 

 

As crianças devem ser respeitadas nas suas diferenças e singularidades conforme 

apontam as leis pós Constituição Federal de 1988 (CF) como o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990) e a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 

(LDB) (BRASIL,1996). A diversidade se manifesta nos aspectos físicos, psíquicos, 

biológicos, sociais e culturais dos seres humanos. A legislação concorre para que todos 

tenham os mesmos direitos enquanto pessoa humana e sejam iguais perante a lei. Na 

natureza, a vida se manifesta na riqueza da diversidade de formas, cores, texturas, aromas e 

sabores. Mas nas relações sociais, a diversidade é capaz de suscitar tratamentos desiguais, 

promotores de preconceitos raciais, de gênero, geracionais, econômicos e sociais. Na 

infância, as relações geracionais, entre adulto e criança são atravessadas por relações de 

poder e exigem do profissional, segundo Barbosa (2009),  

Considerar nas ações educativas com crianças pequenas o princípio 

da diversidade e singularidade não apenas a reflexão sobre suas práticas 

naturalizadas em ambientes educacionais, mas também um investimento 

em formação que contribua para banir atitudes adultocêntricas, 

concebendo a infância, isto é a diferença etária, também como uma forma 

de diversidade. (p.62) 

 

Práticas tradicionais, homogeneizadoras, uma mesma atividade sendo proposta para 

todos ao mesmo tempo pode tornar-se enfadonha para uns, porque pouco desafiadoras e, 

para outros, podem tornar-se inacessíveis. O desafio da proposta educacional é considerar 

as singularidades, o nível de interesse de um grupo que é diverso, o ritmo e a dinâmica de 

cada um. Características singulares nem sempre são observadas e atendidas. O currículo 

para a diversidade com o olhar para as individualidades e promotor de práticas de 

igualdades étnico-raciais, de gênero, geracionais representa desafios para o projeto político 

pedagógico institucional e para os planos de trabalhos docentes. Além disso, uma proposta 

educacional que considera as diversidades étnico-raciais, de gênero, geracionais, 

oportunizando vivências com representações culturais e identitárias diversas nas danças, 

nas festas, nos personagens, na literatura pode promover práticas que anseiam vencer o 

monopólio e a hegemonia da cultura dominante e colonizadora. A literatura infantil que 

contemple personagens negros, asiáticos, indígenas concorre para a prática promotora de 

igualdade racial. Nas festas e comemorações ou em outras manifestações organizadas pelas 

unidades de educação infantil, deve-se assegurar o multiculturalismo, os folclores regionais 
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e a cultura popular. A ação educativa necessita promover a crítica da cultura consumista 

veiculada pelos canais de comunicação em massa.  

Com relação à diversidade de gênero e os papeis da família, representações da 

mulher e do homem mais horizontais compartilhando atividades sociais de trabalho, lazer e 

educação dos filhos etc, devem pautar os planos de trabalhos docentes e os projetos que 

acolham novas configurações familiares como pais e mães homo afetivos.  

A postura da professora que fala com a criança olhando na altura de seus olhos, 

constitui simples exemplo, de tantos outros, capaz de produzir ações minimizadoras do 

poder do adulto sobre a criança. Reflexões das práticas promotoras de igualdade de 

tratamento entre todos e a crítica da dimensão colonizadora das culturas dominantes sobre 

as minorias devem pautar ações docentes de planejamento. As práticas devem, além de 

tudo, favorecer o pertencimento e o reconhecimento de todos em suas diferenças, mas 

exaltar as igualdades de tratamento em relação aos direitos humanos universais. Barbosa 

(2009, p.63) aborda a importância do pertencimento social e cultural para as crianças 

estabelecerem suas características identitárias “como também procurar estabelecer as 

diferenças que as singularizam no seu grupo”. 

 

1.2 - A Pedagogia da Participação e a Escuta da Criança 

 

A educação das crianças pequenas é uma responsabilidade a ser compartilhada. A 

estrutura organizacional das unidades educativas prevê a formação dos conselhos de escola 

como promotores da gestão democrática nas unidades, Barbosa (2009) situa como recente 

a abertura democrática ocorrida na década de 1980, ressaltando ainda a existência de 

práticas autoritárias e centralizadoras nas gestões das unidades escolares. A democracia é 

princípio a ser defendido no interior das instituições educativas. Mas, posturas autoritárias 

podem silenciar as vozes dos que se encontram subjugados nas relações de poder.  

A defesa de um Projeto Político Pedagógico que seja construído coletivamente com 

a participação de todos os segmentos da escola, representa um longo caminho na busca de 

relações horizontalizadas e democráticas. As crianças e suas famílias devem ser ouvidas 

em suas opiniões e necessidades. Essa escuta dependerá da abertura, principalmente das 

unidades de educação, ao debate e ao confronto de ideias (BONDIOLI; SAVIO, 2013). A 

gestão aberta ao diálogo entre funcionários, professores, pais e mesmo crianças é prática 

desejável nas instituições educacionais. Considerar as vozes das crianças e seu direito à 
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participação se deve à Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os 

Direitos da Criança (ONU, 1989) que recomenda que ela pode falar, em diversas situações 

em seu próprio interesse.  

Ainda sobre a autoria infantil no espaço da instituição, Oliveira-Formosinho (2007) 

refere-se à importância da oferta de um espaço de participação para as crianças, o que 

começa por criar um contexto que participa, ou seja, a estrutura, a organização, os recursos 

e as interações são pensados a fim de que as escutas das crianças tenham reais 

consequências em suas aprendizagens: 

A pedagogia da participação centra-se nos atores que constroem o 

conhecimento para que participem progressivamente, através do processo 

educativo, da(s) cultura(s) que os constituem como seres sócio-histórico-

culturais. A pedagogia da participação realiza uma dialogia constante 

entre a intencionalidade conhecida para o ato educativo e a sua 

prossecução no contexto com os atores, porque estes são pensados como 

ativos, competentes e com direito a co-definir o itinerário do projeto de 

apropriação da cultura que chamamos educação. (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2007, p.19) 
 

A ideia de pedagogia da participação (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007, 2013) 

considera educadores, crianças e familiares como atores envolvidos na construção coletiva 

dos projetos e objetivos da instituição. Um currículo narrado também pelas vozes infantis e 

de seus familiares, que considera as dimensões do tempo, espaço e materiais voltados para 

as especificidades da curiosidade infantil, atribuindo sentido para as experiências vividas 

pelas crianças, educadores e familiares no âmbito da creche. 

Assim, a interdependência entre os atores e os ambientes, faz da 

pedagogia da participação um espaço complexo, no qual lidar com a 

ambiguidade, a emergência, o imprevisto torna-se critério do fazer e do 

pensar. A participação implica a escuta, o diálogo e a negociação, o que 

representa um importante elemento de complexidade desse modo 

pedagógico. (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007, p.19) 

 

O princípio da escuta defendido pela autora formula a ideia de que, numa 

pedagogia construtivista, que considera as potencialidades infantis, a criança deixa de ser  

mera receptora da educação transmissiva, mas se torna atora participante do processo 

educacional. A concepção de criança defendida pelas pedagogias construtivistas é de que a 

criança fala, pensa, se expressa, mas sobretudo, cria hipóteses, constrói conhecimentos em 

conjunto com outras crianças e com os adultos. As dimensões da observação, da escuta e 

das negociações das crianças no contexto educativo com o grupo e com o professor 

definem, segundo Oliveira-Formosinho (2007), os processos principais de uma pedagogia 

da participação. Nesse sentido, a observação exige um conhecimento sobre essa criança-
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em-ação no contexto educacional criado. A autora remete ao conceito de observação 

contextual “o que requer que antes de se observar a criança, observe-se o contexto que se 

criou” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007, p.28). O pressuposto teórico apresentado por 

uma compreensão da educação infantil que tenha a criança como protagonista exige, do 

professor, uma observação em relação ao contexto educativo e não somente em relação às 

disciplinas ou às linguagens que se queiram ensinar. Essa observação dirige-se para a 

trajetória experimentada pela criança na vivência das práticas sociais e culturais que o 

contexto educativo ofertou. A pedagogia participativa exige uma observação holística da 

criança e do seu desenvolvimento infantil em processo e na relação com esse contexto 

educativo que foi pensado, planejado para ela e com ela. Os desafios, para a criança, são 

postos pelas intencionalidades dos planos pedagógicos pautados em situações de interesse 

das crianças, mas também por apropriações culturais como brincar, alimentar-se, cuidar-se, 

tendo nas linguagens a sua forma de expressão e comunicação com o mundo.  

A escuta, “é um processo de ouvir a criança sobre a sua colaboração na co-

definição da sua jornada de aprendizagem” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007, p.28). A 

escuta constitui-se como desafio continuo no cotidiano educativo, como procura do 

conhecimento sobre as crianças, seus interesses, motivações, desejos, seus modos de vida. 

Savio (2013), em trabalho que analisa as brincadeiras e a participação infantil, 

problematiza a dificuldade de colher o ponto de vista infantil, sobretudo, em relação à 

criança pequena, ‘não-verbal’, refletindo sobre quanto ‘poder’ dar à criança,  e “em que 

medida levá-lo em conta na definição dos contextos e dos percursos educativos que 

envolvem aquela criança.” (SAVIO, 2013, p.246). A observação da brincadeira constitui-

se em via privilegiada da compreensão dos pontos de vistas e das vozes infantis.  

A negociação “trata-se da participação guiada da classe na co-definição do 

planejamento curricular.” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007, p. 28). Os ritmos e as 

dinâmicas do grupo de crianças são percebidos e respeitados à medida que os adultos 

responsáveis pela gestão dos tempos e espaços infantis tenham o olhar respeitador das 

crianças enquanto colaboradores das propostas educacionais. O currículo, que se orienta 

por projetos educativos, que é discutido e negociado, considerando diversos pontos de 

vistas dos professores, das crianças e familiares, tem a possibilidade de compor uma 

pedagogia transformadora e participativa.  “A diferenciação pedagógica é o fim último 

dessa participação guiada através da observação, da escuta e da negociação.” (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2007, p.29). A diferenciação pedagógica identifica os desafios do 
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cotidiano e a complexidade de atendimento dos anseios, desejos, motivações de ambos 

segmentos que compõem a unidade institucional, desafiando a elaboração de um currículo 

aberto à diversidade e à heterogeneidade dos diversos atores. A vivência desse currículo 

participativo se concretiza nas relações desses atores no contexto da instituição escolar 

numa perspectiva inclusiva, democrática, sustentável em que: 

“Sustentabilidade, democracia e participação são princípios articuladores 

da vida escolar e não apenas um item curricular, um tema do programa ou uma 

intenção nos planejamentos. Elas não ocorrem apenas em algumas ‘atividades’ 

do cotidiano, mas permeiam todas as ações do cotidiano.” (BARBOSA, 2009, 

p.67). 

 

 

1.3 - Indissociabilidade entre Educar e Cuidar 

 

Barbosa (2009) assevera que a demarcação do termo educar relacionado ao 

atendimento em creche é resultado de um processo histórico, a partir da Constituição 

Federal de 1988, “que visou garantir, enquanto afirmação conceitual, um lugar para além 

da guarda e assistência social” Segundo a autora, no momento em que a educação infantil 

fez parte da educação básica integrando-se aos sistemas de ensino pela LDBEN (1996) a 

preocupação era:  

retirar a creche da assistência social e a pré-escola da ‘preparação para o 

ensino fundamental’, A indissociabilidade educar/cuidar foi utilizado 

enquanto estratégia política para aproximá-los, redimensionando a 

educação da infância. (BARBOSA, 2009, p.68) 

 

 A pesquisadora adverte que a problematização em torno do termo gerou algumas 

disputas, mas consolidou algumas concepções, apontando consensos em relação à 

indissociabilidade educar/cuidar. O primeiro, é a compreensão de que o ato de cuidar 

transcende as ações relacionadas à higiene, à alimentação, à saúde. Ele está na observação 

e na escuta das crianças relacionadas às suas necessidades, na consideração de sua voz, 

gestos, choros, linguagens expressivas de seus pensamentos e desejos. Cuidar: 

solicita apoiar a criança em seus devaneios, requer interpretação do 

sentido singular de suas conquistas no grupo, implica também aceitar a 

lógica das crianças em suas opções e tentativas de explorar movimentos 

no mundo (BARBOSA, 2009, p.68) 

 

A tentativa de se colocar no lugar da criança, ter atitudes de alteridade são ações 

cuidadoras do adulto em relação a elas. A coerência da ação adulta com aquilo que 

recomenda às crianças, no estabelecimento de regras e combinados, e aquilo que executa 

junto às mesmas é uma atitude permeada de respeito. A atenção para as ações corriqueiras 
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do cotidiano perpassa pelo cuidado da escuta das nossas próprias contradições. Exigir 

silêncio de um grupo de crianças porque o adulto organizou uma sessão de filme, na 

perspectiva de que todas as crianças devam se interessar por uma única oferta de atividade, 

isso, não corresponde a uma pedagogia sensível à diversidade, a um currículo que ofereça 

oportunidades de narrar histórias vividas pelas crianças, a dimensão do cuidado está 

ausente. 

O segundo ponto elencando por Barbosa (2009) refere-se ao consenso do 

cuidar/educar para afirmar, na educação infantil, a defesa dos direitos das crianças, não 

somente aqueles vinculados à proteção, à participação mas: “aos direitos universais de 

aprender a sonhar, a duvidar, a pensar, a fingir, a não saber, a silenciar, a rir e a 

movimentar-se.” (BARBOSA, 2009, p.69). As legislações e os teóricos da educação 

infantil reafirmam o direito à aprendizagem e ao desenvolvimento integral da criança nos 

aspectos físicos, biológicos, psicológicos, culturais e sociais. 

O terceiro ponto consensual refere-se à critica ao uso constante das duas palavras 

podendo sugerir que essas ações sejam separadas e, assim,  realizadas por profissionais 

diferentes: os professores da educação infantil ficam envolvidos com atividades de caráter 

instrucional e os auxiliares de educação infantil com as ações de higiene,  alimentação e 

saúde.  

Cerisara (2004), problematiza a articulação entre educar e cuidar: 

[...] dizer que o objetivo da Educação Infantil é educar e cuidar de forma 

indissociável tem referenciado que tipo de práticas junto às crianças 

pequenas? É possível dizer que esse objetivo fez avançar a compreensão 

do caráter educativo dessas instituições? A que preço? O que significa 

cuidar? Até onde vai a educação e o cuidado? Onde começa um e outro? 

Será que educar já não contempla o cuidar? Se o cuidado faz parte da 

vida humana e é constitutivo de todas as relações entre seres humanos, 

será que é necessário utilizá-lo na Educação Infantil? Que benefícios e 

que prejuízos a expressão "educar e cuidar de forma indissociável" tem 

trazido para o trabalho com crianças? (CERISARA, 2004, p. 8) 

 

 Prefiro, enquanto Coordenador Pedagógico da creche, me atentar conforme 

Cerisara, (2004) à interrogação das práticas oferecidas às crianças pequenas. Este 

questionamento deve ser pautado pela qualidade das interações estabelecidas entre 

professoras e crianças em todos os momentos do atendimento na creche. As crianças vivem 

a oferta das práticas culturais e sociais relacionadas à higiene, à alimentação, à leitura, à 

brincadeira, às experimentações e às descobertas sendo convidadas para se expressarem, 

pelas diversas linguagens, a contar suas aprendizagens e desenvolvimento. Dessa forma, 

primo pela observação da procura da dimensão do cuidar mesmo para as práticas de 
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higiene e alimentação. A atuação da professora que percebe a criança apenas como objeto 

do seu trabalho, sem estabelecer uma comunicação com o bebê ou a criança nesse 

momento, despreza a dimensão cuidadora da sua prática. Não ocorre nem cuidado, nem 

educação, pois se falta uma, a indissociabilidade descaracteriza.  Destaco as possibilidades 

de aprendizagens presentes nas ações de cuidado e higiene, preferindo nomeá-las como 

práticas educativas. Ler um livro para as crianças ou trocar suas fraldas pode se tornar 

educativo de acordo com as intencionalidades e a forma com que são pensadas e assumidas 

pelas professoras. 

As ações de higiene como banho, escovação dos dentes, assoar o nariz, lavar as 

mãos, as relacionadas com a alimentação, como o uso dos talheres, do guardanapo, do 

prato, de servir-se, de passar a manteiga no pão, do sentar-se à mesa são práticas sociais e 

culturais que exigem dos professores atenções especiais e de um espaço adequado e 

planejado promotor das aprendizagens infantis. Maranhão (2000) acentua o preconceito 

que surgiu com relação ao ato de cuidar, no movimento que culminou no reconhecimento 

da creche como espaço educativo, confundindo cuidado com assistência ou com 

concepções higienistas. Defende que atitudes e procedimentos ligados à proteção e apoio 

ao cotidiano da criança exigem conhecimentos e habilidades diferenciadas e que: 

a formação do educador infantil deverá incluir habilidades e 

procedimentos de cuidado, tanto no aspecto técnico quanto no relacional, 

partindo de seus conhecimentos prévios e das práticas sociais de cuidado 

com a saúde e educação, que estão presentes na cultura e na instituição. 

Formar o educador para o cuidado exige construir uma prática de 

formação reflexiva e que integre educação e saúde, família e instituição. 

(MARANHÃO, 2000, p.132) 

 

 Práticas como o banho dos bebês podem ser qualificadas com o uso de saberes 

aprendidos com a contribuição dos conhecimentos advindos da saúde. A experiência do 

instituto Lóczi
16

, em Budapeste, Hungria, criado por Emmi Pikler  ressalta a importância 

da comunicação emocional do adulto, principalmente, nos momentos de maior intimidade 

como no banho. A preparação para essa que pode ser uma simples tarefa de higiene, 

                                                             
16

 O instituto Lóczy é uma instituição que abriga crianças órfãs ou em situações de guarda provisória, 

localizado na cidade de Budapeste, capital da Hungria. Em sua origem, o instituto recebia crianças que 

perderam seus pais na segunda guerra mundial, foi dirigido pela médica pediatra Emmi Pikler que pesquisava 

a motricidade infantil. Percebia que as crianças que se expunham mais ao movimento livre, normalmente das 

classes populares, tinham consequências menos graves em decorrência de quedas comparadas às classes 

economicamente mais favorecidas que, mais contidas, tinham registros recorrentes de consequências mais 

sérias em quedas e acidentes domésticos. Segundo Falk (2011): “A criança que pode mover-se em liberdade 

e sem restrições é mais prudente, já que aprendeu a melhor maneira de cair; enquanto a criança 

superprotegida e que se move com limitações tem mais risco de acidentes porque lhe faltam experiências e 

desconhece suas próprias capacidades e seus limites.” (p.18). 
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corriqueira, torna-se um momento privilegiado de contato adulto criança, onde os 

movimentos do adulto representam um verdadeiro mosaico de ações planejadas e 

articuladas de maneira que a criança sinta segurança: é uma coreografia estabelecida e 

pensada na sequencia rotineira dessas ações. Isso traz segurança e autoconfiança ao bebê. 

O ‘ritual’ é conduzido por técnicas de contato do bebê com a água; e após o banho, o ato 

de enxugar-se obedece a uma série de movimentos que são repetidos diariamente; a 

professora, com a toalha, conversa com a criança, apresentando-lhe a linguagem oral 

complexa, sem reducionismos, ou diminutivos, secando a mão, indo cadenciadamente para 

o braço, pescoço, orelhas, enfim essa sequência é apreendida pela criança que conhece 

antecipadamente os movimentos seguintes. Isso a tranquiliza e estabelece uma relação de 

confiança e comunicação bastante marcadas para ambos. Além dos cuidados relativos à 

higiene dos bebês, a liberdade de movimentos é favorecida por um ambiente 

intencionalmente preparado para que os bebês explorem materiais que os desafiam 

gradualmente a engatinhar e a explorar o espaço, conhecendo suas capacidades e limites.  

Barbosa (2009) aponta, no debate sobre o uso do termo educar e cuidar, que a 

expressão ‘cuidados educacionais’
17

 poria, sob melhor foco, a indissociabilidade dessas 

dimensões. Ratificando que: 

ações como banhar, alimentar, trocar, ler histórias, propor jogos e 

brincadeiras e projetos temáticos para se conhecer o mundo são 

proposições de cuidados educacionais, ou ainda significam uma educação 

cuidadosa (BARBOSA, 2009, p.70) 

 

De qualquer modo, um ou outro termo utilizado nos documentos ou planos de 

trabalho não traz efeito quando permanecem no papel. As atitudes docentes quando 

acolhedoras e profissionais, levam em conta a árdua tarefa de dosar, na prática, uma 

condução da ação que não retire a autoria das crianças nas experiências propostas. 

Penso que a prática educativa, em todos os níveis ou modalidades escolares, deve 

pautar-se pelo princípio de que as crianças e os educadores estabelecem uma comunicação 

na ação educativa que pode ser mais ou menos acolhedora para as aprendizagens e 

desenvolvimento segundo variáveis não controláveis dos seus estados emocionais. Mau 

humor, indisposições, doenças – dos adultos e das crianças – alteram possibilidades de 

aprendizagens e desenvolvimento desejadas. O adulto, como agente responsável pela 

intencionalidade educativa da relação entre ele e a criança, deve ter a postura cuidadosa de 

acolher as dificuldades enfrentadas pelas crianças, e de sua parte, deve se esforçar para 

                                                             
17

 A creche, alvo dessa pesquisa, apresenta uma proposta pedagógica atenta à qualificação das práticas de 

higiene, alimentação e saúde. 
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minimizar os efeitos das suas indisposições nessa relação. Além disso, a prática educativa 

deve permear a busca da autonomia, como princípio previsto nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEIs). As ações das professoras relacionadas à 

alimentação e à higiene devem prever a progressiva aprendizagem dos bebês e das crianças 

dessas práticas, oferecendo-lhes desafios possíveis, instigando-os para a autonomia. 

Perceber, pois, o complexo movimento que envolve a criança em seu 

processo de humanização é condição necessária para o/a professor/a organizar 

situações que possibilitem o desenvolvimento infantil, o que implica promover o 

acesso das crianças à cultura sem retirar delas o protagonismo na atividade, uma 

vez que como se aprende com a afirmação acima, a criança precisa de espaço 

para crescer e este é fruto da intenção do adulto orientada por uma perspectiva de 

educação desenvolvente. (DAVYDOV, 1988 apud MELLO; 

SINGULANI, 2014, p.887) 

 

 

1.4 - Imaginação, Fantasia e Brincadeira 

 

A brincadeira é uma das mais importantes funções da educação infantil 

apresentando-se como direito da criança. Ela propicia à criança o experimento de uma 

prática social ampliadora do universo cultural e qualificadora de sua presença no mundo. 

Pelas brincadeiras as crianças sentem e vivenciam o mundo. A brincadeira é expressão 

cultural que especifica o humano. Barbosa (2009, p.71) enfatiza que as brincadeiras, desde 

os bebês que ainda não conseguem segurar algo nas mãos, brincando de abrir e fechar os 

olhos “fazendo o mundo aparecer e desaparecer” nos mostra uma das mais importantes 

características do brincar e das brincadeiras: as crianças brincam porque gostam de brincar, 

e esse divertimento resiste a toda análise e interpretação lógica “porque se ancora na 

dinâmica de valorar e significar o vivido através da imaginação, mostrando que somos 

mais do que simples seres racionais” (BARBOSA, 2009, p.71).  

A ludicidade e a brincadeira tornam-se bases para a realização das atividades junto 

com as crianças apresentando-se, além de poderem se tornar conteúdo dos projetos de 

formação continuada na unidade, como temas de estudos e aprofundamentos para a 

formação docente, delineando ações para o cumprimento dos objetivos e metas do projeto 

educativo da unidade.  

O planejamento das ações educativas tem nas brincadeiras e nas interações, 

recursos riquíssimos da observação do desenvolvimento infantil na relação da criança 

consigo mesma, com outras, com os adultos, com os espaços e com os materiais, tornando 

o tempo e o espaço vivido pela criança um contexto marcado pelas expressões das 
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linguagens infantis. Entretanto, segundo Carneiro, (2010) a experiência tem mostrado que 

os profissionais da educação encaram, basicamente, jogos e brincadeiras sob dois pontos 

de vista: uns os veem como atividades livres, e portanto, inadequadas, pois impedem o 

planejamento e a organização, outros, de maneira que parece ser uma postura mais 

avançada, preocupam-se com o excesso de diretividade do adulto nas brincadeiras. Este 

segundo grupo, concebe a brincadeira como possibilidades de criações infantis que fogem 

ao seu controle do adulto.   

Essa imagem da brincadeira como atividade livre, e dessa forma, não dirigida, 

incorre, às vezes, em preocupações, dos adultos, com a perda do tempo numa atividade não 

produtiva, sob a ótica da produção capitalista da sociedade contemporânea. A brincadeira, 

nessa concepção, não é séria, porque não produz, pode ser encarada pelo professor como 

laissez-faire, encontrando fortes ressonâncias nas concepções de outros profissionais da 

instituição e dos familiares que participam do dia-a-dia das unidades de educação infantil. 

Essa cobrança pode desfocar o devido lugar da brincadeira, do faz-de-conta e da 

imaginação que é o do eixo da prática curricular da educação infantil. 

Uma ação insensível do adulto-professor(a) no momento em que a criança está na 

brincadeira pode ruir a lógica infantil. Pela observação do movimento, do gesto, do 

balbucio, da fala, das impressões na areia, da trajetória dos objetos materiais utilizados 

pode-se registrar a narrativa do percurso e da autoria infantil deixadas nessas marcas. Toda 

uma lógica de introspecção, elaborada e vivida pela criança no instante da brincadeira pode 

ser quebrada com a ação externa do adulto que, displicentemente, interfere no mundo 

imaginativo da criança, desrespeitando sua singularidade. Para ajudá-la terá que, 

cuidadosamente, participar do jogo simbólico com ela, penetrando aos poucos no seu 

universo. Dialogar com a criança, esperando o momento certo para isso, ajudará a 

professora a construir significados sobre as expressões artísticas e singulares do 

movimento e das marcas infantis deixadas pelas brincadeiras. Isso requer escuta e olhares 

sensíveis. A brincadeira, a literatura, a poesia em si devem ser vividas e experimentadas 

pelas crianças e professoras na educação infantil. Utilizar estratégias como após uma 

leitura, solicitar a confecção de um desenho, pode deslocar o sentido da fruição e prazer 

pela leitura que por si só é educativo. O lúdico e o faz de conta devem pautar as propostas 

pedagógicas, entretanto, deve-se garantir uma educação pautada nas práticas sociais e 

culturais que trazem sentidos e significados para as crianças, sem a pretensão de validá-las 

com práticas secundárias. Parece que se retoma a questão do pensamento que só é 
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produtivo quando se produz prova material da atividade. Não me refiro aqui à atividade 

intelectual, mas às folhinhas de lição entregues para as crianças de forma menos elaborada. 

Foi muito comum, na minha prática profissional, oferecer atividades sobre atividades para 

evidenciar que de fato trabalhava, exercia minha função. Pastas lotadas de desenhos das 

crianças se acumulavam nos meus armários de professor, que eram esvaziados e entregues, 

no final do ano para comprovar que, de fato, trabalhava e produzia. 

Materiais diversos devem ser ofertados às crianças, os chamados materiais 

estruturados como xícaras, fogões, bonecas que indicam uma representação próxima ou 

real aos objetos utilizados nas experiências sociais, assim como, os materiais não 

estruturados que representam possibilidades inúmeras para que a criança possa atribuir um 

valor simbólico justificando sua utilização. Caixinhas alinhadas podem representar 

composições de um trem, um pote de margarina pode tornar-se uma piscina. Os materiais, 

para serem constituintes dessas possibilidades de significações diversas, necessitam ser 

oferecidos, estruturados ou não, para que a brincadeira apresente possibilidades de se 

realizar.  

A instituição deve oferecer repertórios e possibilidade diversas para as crianças 

brincarem. Barbosa (2009) fala da presença de uma cultura lúdica preexistente: 

torna o brincar como uma atividade cultural que supõe aprendizagens de 

repertórios e vocabulários que a criança opera de modo singular em suas 

brincadeiras e jogos [...] repertórios e vocabulário de jogo disponíveis 

compõem a cultura lúdica desse grupo. (BARBOSA, 2009, p.72) 

 

A autora defende que as escolhas dos materiais, objetos e ferramentas que os 

adultos utilizam promovem diferenças no repertório e no vocabulário, na cultura material e 

imaterial na qual a criança está inserida. Carneiro, (2010) ressalta a importância da criança 

participar de festas populares para que vivencie experiências da cultura regional em que se 

encontra inserida. Festas, na perspectiva de celebrar as diversas culturas deveriam pautar o 

projeto pedagógico das unidades educativas da educação infantil. 

O planejamento e organização dos tempos e espaços deve prever a disponibilização 

dos materiais lúdicos. As instituições como lugares desafiadores para o desenvolvimento 

das brincadeiras convidariam as crianças ao lúdico, “propiciando atividade e o descanso, o 

movimento e a exploração minuciosa” (BARBOSA, 2009, p.73). Porém, não bastam os 

materiais, os espaços e demais características físicas, mas a presença de adultos sensíveis 

para a escuta das expressões infantis, e da possibilidade da brincadeira como reafirmação 

das intencionalidades da educação infantil.  
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A brincadeira constitui momento privilegiado projetando marcas no contexto do 

ensino-aprendizado. Compreendê-la como possibilidade de registro pedagógico do 

desenvolvimento infantil atribui um outro prisma de concebê-la e considerá-la, mesmo que 

não dirigida, susceptível do olhar profissional pois,  a brincadeira marca o percurso da 

criança nesse espaço-tempo institucional, corporificando o currículo infantil com gestos, 

movimentos, rastros, trajetórias ricas para serem registradas, torna-se conteúdo 

privilegiado para análise da prática pedagógica e do desenvolvimento infantil  quando se 

respeita o universo da criança, sua lógica e movimento sem interferir nele. O adulto pode 

ser convidado a participar da admiração e da descoberta prazerosa que ela proporciona à 

criança. Narrativas riquíssimas podem ser vislumbradas pela ação das crianças nas 

brincadeiras. A documentação da experiência do brincar pelo professor pode constituir foro 

afirmativo da importância da brincadeira e do lúdico para a atividade docente.   

 

 

1.5 - As Experiências das Crianças: Projetando Vivências Estéticas Desafiadoras, 

Acolhedoras e de Aprendizagens. 

 

 

Na instituição de educação infantil, deve-se pensar em projetos e intencionalidades 

educativas que valorizem o reconhecimento da dimensão estética presente na beleza dos 

detalhes, nas entrelinhas do relacionamento entre as crianças; que contemplem os 

processos lúdicos do pensar infantil e o prazer estésico dos ambientes e interações. A 

estesia compreendida como a “a experiência da beleza, da sensibilidade e da alegria [...] o 

prazer que surge da alegria sensorial e afetiva de sentir de outros modos as coisas” 

(BARBOSA, 2009, p.74). A compreensão do sentido da estesia se torna mais evidente 

quando comparado ao antônimo da anestesia. Caricaturalmente é o que não se pretende 

para as crianças nas instituições de educação infantil: crianças que não sintam, não se 

emocionem, não deslumbrem das belezas propostas nas suas relações com o mundo físico 

e cultural. As experiências cheias de vida e de estesia promotoras de “aprendizagens e que, 

através de seu percurso vital, é conservada na experimentação lúdica com o mundo que diz 

respeito às artes, ao viver imaginativo e ao trabalho científico criador” (BARBOSA, 2009, 

p.75). A autora evoca que o ato de educar crianças pequenas como ação simultaneamente 

ética e estética é uma atitude de promoção criativa humana. 
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010) 

indicam que as propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar os seguintes 

princípios: 

Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem 

comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades; 

Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à 

ordem democrática; 

Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de 

expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. (MEC, 2010, p.16) 

 

O planejamento do cotidiano das instituições de educação infantil deve prever 

práticas inclusivas desses princípios nas conversas com as crianças, nas contações e 

momentos de histórias, no respeito às necessidades básicas infantis como brincadeiras, 

alimentação, higiene e descanso, incluindo a observação da segurança, prevenção de 

acidentes, de prestação de primeiros socorros. Barbosa (2009, p.77) reflete que “as crianças 

estão ludicamente aprendendo e desenvolvendo hábitos, participando de sua cultura e dos 

modos de viver em comunidade.” A autora ressalta que não se pode condenar à 

marginalidade a beleza que emerge da felicidade na convivência do prazer estésico nos 

ambientes e nas interações. Caso não haja esforço coletivo para a valorização do olhar 

sensível,  

pode-se legitimar a beleza à marginalidade dos processos de formação de 

professores, correndo o risco de não encontrá-la nos olhares das crianças, 

jovens e adultos”[...] “É preciso então projetar ações educacionais que 

possam, em sua complexidade, dar conta das necessidades tanto de 

segurança, proteção e pertencimento quanto de liberdade, beleza e 

autonomia. (BARBOSA, 2009, p.78) 

 

 

1.6 - O Currículo na Educação Infantil 

 

 

A educação infantil tem nas legislações, nos parâmetros de qualidade e nas 

diretrizes curriculares a base legal para o atendimento educacional da infância como direito 

constitucional.  Espera-se que as ações discutidas coletivamente no âmbito da unidade 

infantil sejam anunciadas, avaliadas, rediscutidas e negociadas nos colegiados de gestão 

das unidades, definindo objetivos e metas para cada autor do processo educativo que, 

durante o ano letivo, intentará a busca pela qualidade almejada no nível institucional e nas 

relações da creche, da pré-escola com a comunidade e com os órgãos da Secretaria 

Municipal de Educação. 
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O Projeto Político Pedagógico, além de norteador das ações, também, quando 

considera a realidade do grupo e da instituição é capaz de registrar o percurso sócio 

histórico dos anseios e conquistas desse grupo, divulgando as concepções de criança, de 

infâncias, e de educação infantil assumidas, fazendo parte privilegiada da documentação 

pedagógica da instituição.  

Dahlberg, Moss, Pence (2003) discutem a documentação pedagógica como produto 

do registro das atividades desenvolvidas na instituição, no processo de construção 

curricular. O registro das atividades docentes, das marcas infantis, das colaborações da 

família constitui rico material indicador do percurso e das escolhas assumidas pelos 

diversos segmentos da instituição, possibilitando a divulgação das reivindicações locais da 

comunidade para órgãos definidores de políticas de educação infantil considerando a 

capacidade comunicativa, a potencialidade para a reflexão e para a democratização do 

projeto institucional de educação infantil assumido por esse grupo.  

Para o coordenador pedagógico, a documentação pedagógica da unidade é rico 

material de registro do processo de desenvolvimento profissional docente.  Indica o 

percurso sócio-histórico das aprendizagens do educador além de denotar o caminho 

encontrado pelo CP para a realização das devolutivas aos professores, indicando, também, 

as suscetibilidades, conquistas e as trajetórias das ações coordenadoras. Todo o registro dos 

atores das unidades, tanto professores, como dos gestores, das crianças e familiares 

constituem a documentação pedagógica da instituição. Essa narrativa das atividades 

constitui o registro da ação curricular desenvolvida pela unidade educativa. 

Segundo Barbosa (2009), o currículo da educação infantil não compreende uma 

seleção de conhecimentos científicos sistematizados em disciplinas a serem ensinados para 

as crianças pequenas. As crianças devem ser convidadas a instigar sua imaginação em 

pensamentos, lógicas e experiências que se complexificam reciprocamente. Nesse sentido, 

não se oferece uma atividade de matemática para solucionar um problema fictício, mas a 

partir da oferta, de uma situação vivida, que desafiadora pela experimentação prática, pelo 

lúdico, a criança se sinta movida para criar hipóteses, pensar na resolução do problema. Ela 

é convidada pela curiosidade. O adulto deve prever, nas relações com os materiais, com as 

outras crianças, o contexto desafiador e estimulador em seu plano de trabalho. “Para elas 

(crianças) não há separações e divisões (disciplinas, áreas de conhecimento), são os adultos 

que o fazem porque assim o aprenderam” (BARBOSA, 2009, p.49).  
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Ainda segundo Barbosa (2009) várias aprendizagens deixaram de constar dos 

currículos, dos planejamentos e das reflexões dos professores, pois permaneciam à 

margem, não eram consideradas relevantes como atividades curriculares. Creio que um 

Projeto Político Pedagógico da creche deve propor ações educativas, de aprendizagens e de 

desenvolvimento infantil pensado para os espaços internos considerados salas de atividades 

ou de convivências, incluindo também os momentos de alimentação, higiene e os de 

brincadeiras livres. O faz-de-conta e a brincadeira de papeis sociais representam situações 

privilegiadas de observação sensível docente sobre os gestos infantis, suas falas, os valores 

que permeiam essa brincadeira, para que, posteriormente, possa retomar com o grupo o que 

se observou sobre o que as crianças reproduziram, pensaram e criaram sobre os diversos 

aspectos da narrativa dessas brincadeiras. É nessa situação, da brincadeira livre, que visões 

de mundo, representações da sociedade emergem. A professora deve registrar o relato, a 

narrativa das crianças para problematizar preconceitos de gênero, de raça e etnia que 

podem se configurar no momento da escolha dos brinquedos, da partilha dos materiais. 

Importante se faz que a professora respeite o momento da brincadeira livre, mas que faça 

intervenções pertinentes e valorize as ‘transgressões infantis’ (FINCO; OLIVEIRA, 2011) 

em torno de preconceitos (dos próprios adultos) das coisas (brinquedos, roupas, utensílios 

etc) de meninos e de meninas.  

Ressalto que o currículo da educação infantil, segundo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) tem como eixo da proposição pedagógica as 

brincadeiras e as interações. Assim, a compreensão de um currículo que emerge do 

encontro da criança com a cultura dos seus pares, com a cultura dos adultos que a cercam, 

pais, familiares, professores, funcionários da creche etc, deve contemplar necessariamente 

esses dois eixos, brincadeiras e interações, para o planejamento das atividades educativas 

na creche. Nessa relação geracional entre adultos e crianças, a criança deve ser o centro das 

atenções do Projeto Político Pedagógico da creche que pauta as organizações espaciais, 

temporais e de materiais e das interações tendo como princípio a pedagogia centrada na 

criança.  

A criança real, curiosa, potente, com voz, e  com cem linguagens (EDWARDS; 

GANDINI; FORMAN, 1999) para expressar suas emoções, ideias, falas, gestos, balbucios, 

necessita de um olhar adulto consonante com essa concepção de pedagogia como 

construção a partir das vivências culturais e sociais: 
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Nada melhor que a dimensão lúdica para se defrontar com 

situações físicas ou matemáticas, nada como a leitura, o teatro, o desenho 

para aprender a ler e a escrever (BARBOSA, 2009, p.51) 

 

Um currículo visto a partir das práticas sociais e culturais para as crianças amplia o 

universo de proposição de intencionalidades para além da sala de convivência. As crianças 

aprendem continuamente em todos os espaços planejados ou não. Barbosa (2009) ressalta 

que os professores não se devem enganar como detentores do controle das aprendizagens 

infantis. Elas ocorrem continuamente para além das situações pensadas pelos adultos.   

Observa-se professores sistematizando atividades com intencionalidades bem 

definidas e demarcadas, entretanto, situações imprevistas, não intencionais podem disparar 

momentos ricos de aprendizagens entre as crianças. As intencionalidades do projeto 

educativo não são descartadas, mas mudanças de rotas ou replanejamentos podem ser 

salutares quando se tem a criança como protagonista. Ela deve ser escutada nos seus 

gestos, nas suas preferencias. Não é a pergunta direta para a criança que está em jogo, mas 

a escuta das entrelinhas, da sensibilidade do professor ao observar a comunicação das 

brincadeiras, suas preferencias, suas necessidades.   

As intencionalidades educativas devem prever momentos livres, mas não menos 

ricos em aprendizagens. Observar uma criança brincando livremente no parque externo da 

instituição, é instância repleta de possibilidades pedagógicas para o registro das narrativas 

infantis que se desenham. As buscas de significados e transformações dos objetos materiais 

em símbolos do faz-de-conta torna a expressão infantil potente instrumento comunicativo. 

Um risco na areia, para a criança, é um movimento criativo do pensamento em ação. É um 

exercício de expressão que tem extrema importância e sentido para o autor.  

Korczak (1981) remete a uma brincadeira de “correr de costas” numa rua 

movimentada, no faz de conta, as crianças eram barcos levados pelo vento, os adultos que 

vinham na direção oposta das crianças eram obstáculos da brincadeira, podiam ser icebergs 

na direção dos veleiros crianças. Para os adultos, as crianças brincavam ou atrapalhavam 

suas trajetórias. Mas, as crianças viviam a fantasia, resignificavam o mundo material, 

objetivo. Tinham o poder de transformar tudo a sua volta.  

A potencialidade criativa das crianças no brincar é considerada quando se oferece 

espaço e tempo destinado à própria brincadeira. Tem-se ideia do ponto de partida, 

planejando-se um espaço das interações entre crianças e materiais, entretanto o ponto de 

chegada, dependerá das ações infantis no fazer-se protagonista da sua inventividade, 
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atribuindo valor simbólico aos objetos de que dispõem, criando, inventando alternativas 

próprias, singulares guiadas pelo contexto do faz-de-conta em que mergulham.    

O brincar livremente, considerando, na grade de horários, a reunião de grupos 

heterogêneos de idades pode contribuir para que as maiores mostrem expressões de 

cuidados com as menores, por outro lado, a troca de experiências e culturas entre elas são 

propulsoras do estabelecimento de desafios. Uma brincadeira nova apresentada ao grupo 

pode despertar o interesse de aprender um novo movimento, um novo brinco
18

 etc. 

Crianças maiores que brincam autonomamente nas cadeiras de balanço do parque são 

incentivadoras daquelas que ainda não aprenderam a balançar. Maiores os repertórios de 

brincadeiras, maiores as possibilidades de trocas. Nesse ponto o adulto, mesmo não tendo o 

ponto de chegada como referência, deve se preocupar com a variedade e diversidade dos 

materiais e espaços ofertados às crianças, que as estimulem em suas trocas e criações. 

Brincadeiras são aprendidas e ensinadas ao mesmo tempo entre as crianças.  

Na creche pretende-se que haja profissionais educadores engajados na melhoria da 

educação infantil, planejando ações e projetos que busquem constantemente a oferta de 

situações de aprendizagens e desenvolvimento às crianças, mas que sejam favorecedores 

da autonomia infantil, respeitando interesses próprios da criança. A concepção de criança 

defendida pelos documentos nacionais e pelos do sistema de ensino municipal paulista é a 

da criança, ativa, capaz, criativa, produtora e fruidora de culturas.  

 A criança é vista enquanto sujeito ‘potente’, criadora de culturas infantis por meio 

da expressão e manifestação nas diferentes linguagens e nos diferentes modos de agir, 

(re)ensinando os adultos  a olhar o mundo com os “olhos de criança”, curiosos e criativos. 

Sonia Kramer et al. (1999, p. 272) adverte: 

A criança não é filhote do homem, ser em maturação biológica; ela não se 

resume em ser alguém que não é, mas que se tornará (adulto, no dia em que 

deixar de ser criança!). Contra essa percepção, que é infantilizadora do ser 

humano, tenho defendido uma concepção que reconhece o que é específico da 

infância – seu poder de imaginação, fantasia, criação, mas entende as crianças 

como cidadãs, pessoas que produzem cultura e são nela produzidas, que possuem 

um olhar crítico que vira pelo avesso a ordem das coisas, subvertendo essa 

ordem. Esse modo de ver as crianças pode ensinar não só a compreender as 

crianças, mas também a ver o mundo do ponto de vista da criança. Pode nos 

ajudar a aprender com elas.  

 

A compreensão da criança como protagonista leva a unidade educativa à escutá-la, 

compreendê-la como ativa e autora participante. Segundo Oliveira (2011), a escuta das 

                                                             
18

 Brinco, parlendas brincadeiras cantadas. 
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vozes das crianças favorece a construção de contextos educativos significativos de 

aprendizagens. 

Esse modo de ver e ouvir as crianças remete à concepção de infâncias plurais, 

valorizando as especificidades vividas num contexto sócio-histórico-cultural das diversas 

crianças da cidade, valorizando suas etnias, origens, costumes e hábitos singulares.  

O currículo, nesta perspectiva da criança autora, potente e criativa, expressa uma 

dimensão conceitual centrada nos interesses das crianças e vivencias de experiências 

significativas de aprendizagens superando a compreensão do currículo enquanto rol de 

disciplinas ou matérias escolares. Ele surge das relações entre as crianças, professoras, 

funcionários e familiares, narra a construção do percurso do desenvolvimento infantil das 

crianças nos diversos contextos de aprendizagens. 

[...] isto é, o currículo diz respeito a acontecimentos cotidianos que não 

podem ser objetivamente determinados, podem ser apenas planejados, 

tendo em vista sua abertura para o inesperado” (BRASIL, 2009, p.57). 
 

 

 Essa abordagem de currículo permite considerar a criança enquanto ator de 

transformação e reinvenção das atividades inicialmente planejadas pela professora. As 

questões de interesse do grupo, quando levadas em consideração pelas professoras podem 

conduzir a situações de aprendizagens novas e desafiadoras. Assim, tem-se a cada dia um 

ponto de partida, mas o desenho do percurso se dá na narrativa do que se vive 

cotidianamente nos ambientes de aprendizagens e desenvolvimento.  

Enfim, o currículo na educação infantil, deve contemplar um 

caráter integrador e construir-se envolvendo todos os atores do processo 

educativo, famílias, bebês, crianças, educadores(as) e comunidade, tendo 

como eixo o lúdico, o brincar e a arte, rompendo com o caráter 

prescritivo e homogeneizador... (SME/DOT, 2014, p.15). 

 

 

 

1.7 - Possibilidades de Planejamentos da Ação Educativa. 

 

Barbosa (2009) critica a orientação e a sistematização da ação educativa contínua, 

pautada por uma listagem de objetivos e conteúdos, numa grade obrigatória, ora pautado 

pelas áreas do conhecimento, ora pelas características das faixas etárias. 

Parece que a complexidade contida no cotidiano ‘não cabe’ nas formas 

até aqui utilizadas como ‘modo científico’ de produzir, registrar e 

organizar as práticas educacionais (BARBOSA, 2009, p.52) 
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A pesquisadora analisou planejamentos “pautados por áreas do desenvolvimento, 

áreas do conhecimento, calendário de eventos, rotinas padronizadas, contextos educativos 

e linguagens” (BARBOSA, 2009, p.53). Os planejamentos: a) pautados pelas áreas do 

desenvolvimento humano e estabelecidos pela psicologia serviram para pensar em 

atividades promotoras das áreas afetiva, motora, social e cognitiva, e ofereciam de modo 

progressivo um acervo de atividades para propiciar o desenvolvimento de habilidades em 

cada uma dessas áreas. b) os das áreas de conhecimento se estruturavam pela divisão das 

disciplinas escolares consoantes com a pedagogia transmissiva dos conteúdos; c) o 

planejamento pautado pelo calendário de eventos, era usualmente utilizado para 

festividades religiosas, ou promovidos pelo comércio ou festividades como a Páscoa, festa 

da primavera ou Halloween; d) o controle social: onde os conhecimentos, os saberes 

ocupam um lugar marginal, essas unidades não possuem um projeto educativo, a intenção 

é conter a indisciplina infantil e ensiná-las a realizar adequadamente as tarefas escolares.   

e) Contextos educativos ou núcleos temáticos, temas são baseados em aspectos importantes 

da vida das crianças com projetos e temas geradores; f) planejamento baseado nas 

linguagens, a autora traz exemplos da polissemia do termo que é usado para compreender 

um campo disciplinar, em outros momentos cada linguagem correspondendo a uma única 

disciplina.  

Para Bondioli (2012) uma creche de qualidade deve propor situações de vivências e 

experiências segundo a peculiaridade da mente infantil, oferecendo “um projeto consciente 

das finalidades, dos meios e das estratégias a serem empregadas” (p.42). A organização do 

espaço, dos materiais, do tempo e das interações, enquanto promotores de aprendizagens e 

desenvolvimento, concorre para a concepção de bebês e crianças como autores, produtores 

de culturas, como agentes de suas atividades. Assim, nos planejamentos das ações 

educativas:  

Uma estratégia de “progresso que vem de dentro” parece ser a 

mais oportuna com as crianças pequenas para quem deve ser garantido o 

desejo de agir sozinha e deve ser encorajado o gosto pela descoberta 

pessoal. (BONDIOLI, 2012, p.42) 

 

O planejamento do contexto educativo precisa suscitar a necessidade, o desejo das 

crianças de se comunicarem, de se expressarem pelas múltiplas linguagens, de buscarem 

por si meios, caminhos para a resolução de seus desafios.  
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1.8 - A Rotina e a Organização de Espaço, Tempo e Materiais. 

 

 

Nas creches e pré-escolas pensar no desenvolvimento integral da criança como 

finalidade da Educação Infantil nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade, requer a diversificação das 

experiências vividas para que ela, de fato, possa ter experiências ricas. Na creche, um 

ponto fulcral é a permanência da criança por dez horas diárias consecutivas. Os 

planejamentos, na unidade de educação infantil, fazem parte da documentação pedagógica 

de cada unidade. O dia-a-dia da instituição é permeado por intencionalidades em busca dos 

objetivos e metas do Projeto Político Pedagógico (PPP) da unidade, que, por sua vez, tem a 

capacidade de regulação das condutas do grupo, pois estabelece normas e acordos que 

foram negociados e debatidos coletivamente. As diversas possibilidades de ações, na 

creche, ou na pré-escola, seguem uma organização institucional compreendida como um 

lugar: 

onde se brinca, onde as falas, choros e expressões são considerados, onde se 

corre, se pinta, se dança, se canta, se fotografa, se desenha, se cozinha, se 

escreve, se lê; na relação com o espaço, tempo, materiais, com os adultos e 

especialmente com outras crianças e bebês. (SME/DOT, 2014, p. 12). 

 

 O uso dos tempos, dos espaços e dos materiais na creche deve prever uma rotina 

que garanta a diversidade de experiências, mantendo regularidade de acontecimentos das 

práticas sociais e culturais, almejando-se que a criança se aproprie e frua hábitos 

importantes como alimentar-se, vestir-se, banhar-se, brincar, repousar, ler, escrever, 

desenhar, vivendo experiências promotoras de expressões pelas diversas linguagens. 

A preocupação com a vida institucional da criança na creche deve apoiar-se na 

busca pela diversificação do currículo vivido. As atividades pedagógicas planejadas nas 

unidades de educação infantil ocorrem considerando-se o tempo previsto para suas 

realizações, o lugar em que elas acontecem, as relações que as crianças estabelecem 

consigo mesmas, com o professor e com os materiais disponíveis. A narrativa desses 

acontecimentos pode mostrar em que medida as concepções de criança, infância e de 

educação infantil são postas em prática. O dia-a-dia das atividades oferecidas às crianças 

constituirão elementos da rotina na educação infantil. Para Barbosa (2006, p. 35):  

 

Rotina é uma categoria pedagógica que os responsáveis pela educação 

infantil estruturam para, a partir dela, desenvolver o trabalho cotidiano nas 

instituições de educação infantil [...] A importância das rotinas na educação 
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infantil provém da possibilidade de construir uma visão própria como 

concretização paradigmática de uma concepção de educação e cuidado. É 

possível afirmar que elas sintetizam o projeto pedagógico das instituições e 

apresentam a proposta de ação educativa dos profissionais.  

 

 A ação educativa pode mostrar contradições entre o que está prescrito nas 

legislações e projetos educativos das instituições. O tempo para a realização de uma 

atividade pode resultar insuficiente para que a criança dê conta de materializar suas ideias, 

de perseguir seus desafios. Castelos, dragões, viagens e outros produtos imaginários podem 

não ser concluídos, se prevalecer o tempo do adulto sobre o da criança, se aquele obedecer 

a uma grade de horários inflexíveis como os momentos para as refeições, o horário do 

sono, a hora de guardar os materiais, a troca de professores nos turnos etc. A ação da 

criança é interrompida drasticamente e vê toda sua dedicação e esforço descontinuados.  

Nas unidades de educação infantil é comum o acolhimento de crianças com 

músicas cantadas e gesticuladas pelas professoras, que se agrupam diante de dezenas de 

crianças e todas, ao mesmo tempo, sincronizam movimentos estereotipados. Percebi, 

durante minha experiência profissional, tempos de espera do grupo de crianças na troca da 

fralda, na troca dos lençóis, no empilhamento dos colchonetes, na espera dos familiares ao 

término do período de atendimento etc. Vi crianças sentadas à parede, uma a uma, sem a 

proposição de atividades, desafios ou brincadeiras, aguardando a vez para a troca da fralda 

ou higiene. Um espaço organizado com cantinhos de brinquedos, livros, fantasias, jogos 

etc, poderia contribuir para o acolhimento daqueles que esperam. Segundo a abordagem 

pedagógica de Reggio Emilia (EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 1999), o espaço deve 

ser acolhedor, respeitando o tempo necessário das crianças concluírem seus desafios, e, ao 

mesmo tempo, desafiador e estimulante para as aprendizagens e desenvolvimento. Nesse 

caso, o espaço é o segundo educador, o que contribui para diminuir o tempo ocioso. A 

proposta pedagógica é centrada na criança. Não se concebe crianças enfileiradas, 

paralisadas aguardando o professor ordenar o que devem fazer.  

Os materiais devem proporcionar, como os espaços, possibilidades para as crianças 

manifestarem suas expressões. As relações entre as crianças, adultos, espaços e materiais 

necessitam proporcionar vivências e experiências para a descoberta e a alegria das 

aprendizagens. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 

2010) propõem a interação e o movimento das criança com agrupamentos diversos e que 

encontre um momento para que tenha um contato consigo mesma, que tenha um tempo 

para ficar só, centrada em seus pensamentos. Explicitar as escolhas promovidas, a reflexão 

e a identificação das contradições existentes entre a teoria, entre o prescrito e o vivido pela 
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prática encontra no pensar reflexivo, a possibilidade de vencer a rotina rotineira como 

afirma Dewey, citado por Barbosa (2006, p. 101):   

John Dewey é um dos autores que formula uma crítica aberta às 

rotinas utilizadas nas instituições educacionais, desenvolvendo a tese de 

que a única maneira de fugir à rotina é a reflexão sobre ela. Para Dewey 

(1959, p.60), a atividade inata e espontânea da infância é caracterizada 

pela curiosidade, pela imaginação fértil e pelo gosto da investigação 

experimental, isto é, a ação da criança é extremamente parecida com a 

atitude do cientista. [...] para Dewey (1959, p.13) o pensar reflexivo é a 

única saída para não cairmos num projeto de educação rotineiro. 

 

John Dewey afirma sua concepção de criança, e a partir dela reflete sobre o projeto 

educativo. Pensar num projeto educativo que considere a criança como um pequeno 

cientista requer que se considere a experimentação e a descoberta como possibilidades 

oferecidas às crianças escutando suas manifestações, seus interesses, suas hipóteses, seus 

conceitos, e sobretudo, tendo-as como protagonistas nos projetos educativos. Barbosa 

(2006, p. 106) cita estudos que concebem o planejamento aberto à escuta infantil, e ao 

modo da pedagogia participativa: 

Ao tratar do planejamento na educação infantil, Nicolau (1986, p.152) 

afirma que o “planejamento deve ser feito com as próprias crianças. Os planos de 

longo prazo devem ter um caráter genérico e aberto, e os planos semanais e 

diários mais fechado” A autora [Nicolau]
19

 considera, ainda, que é importante 

que, tanto no planejamento como na própria mente do educador sejam “deixados 

espaços livres para modificar a sua proposta” (p.150)  

 

Prever, no planejamento, espaços de observação, escuta, negociação – elementos 

fundamentais da pedagogia da participação – e experiências com os elementos da natureza 

compondo, além do prazer da estesia, sensações de experimentação e descoberta que, 

infelizmente, as áreas urbanas pouco oferecem às crianças. Segundo Macedo (2013), de 

alguma forma, o espaço das unidades que atendem crianças, principalmente os urbanos, 

devem, mesmo que, transpostos artificialmente, levar a terra, a areia, a água para dentro 

dos muros da escola, ratificando a importância do contato com os elementos da natureza 

enquanto promotores do desenvolvimento infantil. (informação verbal).
 20

 Possibilitar uma 

viagem de experimentações com a natureza, é abrir um leque de possibilidades de 

                                                             
19

 Grifo meu. 
20

 Anotações referente à palestra proferida pelo professor Dr. Lino de Macedo no SINPEEM – Sindicado dos 

Profissionais em Educação no Ensino Municipal – SP com o título “A necessária construção da relação 

família e instituições de educação infantil”, realizada em São Paulo – SP, em 19/03/2013. Na ocasião o 

palestrante enfatizou que a creche é o lugar privilegiado das aprendizagens, justificando que na idade de zero 

a três anos, o desenvolvimento cerebral é mais intenso e determinante, apontando os elementos da natureza 

como fundamentais na relação com as crianças, e devem ser oferecidos a elas, mesmo que artificialmente: em 

tanques de areia, gramados, terras, água etc. 
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narrativas infantis e descobertas para que as crianças exaltem, desde pequenas, seus 

protagonismos e autorias.  
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2 – METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

2.1 - Escolha do Contexto 

 

O contexto desta pesquisa foi o espaço de trabalho da Coordenação Pedagógica 

numa creche municipal paulistana. Em 2008, participei da formação para Coordenadores 

Pedagógicos da educação infantil, programa intitulado Rede em Rede, proposto pela 

Diretoria Regional de Educação (DRE). Conheci a Coordenadora Vivian nestas reuniões 

mensais realizadas nas dependências da DRE. Percebi na Vivian
21

, uma profissional 

experiente, destacando-se pela habilidade comunicativa. Sua fala com tom firme e decidido 

despertava a atenção dos participantes.  Quando ela tinha a palavra, observava, nas feições 

dos cursistas, um interesse capaz de silenciar conversas paralelas, agregando o olhar do 

grupo para suas ratificações, indagações ou críticas sobre a temática ou problemática 

discutida. Vivian explanava, ao grupo, suas afirmativas narrando experiências envoltas em 

detalhes e entusiasmos capazes de nos remeter à cena descrita com precisão. A entonação 

afirmativa da voz exemplificava experiências da creche bastante atrativas. Desde então, 

suas colocações e intervenções muito me marcaram. Ela, para mim, se tornou referência de 

postura e de perfil de uma boa Coordenadora Pedagógica. Sua presença era destacada pelo 

bom humor, pelo sorriso largo que preenchia o ambiente dos nossos encontros de 

formação. 

Recentemente, a vontade de conhecer profundamente seu trabalho de formadora, 

motivou a escolha do estudo de caso intrínseco (ANDRÉ, 2008, p.19), onde o interesse da 

pesquisa é o trabalho específico da Vivian no seu contexto de atuação profissional que é a 

creche. Assim, almejei analisar situações do cotidiano para elucidar os objetivos da 

pesquisa, promovendo reflexão sobre o trabalho da coordenação pedagógica na relação, 

principalmente, com as professoras da creche. 

O CEI Vila Alzira
22

, local de trabalho da CP Vivian, esteve presente em concurso 

municipal relacionado à alimentação escolar e em seminários sobre avaliação institucional. 

A creche destacou-se regionalmente motivada pelo interesse da CP na divulgação dos 

projetos realizados na instituição. Percebi, nos documentos de divulgação dessas ações, um 

envolvimento da equipe de educadores atuando nesses projetos. Nessas ocasiões, a creche, 

por intermédio da CP, divulgou gravações com relatos entusiasmados de professoras e 

                                                             
21

 Codinome dado à Coordenadora Pedagógica, sujeito principal dessa pesquisa. 
22

 Codinome dado à Instituição onde a pesquisa foi realizada.  
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funcionários retratando suas impressões e contribuições sobre o percurso trilhado pela 

equipe nas temáticas dos projetos apresentados. 

Estes destaques, sobretudo, os aspectos individuais da CP, foram disparadores do 

meu interesse em conhecer suas estratégias profissionais e suas relações estabelecidas, 

principalmente, com as professoras, no âmbito da formação continuada docente na creche. 

 

2.2 - Sujeito da Pesquisa 

 

A Coordenadora Pedagógica Vivian está à frente de um grupo de professoras da 

creche, que em sua maioria, não participa do Concurso de Remoção, ofertado anualmente 

pela Secretaria Municipal de Educação (SME), para o exercício docente em outras 

unidades da rede municipal. Isso permitiu uma relação duradoura do grupo, possibilitando 

continuidade nas ações formativas desenvolvidas ao longo de mais de uma década. A CP 

iniciou o trabalho de formação continuada na instituição com esse grupo docente, que era, 

à época, em 2003, constituído de Auxiliares do Desenvolvimento Infantil. A CP foi a 

primeira a integrar o quadro da Coordenação Pedagógica na creche quando esta passou da 

Secretaria de Assistência Social à da Educação, assistindo a transição do grupo para sua 

transformação em Professores do Desenvolvimento Infantil e, posteriormente, em 

Professores de Educação Infantil. A CP manteve a parceria com a Direção da creche em 

todos os anos de seu exercício profissional na instituição, até sua aposentadoria em 2015. 

Alegria, dinamismo e altivez são características que afetaram minhas primeiras 

impressões sobre a Vivian. O aparente compromisso e interesse nas questões relacionadas 

ao desenvolvimento profissional do seu grupo de educadores e o jeito entusiasmado de se 

relacionar com os colegas constituíram algumas particularidades determinantes no meu 

interesse em compreender o modo com que desenvolvia o seu trabalho na creche. Percebia 

que outros CPs demonstravam carinho e respeito por suas considerações. O riso, a 

descontração e a firmeza nas palavras marcavam sua postura afirmativa e impositiva 

perante algumas discussões e debates no grupo de formação. Foram significativos para 

mim alguns confrontos de ideias estabelecidos entre ela e seus interlocutores, conseguindo 

carregar a voz de uma autoridade baseada na experiência e vivência. Vivacidade é outro 

adjetivo que lhe cabe, a impressão que se tem é de uma mulher dinâmica, agitada, mas 

capaz de ouvir e se concentrar. As características profissionais parecem ser o seu interesse 

constante pelo estudo, a busca por teorias educacionais, que eram explicitadas nas 
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reflexões e questionamentos dos conteúdos abordados nos encontros de formação do Rede 

em Rede
23

, mas toda teoria debatida vinha acompanhada de exemplos, sucessos e 

insucessos descritos pelas práticas desenvolvidas na creche. 

A escassez de pesquisas sobre Coordenadores Pedagógicos em creches motivou 

meu interesse nesse campo incipiente enquanto possibilidade de estudo e pesquisa sobre 

esse formador em especial. Além disso, a elaboração da pesquisa teve como pretensão 

analisar a condução do planejamento pedagógico da equipe docente na creche. Isso, para 

mim, que exerço o cargo de Coordenador Pedagógico de uma creche municipal, torna-se 

possibilidade de desenvolvimento profissional à medida em que conheço e me aproprio de 

um contexto e de um grupo que já percorreu um caminho de desenvolvimento nas 

dimensões que compõem o planejamento na educação infantil: a organização e 

viabilização de um espaço, tempo, materiais e relações favoráveis para o desenvolvimento 

integral das crianças que lá são atendidas.   

Ao participar de momentos formativos, percebia que Vivian não encarava a teoria 

como prescrição, era capaz de transgredir alguns pontos de vistas apresentados na 

formação e, conforme o seu contexto profissional, que por sinal parecia ser bastante 

desafiador, apresentava ideias citando exemplos da prática desenvolvida nesse contexto de 

trabalho.  Essas narrativas suscitavam meu interesse de constatar sua prática. Isso se tornou 

possível pela pesquisa acadêmica, optando pela realização de um estudo de caso de uma 

prática “aparentemente” bem sucedida, com o intuito de responder ou provocar novas 

questões ou interesses sobre o trabalho da coordenação pedagógica na creche. 

 

2.3 - Procedimentos para a Aproximação com a Creche   

 

Num breve encontro, nas dependências da Diretoria Regional de Educação (DRE), 

com a diretora da unidade, Sra. Cláudia
24

, expus minha intenção de visitar o CEI Vila 

Alzira
25

 como pesquisador, tendo interesse de conhecer de perto o trabalho da CP. Sua 

resposta, de pronto, foi muito positiva. Senti uma ótima receptividade à ideia. Disse-me 

que a unidade estava à disposição para a pesquisa. 

A entrada na instituição foi muito tranquila. Em outubro de 2014, após indicação do 

interesse da pesquisa à diretora, recebi o convite para participar do processo de auto 

                                                             
23

 Programa de Formação de Coordenadores Pedagógicos desenvolvido pela Secretaria Municipal de 

Educação nas gestões dos prefeitos José Serra e Kassab durante o período de 2005 a 2012. 
24

 Codinome dado à Diretora da Creche. 
25

 Codinome dado à creche municipal. 
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avaliação da creche com o uso da metodologia dos Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil. (BRASIL, 2009). O CEI Vila Alzira desenvolve o uso desse instrumento desde 

2011. Compareci ao processo de avaliação com o intuito de colher as primeiras impressões 

do contexto da pesquisa. Nesta primeira visita, expus à equipe gestora da creche que 

iniciaria minhas visitas em momento posterior, já indicando que o foco das observações era 

a Coordenadora Vivian, e que estaria ali como pesquisador esforçando-me para não ser 

confundido como funcionário da DRE, para que minha interferência no campo de pesquisa 

não alterasse significativamente a rotina do desenvolvimento das suas atividades diárias da 

creche, desejando observar os acontecimentos do modo como cotidianamente ocorrem. 

 

2.4 - Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Meu olhar de profissional, acostumado com o trabalho no contexto da creche, 

anseia ser direcionado, conduzido para lugares já conhecidos e apresentados pela 

experiência como problemáticos e nodais. Entretanto, o desafio do pesquisador é 

estabelecer intencionalmente a ampliação desse olhar para que veja, conforme Weffort 

(1996), a realidade significativa do contexto pesquisado para além das suas crenças e 

valores pessoais. Essa preocupação intencionalmente foi lembrada em todos os momentos 

precedentes às visitas de observação. Não poderia me deixar levar pelas minhas crenças e 

vivências de um profissional CP, que veria outro colega de trabalho em seu exercício 

profissional. 

Para que os dados da pesquisa pudessem ser melhores aproveitados, me dispus a 

anotar, fotografar, gravar e escrever, com a maior riqueza de detalhes possível, o contexto 

profissional e as relações estabelecidas pela CP na creche. Para isso, todos os dias da visita 

de campo, antes da entrada na creche para a coleta de dados pela observação participante, 

fazia um exercício de sensibilização do meu olhar de pesquisador para um movimento de 

distanciamento de uma realidade idealizada, que gostaria de enxergar, voltando-o para o 

registro de uma realidade significativa para os objetivos da pesquisa pretendida. 

O desafio foi captar dados de forma aproximada do seu desenrolar cotidiano, 

pretendendo minimizar  minha interferência no campo de pesquisa. O fato de não conhecer 

“in loco” a creche, auxiliou-me bastante para o aproveitamento das primeiras impressões. 

Apontei, no caderno de campo, breves anotações dessas impressões, para em local 

apropriado, no mesmo dia da observação, descrevê-las detalhadamente ainda com o gosto 
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do estranhamento, do olhar de fora e das imagens ‘frescas’ dos acontecimentos 

presenciados. A partir da primeira visita realizada de uma série de nove, deixava incerto o 

dia em que viria à unidade, exceto nos dois encontros com a comunidade. Não sentia 

necessidade de marcar formalmente as datas em que compareceria à unidade. Tinha o aval 

e a receptividade da direção e da coordenadora. 

 Observava as reuniões de formação no Projeto Especial de Ação (PEA) e 

aproveitava para captar o clima existente na creche: via a entrada das crianças e dos seus 

familiares, participando do processo de acolhimento nos primeiros dias de atendimento do 

ano. Notava que o trabalho acontecia naturalmente na creche, todos os funcionários tinham 

seus afazeres. Após a terceira visita já estava habituado a abrir e fechar o portão do 

estacionamento da creche, entrar na unidade e me dirigir para a sala das professoras onde 

aconteciam as reuniões que precediam o início do trabalho das professoras com as 

crianças. Percebia que os funcionários da creche já haviam se habituado à minha presença. 

Tinha o costume de chegar à sala de reunião com antecedência e me colocava à disposição 

para arrumar as cadeiras e as mesas que receberiam as professoras. Assim, já estabelecia 

conversas informais que se mostravam importantes para a coleta dos dados da pesquisa. 

Guiar o olhar da observação constituiu desafio dobrado, pois exerço atividade 

profissional em um ambiente semelhante, a creche, e precisei constantemente tentar o 

afastamento das minhas concepções e valores, marcados pelo meu fazer prático, para 

captar as peculiaridades do espaço pesquisado. Assim, percebendo-me mais pesquisador 

que coordenador, que estranha a rotina profissional, que problematiza as ideias já pré-

concebidas ao longo da minha constituição como Coordenador Pedagógico, procedia à 

coleta de dados na unidade para compor um estudo de caso, atendendo ao princípio básico 

da “ relativização, para o que se faz necessário o estranhamento e a observação 

participante.” (ANDRÉ, 2008, p.25). 

Justifico o uso da metodologia de estudo de caso, nas palavras da autora,  quando 

diz: 

Sintetizando ideias de vários outros autores, pode-se dizer que o 

estudo de caso do tipo etnográfico em educação deve ser usado quando: 

(1) há interesse em conhecer uma instância em particular (2) pretende-se 

compreender profundamente essa instância particular em sua 

complexidade e totalidade; e (3) busca-se retratar o dinamismo de uma 

situação numa forma muito próxima do seu acontecer natural. (ANDRÉ, 

2008, p.31). 

 

Mas, ao transcrever os registros para o computador, fora do espaço da creche, 

questões que considero nodais da minha experiência profissional de Coordenador 



57 
 

 
 

Pedagógico da educação infantil emergiam: a relação da equipe docente com o Projeto 

Político Pedagógico da creche, a relação com a direção escolar, com os funcionários, 

familiares, e ainda, a dinâmica de organização dos espaços e materiais da creche. Essa 

dualidade pesquisador versus profissional, inevitavelmente esteve presente. No entanto, 

apesar do exercício constante de estranhamento e afastamento das situações comuns 

vividas por mim no âmbito profissional, sentia satisfação ao regressar ao CP que sou, 

vendo com encantamento as diversas nuances do trabalho de Viviam como sua disposição 

para apoiar o grupo, suas estratégias formativas, o ambiente da creche preparado para a 

recepção das crianças e familiares e o quanto sua pessoa contribuiu para o 

desenvolvimento profissional daquele grupo. Assim, fazia o paralelo com a minha prática. 

e as possibilidades ainda de desenvolvimento profissional latentes em mim e o quanto a 

pesquisa por si só contribuiu na minha reflexão enquanto profissional Coordenador 

Pedagógico. 

O momento privilegiado na relação da CP com as professoras deu-se nos encontros 

do PEA (Projeto Especial de Ação), onde todas as professoras de cada turno se reúnem 

com a Coordenadora Vivian durante três dias na semana, uma hora por dia. Na parte da 

manhã, os encontros acontecem às sete horas, e para o grupo da tarde, ao meio dia. A CP, 

nesses três dias da semana, planejava as reuniões com os dois grupos desenvolvendo 

conteúdos relacionados aos objetivos do projeto. As visitas de observação ocorreram numa 

reunião de avaliação institucional de final de ano (novembro de 2014), e nos momentos da 

inserção de crianças e familiares na unidade – que compreendeu o período de acolhimento 

no mês de fevereiro. Realizei incursões no PEA e em ocasiões de trabalho da coordenadora 

exercendo seu papel cotidiano nas relações, principalmente, com os funcionários da creche. 

Ainda tive a oportunidade de entrevistar as professoras já na ausência da CP, por conta de 

sua aposentadoria. Na última visita realizei a entrevista com a CP na própria unidade, 

aproveitando um convite feito pela direção da creche para que a Viviam participasse da 

segunda reunião pedagógica da unidade no ano de 2015, mas já aposentada. 

 

2.5 – Instrumentos da Pesquisa  

 

O cronograma das visitas realizadas e as atividades desenvolvidas indicam os 

momentos da coleta de dados na unidade:  
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 29/11/14 – Primeira visita na creche, das 9h às 12h, observação do trabalho da 

Coordenadora Pedagógica no acolhimento das famílias e na condução do processo de auto 

avaliação da unidade baseado no instrumento (INDIQUE) Indicadores da Qualidade da 

Educação Infantil (BRASIL, 2009). Neste dia, além do caderno de campo, utilizei o celular 

para o registro fotográfico de alguns momentos ilustrativos da presença dos pais. O 

encontro compôs-se de quatro momentos: a recepção e acolhimento dos familiares com 

café da manhã, a reunião introdutória com todos presentes (pais e algumas crianças, equipe 

gestora, funcionários e professoras) dirigida pela Coordenadora Pedagógica, que mostrou 

um filme das atividades desenvolvidas pelas crianças e, posteriormente, elucidou os 

objetivos do encontro; momento de discussão em pequenos grupos das dimensões 

propostas pelo INDIQUE. Aqui aparece uma problemática enfrentada nas primeiras visitas. 

Como o foco de observação era a CP, nem sempre a situação vivenciada no campo 

permitia concentrar as atenções no sujeito da pesquisa.  Assim, levado pelo bom senso, 

mantinha a postura de não ser inconveniente respeitando o momento e o trabalho dela. 

Após as discussões dos grupos menores, a assembleia foi retomada pela CP, que conduziu 

as atividades na elaboração de uma planilha das ações que a comunidade educativa propôs 

após as discussões. Essa primeira visita muito me entusiasmou, pois o acolhimento do 

ambiente da creche, a sintonia e organização das ações daqueles que ali trabalham, além da 

disposição e engajamento mostrados por eles, indicou que há algo significativo no trabalho 

da CP para ser pesquisado e divulgado. 

04/02/15 – Das 9h às 12h. Início das atividades na creche: participei da reunião 

inicial conduzida pela diretora e CP da unidade. A equipe de educadores e o Projeto 

Político Pedagógico do CEI foram apresentados. Os familiares receberam informações 

diversas e, em especial, sobre o processo de acolhimento desenvolvido pela unidade. 

Acompanhei a CP nos momentos que antecederam o início da reunião. Fui juntamente com 

os pais no agrupamento do Berçário 1, respeitando novamente a dinâmica do trabalho da 

CP. Realizei observações da reunião geral de acolhimento aos familiares e a das 

professoras, utilizei o caderno de campo para anotações e o celular para o registro de 

algumas cenas da organização do espaço físico e da disposição dos materiais pedagógicos. 

05/02/15 – 7h40min às 9h. Primeiro dia com a recepção das crianças. Pude 

acompanhar com a CP a recepção das crianças e familiares e o desenvolvimento das 

atividades planejadas segundo o projeto institucional “Adaptação”. 
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06/02/15 – 12h às 13h30min. Acompanhei Viviam nas dependências da unidade. 

Ela, neste dia, manifestara sua preocupação em dedicar mais atenção à minha presença. 

Sua fala me propiciou esclarecê-la sobre os objetivos da pesquisa. Explicitei que pelo 

contrário, o meu trabalho seria facilitado se pudesse permanecer invisível, que estaria ali 

para aos poucos interferir cada vez menos no contexto, e, se possível, gostaria de registrar 

o percurso natural dos acontecimentos cotidianos na creche, que não precisava dispender 

atenções no intuito de me recepcionar ou me acolher em minhas visitas na unidade. Expus 

a intenção de acompanhar seu trabalho sem interrompê-la na lida diária. O momento de 

observação mais esperado foi o do encontro com o grupo docente no horário de reunião 

coletiva. O grupo avaliou as estratégias do acolhimento de crianças e pais, dados 

importantes foram observados em relação ao planejamento dos espaços e materiais nesse 

período de inserção das crianças e familiares na creche.  

12/02/15 – 6h40min às 9h. Neste dia compareci à reunião do Projeto Especial de 

Ação (PEA). Tive a oportunidade de me apresentar às professoras do grupo da manhã. Elas 

realizam esses encontros às terças, às quartas e às quintas-feiras, semanalmente. Antes da 

chegada da CP, para o início da reunião, expus ao grupo os objetivos da pesquisa e que 

eles coincidem com o meu próprio desenvolvimento profissional, pois além de 

pesquisador, me apresento também como Coordenador Pedagógico que quer aprender a 

partir das experiências do trabalho da Viviam, solicitando assim, a colaboração e a licença 

para compartilhar com elas, por alguns dias, seus espaços de trabalho e estudo. 

03/03/15 – 11h50min às 13h30min. Presenciei a reunião do PEA da tarde. 

Participei de conversas informais dos professores com a Assistente do Diretor da escola 

que avaliou a primeira reunião do Conselho de CEI
26

. Percebi as estratégias da CP para o 

planejamento e avaliação de uma festa dos aniversariantes do mês. Diversos conteúdos 

foram discutidos: O processo de escuta das professoras, a problematização da CP sobre os 

desafios propostos às crianças, trocas de práticas entre as docentes, estratégias para uma 

boa roda de conversa entre as crianças, conversa informal com a CP sobre o 

desenvolvimento das professoras; 

06/04/15 – 9h às 13h. Análise documental do Projeto Político da Unidade, conversa 

com a professora Letícia sobre o planejamento semanal do mini-grupo I; conversa com a 

professora Dora sobre o planejamento da sala do berçário I. 

                                                             
26

 Conselho de CEI – Reunião de Colegiado administrativo com representantes dos diversos segmentos que 

compõem a creche: pais, equipe gestora, professores e funcionários. 
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08/04/15 – 12h às 13h30min. A CP já havia se aposentado. Propus uma entrevista 

coletiva com as professoras do período da tarde. Como a CP estava ausente, a avaliação do 

grupo sobre a Viviam transcorreu de forma mais natural e descontraída, favorecendo a 

expressão de opiniões do grupo sobre a CP. Inicialmente, retomei os objetivos da pesquisa. 

Conversei com o grupo sobre o planejamento da unidade no período de adaptação; procedi 

com questionamentos sobre a Coordenadora Vivian na contribuição do processo do 

desenvolvimento profissional delas e perguntei: se foram ou não favorecidas pela CP no 

planejamento das atividades docentes? Como são enfrentadas as divergências e os conflitos 

por conta de pontos de vistas diferentes no grupo? 

14/04/15 – 10h30min às 12h30min – Data da segunda reunião pedagógica na 

unidade. Entrevista com a Coordenadora Pedagógica Vivian.  

O roteiro de observação das visitas previa o foco do meu olhar no desenvolvimento 

das atividades da Coordenadora Pedagógica, entretanto, a intenção inicial era observar ao 

máximo as atividades desenvolvidas pela Vivian. Mas pude, nas diversas visitas, apreender 

a dinâmica de seu cotidiano. Não era conveniente segui-la pelas dependências da creche o 

tempo todo. Assim, após três visitas, intentei vê-la de mais longe. Permanecia na unidade 

observando a dinâmica da sua movimentação que naturalmente aparecia: percebia a CP no 

atendimento a um familiar, num chamamento para tratar de um assunto urgente. Mas, nos 

encontros planejados com professores (PEA) e com a comunidade, permanecia muito 

próximo verificando, mais detidamente, características de seu trabalho. Quando ia à sua 

sala, observava o ambiente, a organização de seu material de trabalho, mas logo ela era 

chamada para atendimento de uma mãe, nesse momento era preciso deixá-la. Os momentos 

do PEA e as entrevistas trouxeram dados importantes para a condução dessa pesquisa. 

Estava advertido que a CP entrara com o pedido de aposentadoria, e a qualquer momento 

poderia não mais encontrá-la no desenvolvimento do seu exercício profissional. Mesmo 

assim, pude desenvolver nove visitas, contando com a do final do ano de 2014. 

A análise documental do Projeto Político Pedagógico foi iniciada com a leitura do 

documento na creche. Solicitei uma cópia do mesmo, para o estudo e análise do PPP fora 

do espaço da creche.   Pesquisei parte da documentação pedagógica da creche
27

: os 

instrumentos de trabalho da CP e os das professoras, o planejamento das atividades 

docentes, as observações, os registros e as avaliações realizadas pelas professoras, além 
                                                             
27

 Documentação Pedagógica, segundo DAHLBERG, MOSS, PENCE (2003) refere-se a um processo e a um 

conteúdo. Como conteúdo é o material que registra o que as crianças fazem e dizem. Como processo, é o uso 

dos registros possibilitando a reflexão, a comunicação e a vivência de processos democráticos pelos 

profissionais da educação, pelas crianças e comunidade e, ainda, pelos políticos. 
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dos documentos institucionais como o Projeto Político Pedagógico da Unidade (PPP) e o 

Projeto Especial de Ação (PEA) 

 

2.6 - Análise dos Dados  

 

 O exercício do pesquisador e do profissional de educação se amalgamaram na 

tentativa da busca de caminhos que levem a lugares ainda não conhecidos sobre os 

objetivos da pesquisa, na relação da coordenação com a profissionalização docente, 

especialmente no âmbito do planejamento.  Além disso, 

Para desenvolver um estudo de caso ‘qualitativo’ o pesquisador 

precisa antes de tudo ter uma enorme tolerância à ambiguidade, isto é, 

saber conviver com as dúvidas e incertezas que são inerentes a essa 

abordagem de pesquisa. (ANDRÉ, 2008, p.38) 

  

Mesmo com as tentativas iniciais de olhar atentamente a prática da CP e a dificuldade de 

proceder com a observação do sujeito da pesquisa: não podia ficar estático à sua volta para 

compreender como se dá o seu dia-a-dia na unidade, agia com bom senso respeitando o seu 

espaço de trabalho. As oportunidades para a observação da sua prática foram aparecendo 

no contexto de trabalho: a circulação da CP pelas dependências da unidade, a conversa 

com os funcionários e docentes nos primeiros dias de visita constituíram os dados iniciais 

da pesquisa. Entretanto, nos momentos de reuniões pedagógicas e na relação com as 

professoras nos horários da formação continuada (PEA), esses dados apareceram de forma 

avolumada. 

Os dados da pesquisa, coletados a partir do caderno de campo, das transcrições das 

entrevistas, além do estudo do Projeto Político Pedagógico da unidade, foram organizados 

a partir de uma dimensão proposta pela Pedagogia em Participação (KISHIMOTO; 

OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2013, p.193):  

Os objetivos da educação na Pedagogia-em-participação são os de 

apoiar o envolvimento da criança no continuum experiencial e a 

construção da aprendizagem por meio da experiência interativa e 

contínua, dispondo a criança tanto do direito à participação como do 

direito ao apoio sensível, autonomizante e estimulante por parte da 

educadora. 

 

O apoio sensível referido pelas autoras é apresentado na relação professoras -

crianças. Porém, a definição ajudou na organização e na análise dos dados dessa pesquisa 

na relação coordenadora pedagógica - professoras, funcionários e familiares.  



62 
 

 
 

Outras duas categorias provenientes da leitura dos dados coletados foram utilizadas: 

problematização e intervenção na prática docente estabelecendo diálogo entre os objetivos 

do Projeto Político Pedagógico que é amplamente divulgado e conhecido pelos atores da 

educação na creche. A sequência proposta para a análise dos dados da pesquisa assumiu 

uma lógica de acontecimentos de ações observadas do trabalho da Coordenadora 

Pedagógica na creche: problematização da prática, apoio sensível (referência, liderança, 

estímulo frente ao grupo) e intervenção por meio de estratégias de atuação profissional. 
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3 - O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA CRECHE
28

 - APRESENTANDO A 

UNIDADE, SUAS PRIORIDADES E INTENCIONALIDADES  
 

“Buscamos uma proposta que faça da nossa prática 

momentos prazerosos de aprendizagens. 

Que seja cultivada a curiosidade, a pergunta, 

a imitação, a solidariedade entre adultos e crianças, 

para que um aprenda com outro... 

que o erro seja parte do aprendizado, 

que a experiência de vida não sufoque, ensine... 

que a ingenuidade e a vontade de aprender, 

contaminem os olhares viciados que pensam 

o aprender e o ensinar como mágica que nunca falha... 

Pois, todo mundo quer uma escola que tenha a magia 

de transformar cada momento em momentos de brincadeiras...”  
29

 

 

 

O projeto pedagógico da creche, segundo a Coordenadora Pedagógica (CP), deve 

ser conhecido por todos os funcionários, docentes e familiares. A coordenadora Vivian
30

 

questiona: “um indicador de qualidade do MEC se refere ao conhecimento do projeto 

político pedagógico por todos, como o pai conhece o PPP
31

 da escola? Pelas ações, 

participando das atividades na creche, ele vai conhecer o PPP na ação cotidiana...” 

O PPP da creche analisada constitui um documento, segundo a CP e professoras, 

construído coletivamente. No primeiro ano de trabalho da coordenadora na unidade 

pesquisada, 2003, o documento teve que partir do zero: “O supervisor Joaquim
32

 cobrava o 

PPP para que fosse entregue no prazo (março), entreguei no fim do ano, fizemos várias 

reuniões. Antes da minha chegada aqui não tinha o PPP, construímos cada palavra 

coletivamente, do jeito que havia pedido...” (CP Vivian) 

No primeiro dia de atendimento do ano letivo de 2015, houve uma reunião geral 

das famílias com a equipe gestora. Na ocasião, todos os funcionários, docentes e equipe de 

apoio foram apresentadas pela CP aos pais. Além do PPP da unidade, vídeos com 

atividades desenvolvidas na creche no ano anterior, e publicações oficiais do MEC 

referentes à Educação Infantil foram disponibilizadas e apresentadas aos familiares das 

crianças. A CP reforçou que há uma programação na creche, ressaltando que as professoras 

analisam esses materiais nos momentos de estudo para melhorarem sua prática. 

                                                             
28

 A creche pesquisada recebeu o codinome de CEI Vila Alzira por conta de ética de pesquisa. 
29

 Texto inicial do Projeto Político Pedagógico da creche, assinado pela Coordenadora Pedagógica. 
30

 Codinome da Coordenadora Pedagógica da creche.  
31

 PPP – Projeto Político Pedagógico da creche pesquisada. 
32

 Codinome do Supervisor Escolar da unidade 
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O PPP da creche contém uma introdução, dados administrativos, princípios e fins 

da educação, objetivos, base legal, a contextualização histórica do prédio e do bairro, o 

perfil dos educadores, leitura do cenário econômico, social e cultural, pesquisa sócio-

econômica-cultural das famílias, plano anual, metas, projetos institucionais, bibliografia e 

Anexos. O documento relaciona os planos docentes, o plano de formação da CP, além das 

diferentes matrizes de planejamento semanal organizadas pelas professoras. Além disso, no 

Anexo, há uma lista de combinados coletivos intitulada protocolos, que podem ser revistos 

ou discutidos coletivamente ao longo do ano letivo. 

O conteúdo de algumas dessas seções do PPP serão descritas e comentadas a 

seguir: 

 

3.1 - Introdução do PPP 

 

Na introdução do PPP, constam os projetos institucionais desenvolvidos pela 

unidade, eles são identificados de forma sucinta e objetiva, referindo-se às atividades e às 

ações destacadas e realizadas pela equipe de gestão e educadores da unidade: 

 1) Acolhimento - frisa a necessidade de um atendimento diferenciado às crianças 

nos dois primeiros dias do ano com a preocupação de estender a permanência da família 

junto à criança no período que se fizer necessário: 

as crianças começam de forma escalonada e a família é orientada a 

permanecer com ela pelo período que for necessário para que se sintam 

menos inseguros. Neste tempo é possível conhecer a rotina de trabalho, o 

espaço, um pouco das propostas e os educadores que atendem sua 

criança. Percebemos que esse momento favorece a todas as partes e a 

organização do projeto da turma e da Unidade Educacional. Além dessa 

preocupação que se concentra no início de ano, a equipe entende que 

acolher famílias, crianças e comunidade não é um ato que se encerra e 

sim se estende durante o ano, em todos os momentos (PPP, p.3) 

 

2) Higiene - marcam-se pontualmente as ações realizadas pela gestão e os preparos 

para que o espaço seja promotor de saúde e de aprendizagens: 

Foram instalados os suportes para papel inter-folhas e sabonete 

líquido e feitas algumas adequações nos banheiros. Ainda atendendo a 

esse projeto foram colocados os espelhos e porta-lenços. Esses lenços são 

preparados (papel higiênico cortado e dobrado) postos à disposição das 

crianças que, orientadas pelos educadores, vão construindo a autonomia 

de higienizar o nariz, lavar as mãos e descartar o papel no lixo. Além 

disso, a higiene dos dentes é priorizada após as refeições (duas ao dia). 

Todos os atos de higiene valorizados buscam a preservação da saúde... 

(PPP. p.3) 
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3) Alimentar em todos os sentidos - a preocupação do projeto é fazer do ato de 

alimentar-se uma prática mais aproximada do uso social esperada por ela. As crianças têm 

um espaço preparado, agradável, prazeroso. As mesas são dispostas a atender pequenos 

grupos, há à disposição das crianças toalha de mesa, enfeites de centro de mesa, 

guardanapo, talheres e pratos de vidros. Além de disporem do autosserviço para a 

composição de seus pratos: 

Tem como objetivo fazer do horário de refeições mais um espaço 

pedagógico agradável que se aproxime cada vez mais do uso social. 

Sendo assim foram feitos alguns investimentos como: compra de 

utensílios que possibilitam o autosserviço (jarras, pratos, xícaras com 

pires, talheres de inox etc) de aparência agradável, toalhas para as mesas 

e enfeites. Todo esse processo é discutido e reorganizado a partir de 

estudo, observação e reflexão sobre a prática e vem se aperfeiçoando ao 

longo de cada ano com base nos protocolos elaborados coletivamente. As 

festas de aniversariantes e café da manhã especial propõem além da 

alimentação com autosserviço de bolo, pães com recheios que se alternam 

e frutas. (PPP, p.4) 

 

4) Biblioteca circulante. Na unidade, percebe-se a utilização de sacolinhas para que 

as crianças possam levar livros de literatura infantil para que leiam juntamente com os 

familiares. O projeto identifica que, apesar de alguns pais não serem alfabetizados, a 

manipulação de livros pelas crianças, com apoio das famílias, suscita a vivência da prática 

social da leitura: 

Os responsáveis são sensibilizados pelos educadores em reunião 

com as famílias e a partir disso a criança leva um livro por ela escolhido 

num acervo da sala que depois de um tempo circula entre as salas para 

uma possível leitura em casa. Sabemos que nem sempre a família sabe ler 

ou se disponibiliza a isso, mas o trabalho de envolver as crianças com 

esse portador de texto que é lido pelo professor, recontado e manuseado 

pelas crianças vai constituindo o comportamento leitor. (PPP, p.4) 

 

 5) Projetos coletivos por período. O PPP apresenta, nesse ponto, referências às 

datas comemorativas de cunho religioso como a Páscoa, festas juninas.  

Espaços e propostas são elaborados pelos educadores para 

utilização de espaços coletivos por todas as turmas, de maneira que 

possam ampliar as experiências das crianças. Esses momentos são 

organizados principalmente na semana da Páscoa, Mês Junino, Mês da 

criança, Dia de quem cuida de mim e Festa de Final de Ano. Esse 

trabalho voltou a ter parcerias com a cozinha. As frutas são o destaque 

juntamente com a organização dos espaços, com os jogos e brincadeiras, 

culinária e outras atividades planejadas. As equipes de limpeza e da 

cozinha, mesmo que terceirizadas, participam dos projetos na 

manutenção do espaço e nas propostas diferenciadas de alimentação. 

(PPP, p.4) 
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 6) Sessão simultânea de Leitura. O projeto foi apresentado à rede municipal de 

ensino em 2009 pela Fundação Víctor Civita intitulado Projeto Entorno que tem “As 

Sessões Simultâneas de Leitura de contos” como uma de suas metodologias. As equipes da 

Diretoria de Orientação Técnico Pedagógica (DOTP) utilizaram esse material como parte 

de sua programação de formação continuada com os Coordenadores Pedagógicos a partir 

de 2009. As ações de leituras simultâneas são planejadas para que toda a creche participe 

da escuta da leitura promovida pelas professoras. São oferecidas quatro ou cinco obras, 

divulgadas antecipadamente para as crianças por fichas de resumos confeccionadas pelas 

professoras. Nessas, apresentam-se as sinopses das histórias de cada livro propiciando um 

apoio para que as crianças façam a escolha da história que queiram ouvir. Planeja-se o 

projeto com o envolvimento da equipe docente e de apoio, ajudando o deslocamento das 

crianças para os espaços de cada história. Após sinal sonoro de um apito, um sino, uma 

corneta inicia-se a sessão. Os espaços de leituras apresentados pelo projeto sugerem, além 

dos usualmente utilizados pelas crianças como as salas de atividades, as áreas externas, à 

sombra de uma árvore e parque. As crianças, usualmente, utilizam-se de fichas ou crachás 

referentes à história escolhida para a orientação da equipe que faz a condução delas até os 

locais de realização das leituras. No CEI Vila Alzira, o projeto Sessão Simultânea de 

Leitura: 

Foi implementado em 2012 e sistematizado. Já é considerado mais um 

projeto institucional. Acontece quinzenalmente onde o trabalho de leitura 

e preparação fica de responsabilidade de um período (manhã ou tarde). 

Esse revezamento se repete durante o mês e se iniciará ano a ano após o 

período de adaptação das crianças (PPP, p.4) 

 

 7) Cantos diversificados. Esse projeto institucional apresenta orientações 

metodológicas sobre a organização espacial dos materiais oferecidos às crianças. Na 

educação infantil, os “cantos de atividades diversificadas” oferecem oportunidades para 

que as crianças circulem entre ambientes planejados para o faz de conta, a leitura, os jogos 

nas salas de referências ou agrupamentos de crianças: “neles as crianças escolhem, 

participam de jogos simbólicos, fazem arte, têm contato com a leitura e jogam; vivenciam 

experiências diferenciadas utilizando diferentes linguagens”. (PPP, p.4) 

A parte relacionada à introdução do PPP da unidade aborda os projetos listados 

acima considerando-os como pautas para a reflexão e o aprimoramento do trabalho 

realizado pela instituição. Menciona-se, no PPP, o conceito de qualidade do atendimento 

oferecido para as crianças. Pelos registros escritos e fotográficos, coletados nas 
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observações de campo, pude perceber a preocupação da equipe docente e a de funcionários 

com o planejamento, arrumação de espaços, diariamente, transformando-os em ambientes 

acolhedores e de aprendizagens.  

No PPP, frisa-se que a formação e a reflexão da prática sãos responsáveis pelos 

avanços significativos desses projetos. Mas que há discordâncias e opiniões diversas: 

Logicamente ocorrem com o envolvimento de todas as equipes que 

coletivamente organizam e se comprometem em realizá-los. As 

discordâncias, opiniões diversas se constituem como pautas de reflexão 

para aprimorar o trabalho e, desta forma, percebemos nos diferentes 

registros [...]  a qualidade do serviço que este grupo presta nesta Unidade 

Educacional para a criança e familiares. (PPP, p.4) 

 

O documento atenta para que as ações das professoras sejam orientadas pelos 

documentos oficiais, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEI), as Orientações Curriculares
33

 da Secretaria Municipal de Educação (SME) e os 

projetos institucionais “considerando sempre o perfil e as necessidades das crianças que 

constituem o grupo a ele atribuído. Essa sistematização será feita no Plano de Ensino do 

professor” (PPP, p.5).  

O PPP da creche apresenta no item “princípios e fins da educação” a concepção de 

criança adotada pelo grupo: 

É um cidadão protagonista, em processo de formação com 

direitos e produtora de conhecimento, cultura, com poder de criação, 

imaginação e fantasia. Deve ter liberdade de se expressar, de ser ouvida, 

de questionar, de ser protegida, assistida, desafiada, amada, respeitada e 

de agir com autonomia no seu processo de desenvolvimento e 

aprendizagem. Aquela que é amada, ama e tem condições de se constituir 

como um sujeito atuante na sociedade.” [...] Partimos do princípio de que 

toda criança é produtora de conhecimento e de cultura. Ter a família 

como aliada na orientação das questões relacionadas com o 

desenvolvimento da criança e do trabalho pedagógico, sendo assim uma 

parceria mais efetiva do processo de aprendizado da criança. (p.12) 
 

Percebe-se a concepção de criança produtora de conhecimentos e culturas, que cria, 

imagina e fantasia. Apresenta-se uma concepção de criança potente devendo ser respeitada 

e ouvida, desafiada, mas protegida. Há a dualidade, fragilidade e potência caracterizando a 

natureza infantil. Entretanto, na expressão ‘tem condições de se constituir como um sujeito 

atuante na sociedade’, não está evidente em qual sociedade a dimensão da potência e da 

criatividade sejam expressadas: na sociedade atual, enquanto crianças, ou na futura, 

                                                             
33

 As Orientações Curriculares são publicações municipais sobre propostas pedagógicas para a Educação 

Infantil pautadas pelas diversas linguagens infantis. Pensa-se em ações, segundo a faixa etária das crianças, 

numa perspectiva, a meu ver, mais prescritiva, pois privilegia o planejamento baseado pelas diversas 

linguagens atrelando a elas exemplos de atividades possíveis, segundo a idade das crianças. 
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enquanto adultos. O documento evoca a participação da família como aliada do 

desenvolvimento infantil e do trabalho pedagógico. 

O item subsequente, a concepção de creche é apresentada como um espaço de 

aprendizagens e interações que se preocupa em acolher adultos e crianças comprometendo-

se com as últimas para que tenham vivência de situações seguras, agradáveis e 

desafiadoras. O PPP caracteriza a creche como um espaço que possibilita à criança: 

apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulam em nossa 

sociedade sem perder as questões próprias da infância. O lúdico deve 

permear as ações de forma que as diferentes aprendizagens aconteçam a 

fim de responder às necessidades e interesses infantis (PPP, p.13). 
 

A escuta dos interesses das crianças é manifestada na concepção de creche, ideia 

essa consoante com o perfil defendido na criança protagonista, detentora da liberdade de 

escolher segundo seus interesses. O lúdico permeando a vivência da criança na creche 

corrobora com o atendimento das expectativas infantis, da escuta da infância, da sua 

potência criadora. 

Com relação ao currículo, o PPP da creche evoca o respeito das especificidades do 

grupo de crianças da creche orientando os docentes para que as ações pedagógicas 

possibilitem avanços no desenvolvimento infantil, promotores de vivências da infância de 

modo que: 

- possam conviver, brincar e desenvolver projetos em grupo; 

- expressar-se, comunicar-se, criar e reconhecer novas 

linguagens; 

- compreender suas emoções e sentimentos e organizar seus 

pensamentos; 

- ter iniciativa e buscar soluções para problemas e conflitos; 

- conhecer suas necessidades, preferências e desejos ligados à 

construção do conhecimento e de relacionamentos interpessoais; 

- formular um sentido de si mesmo que oriente as suas ações. 

(PPP, p.14). 

 

Na orientação curricular baseada por experiências sociais e culturais, apresentada 

por Barbosa (2009), o currículo pode ser narrado, pois é vivido considerando as 

intencionalidades infantis permeadas de surpresas e experimentações, movidas pelo 

inesperado, pela imprevisibilidade do imaginário infantil, pela mudança de rotas e ritmos. 

Uma concepção aberta para o potencial criativo das crianças e das brincadeiras 

experimenta a ideia de que o contexto educativo deve ser pensado, planejado e avaliado 

com a participação das crianças. As curiosidades infantis e seus desejos de descobrirem o 

mundo colaborarão ativamente para o sucesso das ações educativas. Nessa perspectiva da 
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participação, o planejamento e avaliação das atividades educativas devem envolver 

crianças e familiares como agentes desses processos. 

  Um currículo que narra a experimentação do mundo, da cultura, das práticas 

sociais e culturais permeadas pelo lúdico e pelas brincadeiras concebe a criança como 

capaz, detentora de pensamentos e imaginação, autora do seu percurso histórico, 

reconhecendo-a como sujeito que se alegra e entristece, respeitando-a nas suas 

singularidades e diversidades.  

O currículo da creche prevê a observação da busca de soluções para problemas e 

conflitos. A CP da creche respeita as manifestações dos sentimentos infantis: “Crianças 

que disputaram um brinquedo, que brigaram, que se morderam, que se agrediram não 

ficarão em paz automaticamente pela proposição adulta. Não basta dizer agora aperta a 

mão do amiguinho, dê um abraço no coleguinha, agora vocês estão de bem...” (CP Vivian). 

O adulto deve compreender que lida com crianças que manifestam raiva, que externalizam 

suas ânsias, inseguranças e medos, devendo ser concebidas como crianças que sentem as 

emoções e as contradições do mundo, que não resolvem seus problemas com aperto de 

mão estereotipado em cumprimento da orientação de um adulto. 

O próximo item analisado intitula-se A família no PPP da creche. É definido como 

princípio o acolhimento de crianças e famílias. 

O projeto faz referência à importância das famílias participarem do Conselho de 

CEI e da Associação de Pais e Mestres (APM) e conhecer como essas instituições 

auxiliares atuam no contexto de decisões. O documento aponta para um pequeno número 

de participantes nesses conselhos; “os que frequentam esses espaços se informam, se 

formam e contribuem nas tomadas de decisões juntamente com os outros representantes” 

(PPP, p.14). Aborda-se a comunicação das famílias por meio das agendas, indicando a 

presença de pais que não sabem ler, por isso ressalta-se o diálogo sempre que o professor 

ou família sentir que é necessário. Outro meio presente é o da reunião bimestral com as 

famílias, cujas datas são divulgadas com antecedência e onde os educadores falam de suas 

práticas, do desenvolvimento das crianças e ouvem as famílias, suas observações e 

sugestões.  

A família ainda participa dos projetos propostos pelos educadores em salas ou dos 

institucionais (Adaptação, Dia de quem cuida de mim, Festas e Avaliação Institucional por 

meio dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil). O projeto da adaptação do início 

do ano convida e determina a participação de um responsável ou de algum adulto que a 
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criança conheça, nas atividades diárias com as crianças e professoras. Esse projeto, além de 

minimizar os efeitos da entrada abrupta da criança no contexto institucional, favorece a 

aproximação dos familiares com as intencionalidades educativas do projeto da creche. O 

dia de quem cuida de mim é uma homenagem proposta para se contrapor especificamente 

ao dia das mães e dos pais. Celebra-se a importância do grupo familiar acolhendo as 

diversas configurações familiares, respeitando crianças e adultos das práticas consumistas 

dessas datas comerciais. A família participa ativamente da avaliação institucional com a 

aplicação da metodologia dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil (BRASIL, 

2009) proposta pelo MEC.  

O PPP apresenta um item sobre as Crianças com necessidades especiais
34

 

referindo-se a uma educação inclusiva, solicitando o apoio do órgão da Diretoria Regional 

de Educação (DRE) responsável pelo acompanhamento das crianças com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação chamado Centro 

de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI). Esse item encerra o capítulo do PPP 

intitulado “Princípios e Fins da Educação”. Os próximos analisados serão os objetivos, a 

base legal, o perfil dos educadores, plano anual e as metas do PPP. 

 

3.2 - Objetivos do PPP 

 

São seis os objetivos do PPP da creche: 

Promover o desenvolvimento cognitivo, social, cultural e psicológico. 

(das crianças) 

Possibilitar situações que desenvolvam autonomia e a construção de 

identidade que o ato de se relacionar seja valorizado; 

Respeitar as diversidades e as regras de convivência de forma a resgatar e 

construir valores; 

Possibilitar a expressão de diferentes formas, em diferentes situações em 

que possam exercer a cidadania; 

Valorizar a solidariedade e demonstrar afetividade; 

Ter o compromisso de respeitar as necessidades da infância (p.15). 
 

Os objetivos do PPP aparecem sem menções introdutórias ou justificativas de suas 

escolhas. A base legal é apresentada: 

O documento faz menção às legislações federais Constituição Federal de 1988, 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei federal 8069/90); Lei de Diretrizes e 

                                                             
34

 Termo escrito no PPP da creche está desatualizado com relação à nomenclatura do MEC: Crianças com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, superdotação ou altas habilidades. 



71 
 

 
 

Base da Educação Nacional (LDBEN – 9394/96); Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (BRASIL, 2010). Assim, o PPP da creche indica que: 

Desta forma, procuramos contemplar os processos formativos que 

ocorrem em diferentes contextos de convivência humana; suas 

manifestações culturais; a igualdade de gênero, de acesso e permanência; 

pluralismo de ideias; gestão democrática; escola enquanto espaço laico e 

a qualidade no sentido amplo da palavra. Sendo assim, temos como 

princípio valorizar e preservar a ação de todos os educadores envolvidos, 

desde que não comprometa o desenvolvimento da criança nos aspectos 

físicos, psicológicos, intelectual, social e que complemente a ação da 

família e da comunidade onde está inserida. (p.15) 
 

 Os princípios do PPP da creche estão condizentes com a base legal e com o texto 

introdutório que o próprio documento apresenta: as ações priorizam o trabalho com uma 

criança que se pretende autônoma, possuidora de vontades, curiosidades e de uma cultura 

infantil que deva ser respeitada; as ações visam ao desenvolvimento integral da criança nos 

aspectos físicos, psicológicos, biológicos, sociais, culturais como elenca a LDBEN (1996). 

Entretanto, as ações desenvolvidas pela unidade educativa nos Projetos Coletivos por 

Período: indicam para a organização do grupo, um planejamento de atividades baseado em 

datas do calendário religioso católico: “esses momentos são organizados principalmente na 

semana da Páscoa, Mês Junino...” (PPP, p. 4). Ostetto (2012) e Barbosa (2009) atentam 

para o fato de programações curriculares das unidades de educação infantil pautarem por 

comemorações de cunho religioso ou comercial indicando uma sobreposição dos interesses 

dos adultos em relação às crianças. No PPP analisado, percebe-se essa contradição quando 

a base legal indica que a educação na instituição é laica. 

 

3.3 - Caracterização dos Educadores da Creche 

 

 O PPP apresenta um questionário sócio-cultural da equipe educadora da creche 

(além das professoras, inclui o pessoal da gestão, auxiliares técnicos de educação e equipe 

de apoio educativo, além dos funcionários terceirizados da limpeza e alimentação).  Os 

dados referentes ao ano de 2014 indicam que a maioria é mulher, há dois funcionários 

Auxiliares Técnicos Educacionais (ATEs) homens, e mais da metade dos funcionários têm 

mais de vinte anos de serviços prestados na mesma instituição. Um dado importante, é que 

um número grande de professoras solicitaram a aposentadoria. Entre 2013 e 2014, a equipe 

docente recebeu cinco novas professoras que, segundo observação de campo, estão 

aprendendo muito, convivendo com uma equipe de trabalho experiente. A maioria possui 
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nível universitário (60%) e ensino médio (24%). Sobre lazer preferido aos finais de 

semana, as respostas indicam: 20 % na casa de parentes; 16% na igreja; 14% no shopping; 

10%  no cinema; 8% na casa de amigos; 6% em centros culturais; 5% no teatro; 2% em 

exposições; 2% em museus. Livros lidos por ano? (literatura): 52% de um a três livros; 

27% nenhum livro; 14% leem mais de seis livros e 7% entre quatro a seis livros. Sobre 

viagens, perguntado onde se acomoda as respostas foram: 65% em casa de familiares; 26% 

em hotéis ou pousadas e 9% em casa de amigos. O transporte utilizado nas viagens é 65% 

carro; 36% ônibus e 18% avião.  

 O PPP faz menção, após a análise dos dados da pesquisa sócio-cultural, a uma 

leitura do cenário econômico, social e cultural do nosso país. Mencionam-se os conflitos 

mundiais, o imperialismo das grandes potências econômicas, os conflitos étnicos religiosos 

etc. Sobre o Brasil, faz menção às desigualdades sociais que ferem a dignidade das 

pessoas. Questões como as relações virtuais, o consumismo, a obesidade e até as 

manifestações populares ocorridas em 2013 são mencionadas no documento. Esse 

conteúdo do PPP indica que a reescrita do documento é atualizada e atenta à realidade 

conjuntural do país e do mundo contemporâneo. Ele sinaliza que a educação pode fazer a 

diferença, convidando as famílias para a reflexão: 

Quando colocamos nosso foco nas mazelas e realidades mundial e 

nacional, percebemos que pode existir saída, a educação é com certeza 

uma dessas, sem grandes pretensões, mas com verdadeiras intenções e 

claro, desencadeando ações... Se o mundo pede diálogo, a escola tem que 

dialogar em todos os níveis... e tem que ensinar o diálogo em diferentes 

níveis e possibilidades. Se o mundo está em conflito, educar é ensinar a 

conciliar, tolerar, respeitar diferenças, opiniões, religiões e opções... Se a 

obesidade é um problema, a alimentação saudável deve ser considerada, 

se os recursos naturais estão escassos precisamos sensibilizar para a 

redução do consumo. Enfim, as questões que permeiam o cotidiano das 

famílias, crianças e funcionários direta ou indiretamente devem ser 

consideradas... Educar para um mundo melhor é um processo que começa 

quando a criança nasce [...] quando educamos, cuidamos e quando 

cuidamos, educamos. Esse educar é proporcionar autonomia que não 

nega orientação, informação, aprendizagem e construção, mas com muita 

emoção. Se conseguimos nos inserir no contexto maior, percebemos que 

somos responsáveis por cada ação no cotidiano e que ele pode trazer a 

curto e a longo prazo mudanças significativas. (p. 29). 

 

O PPP traz, a seguir, os dados sobre as famílias, que foram extraídos de um 

questionário que abrange aspectos econômicos, sociais e culturais como número de 

moradores residentes na casa,  tipo de habitação, se a criança tem irmãos e se esses 

frequentam a creche, grau de escolaridade dos familiares, profissão, tempo em que mora no 
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bairro, origem dos pais, religião, renda salarial familiar, se tem o costume de levar os filhos 

para passear, se a criança dorme sozinha, se tem algum problema mais sério de saúde. Os 

dados mostram que a creche atende pais jovens, 65% deles têm até 30 anos, a escolaridade 

dos pais (homens) é de: 2% ensino superior; 45% de ensino médio; 1% ensino técnico; 

26% da quinta à sexta série do ensino fundamental, 12% até a quarta série do fundamental; 

14% não responderam; das mães: 9% ensino superior; 36% ensino médio; 38% da quinta à 

sexta série do ensino fundamental; 9% até a quarta série do fundamental; 8% não 

responderam. Apenas 12% dos que responderam o questionário têm renda familiar que 

ultrapassa dois mil reais mensais; 40% estão entre mil a mil e novecentos reais por mês; 

19% entre oitocentos a mil; 20% entre quatrocentos a oitocentos reais e 9% com renda 

familiar mensal inferior a 300 reais. Os dados são apresentados no PPP por meio de 

gráficos coloridos, e na sequência da apresentação há uma conclusão da análise dos dados: 

Os responsáveis responderam que as crianças, na sua grande 

maioria, se alimentam sozinhas e utilizam colher. Mesmo assim, o self-

service deve contar com muita orientação e paciência de nós educadores, 

pois observamos que quando chegam, são poucos que se alimentam de 

comidas diferentes de leite na mamadeira e o tão famoso macarrão (dito 

miojo). Diante do que se apresenta nos questionários e das histórias de 

vida que se observam e se acompanham, percebemos que as famílias, na 

sua grande maioria, trabalha em empregos não formais e luta com 

dificuldades. Algumas residências não contam com rede de esgoto e não 

têm geladeira. Esses dados nos fazem refletir sobre o papel do CEI e 

como são relevantes os projetos oferecidos. 

O questionário geral, o perfil de cada sala somados ao de cada 

criança deve ser o orientador dos planos de trabalho dos professores. (p. 

36). 

 

3.4 - Plano Anual 

 

 O PPP apresenta, nesse item, o plano orientador do trabalho pedagógico para o ano 

letivo na creche. Cita novamente os projetos institucionais como o acolhimento, higiene, 

alimentação, biblioteca circulante, sessão simultânea de leitura e introduz um projeto não 

referido no documento até então: “Meio Ambiente: Ame o meio ambiente por inteiro” , 

anexo ao PPP da unidade.  

O plano anual, constitui uma sessão do projeto educativo da unidade orientando a 

equipe docente para a elaboração do seus planos de trabalhos:  

Neste ano, o plano do educador deve prever os momentos de 

Cantos Diversificados, Roda de Leitura/História; Roda de Conversa 

diariamente, no mínimo uma vez por dia. Além disso, deve pensar nas 

diferentes linguagens, nas formas de atuar, nas formas de fazer. O 
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planejamento deve ser tratado como um aliado que auxilia monitorar a 

ação, tendo em vista a criança, sua aprendizagem e a alegria de estar 

neste CEI. Para isso, as matrizes dos espaços e os registros devem ser 

considerados, também para o planejamento conjunto. Essa organização 

possibilita a diversidade de experiências mínimas do dia que serão 

enriquecidas com outras brincadeiras e explorações de materiais e 

ambientes. O tempo deve ser organizado nas matrizes de planejamento. 

Esperamos que o PEA deste ano possa aprimorar cada vez mais o 

planejamento e as atividades conjuntas, além de aprofundar o 

conhecimento e trocas de experiências dos educadores possam trazer às 

crianças diferentes experiências que proporcionem desenvolvimento com 

leveza e alegria. (p.38). 

  

O plano anual de ação traz orientações para a equipe realizar a reunião de pais, que 

são quatro ao longo do ano letivo, devendo ter caráter formativo e serem planejadas em 

conjunto pelas professoras da manhã e da tarde. O plano indica que há a possibilidade de 

que uma das reuniões ocorra ao sábado, buscando maior frequência dos familiares. Orienta 

sobre os horários coletivos e individuais realizados pelos professores na semana. Os 

coletivos serão realizados às terças, às quartas e às quintas-feiras, os individuais, duas 

vezes na semana, na segunda para o planejamento e na sexta-feira para avaliação do 

trabalho realizado na semana.  

O plano indica a importância das reuniões pedagógicas elencando para 2014 a 

escrita dos protocolos: 

As reuniões pedagógicas serão espaços destinados para discutirmos 

questões de organização envolvendo todo o grupo de educadores, pois os 

diferentes fazeres deverão ser integrados de maneira que atendam às 

necessidades das crianças. Para isso, a formação geral tratará dos projetos 

que serão desenvolvidos, combinados e ajustados entre as equipes, além 

de formação pessoal que amplie o universo cultural do educador de forma 

que possa atuar de maneira a ampliar o universo cultural das crianças. 

Priorizaremos, neste ano, a escrita dos Protocolos, entendemos que a 

escrita conjunta poderá organizar os combinados, aprimorar as ações 

conjuntas de todas as equipes que trabalham nesta Unidade Educacional. 

(PPP, p.39) 
 

O PPP orienta como deve ser feita a organização dos diversos registros realizados 

pelas professoras da creche: planejamento, registro diário, registro das horas atividades, 

avaliação e portfólio. Com relação aos planejamentos o documento elenca: 

Serão construídos a partir dos projetos estabelecidos no início do 

ano, garantindo as brincadeiras, leituras, momentos de livre escolha e 

dirigido. Sendo assim, o tempo e os espaços deverão ser organizados de 

modo que, diariamente, a criança tenha acesso a diferentes campos de 

experiências que possibilitem a interação e a construção do conhecimento 

de forma lúdica que respeite a especificidade da faixa etária e individual 

da criança. (PPP, p.39) 
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3.5 - Os Protocolos 

 

Uma ação estratégica mencionada no PPP da unidade é a criação de protocolos. 

Eles são o registro de combinados coletivos auxiliando o grupo docente, gestor, de apoio e 

inclusive os familiares a observarem, em suas ações, o respeito às normas e princípios do 

PPP. Constituem a tradução dos objetivos e metas propostos para o ano em ações pontuais 

e divulgadas para que, no desenvolvimento da prática cotidiana, sejam lembrados, 

internalizados e postos em execução pelos diversos segmentos que constituem o corpo 

atuante na busca por um atendimento educacional respeitoso das ideias negociadas e 

discutidas no projeto educacional da creche.  

Os projetos coletivos, que envolvem a Unidade Educacional, e o 

planejamento que se transformam em prática por toda a equipe através 

dos protocolos, têm como objetivo não inaugurar a todo instante uma 

nova proposta e sim aperfeiçoar o processo [...], de maneira que as ações 

fiquem incorporadas à rotina e à reflexão da prática propiciando aos 

envolvidos: funcionários de maneira geral, famílias e crianças, a clareza 

da importância dos mesmos estarem permeando o dia a dia desta Unidade 

Educacional. (PPP, p.5) 

 

Os protocolos são anexos ao PPP trazendo o percurso da discussão realizada com o 

grupo de educadores da unidade: 

Tendo em vista os projetos coletivos e o trabalho integrado, foram 

escritos esses protocolos coletivamente em 2010 com a participação de 

toda a equipe deste CEI e retomados durante a Jornada Pedagógica de 

2011 e 2012, nas reuniões de 2013 e revistos nas primeiras reuniões de 

2014 e foram elaborados para subsidiar o planejamento de toda a equipe. 

Desta forma ficam instaurados os combinados abaixo, que serão 

analisados periodicamente para possíveis reajustes sempre que se julgar 

necessário por alguém da equipe, tendo como parâmetro unicamente a 

criança, seu bem estar e desenvolvimento. (Anexo ao PPP) 

 

 Os protocolos são organizados em seções: Acolhimento, alimentação, higiene, 

saúde, festas, Berçário I, demais salas. Constituem-se em procedimentos que os 

professores devem realizar nos momentos de banho, escovação, alimentação e 

administração de remédios. Institui-se na unidade a partir deles, que todas as crianças dos 

berçários um e dois, devem tomar banho na creche. A coordenadora pedagógica justifica 

que a criança que usa fralda e fica dez horas do dia na unidade, para o seu bem estar deve 

tomar um banho completo. Os protocolos oferecem ao professor o passo-a-passo para o 

momento do banho dos bebês, para a troca de fraldas, para o controle dos esfíncteres das 

crianças a partir dos dezoito meses, além de cuidados que o educador necessita ter para 
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contribuir com a prevenção de doenças contagiosas na creche. Para exemplificar, 

apresenta-se um conjunto de protocolos relacionados à alimentação na creche: 

ALIMENTAÇÃO 

Manter o cardápio coletivo atualizado na lousa do refeitório; 

Durante o período de adaptação os pratos serão oferecidos 

prontos; MGII já inicia o autosserviço; 

Um ponto de descarte de comida; 

No café da manhã, as xícaras e os pires estarão arrumados na 

mesa; 

Os talheres ficarão no centro das mesas; 

A salada e o refogado serão oferecidos na mesa para as crianças; 

A equipe de apoio ficará no refeitório auxiliando as refeições. 

Retirando e colocando os pratos; 

O professor será responsável pela observação e orientação das 

crianças; 

Os pratos serão servidos/colocados somente quando as crianças já 

estiverem à mesa; 

Nos dias em que tudo estiver organizado as volantes ficarão no 

berçário e os ATEs no refeitório; 

Passando o período de adaptação o arroz e a sopa será servida na 

mesa e depois no balcão térmico; 

Adequar a alimentação às necessidades da criança; 

Ensinar as crianças a descascarem as bananas; 

A maçã será servida com ou sem casca, conforme a observação 

do educador, informando a cozinha para que seja feito na sala o trabalho 

de estímulo e aceitação; 

Melancia, mamão e melão serão servidos no prato com garfo e 

colher; 

Os ovos serão servidos em metades; 

O piquenique no dia de área externa será utilizado no período da 

tarde. Avisar a cozinha com uma semana de antecedência, adequar o 

clima, pensar no cardápio; 

Serão mantidos o café, chá e bolachas na reunião de pais, a 

cozinha fica responsável pelo preparo que será por conta da direção; 

O uso do balcão do self será discutido nos grupo de PEA; 

A partir de um ano oferecer leite e suco no copo. Esse processo 

se dará inicialmente com a mamadeira e aos poucos introduzindo os 

copos. 

Uso de cinto de segurança no cadeirão; 

Uso da touca para todos os educadores na hora das refeições; 

Uso de garfo de mesa, de modo que as crianças possam escolher 

(conforme planejamento conjunto) 

Bolo e festa de aniversariantes na última sexta-feira do mês. 

Planejamento nos horários coletivos. (Anexo ao PPP) 

 

 

 3.6 - Metas e Projetos Institucionais 

 

Os itens finais do PPP são as metas para o ano corrente e a bibliografia. Entre as 

metas elencadas para 2014 observam-se quatro: 
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I) Desenvolver um trabalho que envolva a comunidade escolar de 

forma que contribua na qualificação da gestão democrática; 

II) Dar sequência ampliando o trabalho de conscientização dos 

funcionários, famílias e crianças sobre a necessidade de preservar 

o meio ambiente nos três eixos: reduzir, reaproveitar e reciclar; 

cuidado com os animais e preservação da saúde. 

III) Preservar a cultura infantil, atendendo à necessidade específica 

da mesma nos objetivos e projetos com ela desenvolvidos. 

IV) Questões estruturais. (PPP, p.40) 

 

Todas as metas possuem desdobramentos para estratégias, as da meta III são: 

Valorizar todas as dimensões humanas: afetiva, social e 

cognitiva; 

Propiciar momentos de desenvolvimento da identidade individual 

e coletiva, visando à autonomia da criança, valorizando suas vivências, o 

diálogo e a participação democrática; 

Incentivar a curiosidade de forma a instigar a criatividade; 

Estar atento para as práticas educativas ocorrerem em um espaço 

lúdico e o brincar permeando na construção do conhecimento infantil. 

Compreender que o cuidar permeia todas as ações do educar. 

(PPP, p. 41) 

 

O item final de cada meta corresponde ao indicador que foi destacado no processo 

de autoavaliação da unidade ocorrido no ano anterior, processo que se utiliza dos 

Indicadores de Qualidade da Educação Infantil (BRASIL, 2009) onde há a participação dos 

docentes, funcionários e familiares. O indicador que suscitou a meta III foi: “como são os 

encaminhamentos nas ações cotidianas e propostas de atividades nos 

planejamentos/projetos?” (PPP, p.41) 

 

3.7 - Considerações sobre o PPP da Creche e a Atuação da Coordenação Pedagógica 

 

Percebe-se que o Projeto Político Pedagógico do CEI Vila Alzira é constituído a 

partir de concepções e princípios da Educação Infantil previstos nas Leis e Diretrizes 

Nacionais que subsidiam as orientações normativas municipais. O projeto é discutido 

coletivamente com a participação de funcionários, professoras e familiares. Os objetivos e 

as metas previstas são fundamentadas nas avaliações institucionais com a participação de 

um grande número de familiares. Para cada ano, elegem-se poucas metas, centrando a 

atenção de todos na perseguição de suas realizações. 

O projeto educativo considera o tempo longo da permanência diária da criança na 

creche, necessitando buscar estratégias para distribuir nos tempos e nos espaços, as 

vivências de práticas diversificadas. O planejamento dessas atividades é compreendido e 
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elaborado conjuntamente com os dois grupos de professoras que atuam no mesmo 

agrupamento infantil: as da manhã e tarde. Os dados coletados na pesquisa indicaram que 

para as docentes foram oferecidas oportunidades de encontro para que refletissem sobre 

seus planos de trabalhos, considerando propostas de atividades e projetos construídas 

coletivamente. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN-1996) refere-se à 

incumbência dos docentes de participarem da elaboração da proposta pedagógica da 

unidade, bem como elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo o Projeto Político 

Pedagógico da creche. 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 

do estabelecimento de ensino; 
 

 

Nesta instituição, a coordenação pedagógica assume papel determinante na 

elaboração de projetos formativos que possam favorecer o desenvolvimento profissional de 

seus professores.   A formação continuada em serviço, na perspectiva das possibilidades de 

aprendizagens docentes, ocorre em situações sistemáticas, previstas com o grupo docente e 

funcionários, nas reuniões pedagógicas, nos encontros semanais do Plano Especial de Ação 

(PEA) orientados pela CP e nas atividades assistemáticas, aquelas não pensadas 

propriamente como momentos de formação, mas que a todo tempo e em qualquer lugar da 

creche, a equipe pode recorrer aos registros e aos procedimentos normatizados 

coletivamente pelo PPP da creche. 

A CP como referência na regulação dos processos pedagógicos do cotidiano 

assume, nas relações com os diversos atores da instituição educativa, papel formador, 

orientando e supervisionando as ações cotidianas do grupo docente.  

O Projeto Político Pedagógico elaborado e revisto por todos traz um caráter de 

unidade de grupo, pois os diversos segmentos profissionais da creche são valorizados e 

escutados nesse processo de construção coletiva do PPP. 

A ação em grupo favorece uma identidade comum que gera 

compromisso e sentido de ‘corpo’, uma vez que a unidade, que nunca é 

sinônimo de padronização, é fundamental numa organização dinâmica 

como a escola. Podemos definir um modelo de gestão como a 

apresentação de forma estruturada e organizada de como ocorre a 

integração entre os sistemas internos, formais e informais que fazem com 

que seja possível atender às demandas do projeto institucional e que seja 
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assumido pelas pessoas dentro de uma organização formal de poder. 

(LIMA; ISAEC, 2011, p.10525). 

 

O trabalho coletivo na creche é qualificado na medida em que o grupo, ou o 

“corpo” dos educadores conhece as intencionalidades dos projetos institucionais. Para além 

das exigências legais burocráticas, espera-se que ele seja, de fato, um norteador das ações 

educativas da unidade.  

Segundo Lima (1999, p. 9) há “modelos juridicamente consagrados” de gestão 

dividindo-se em modelos decretados ou de reprodução e modelos recriados ou de 

produção. Assim, os modelos decretados se apresentam com uma realidade normativa que 

tem força legal, representando um padrão de administração centralizada que distribui 

competências e estabelece regras diversas, pouco havendo de espaço para a ação dos atores 

sociais locais... Os modelos recriados ou de produção começam a surgir a partir do 

momento em que as regras formais dos modelos decretados passam a enfrentar o cotidiano 

prático das escolas.(LIMA; ISAEC, 2011, p. 10526) O enfrentar o cotidiano prático é uma 

opção do grupo, da coletividade na perspectiva de perseguir objetivos comuns de melhoria 

de qualidade, e são amparados e exigidos pela LDBEN (1996).   

A participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico 

da unidade efetiva-se na perspectiva da gestão democrática: 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e 

as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 

do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 

peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 

ou equivalentes. 

 

 A LDB deixa explícita que a unidade deve refletir sobre a sua intencionalidade 

educativa. A proposta pedagógica da unidade é mais do que uma simples carta de 

intenções e do cumprimento de ordem burocrático-administrativa, ela expressa a 

responsabilidade e o compromisso de um grupo com sua própria história e com o 

desenvolvimento educacional e profissional: registra ações do passado, as projeções e 

possibilidades para o futuro.  

A participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico 

da unidade efetiva-se na perspectiva da gestão democrática. Para o grupo docente a 



80 
 

 
 

intenção é perceber que os projetos contidos no PPP da unidade favorecem um contexto de 

formação e desenvolvimento profissional, conforme advoga André (2010):  

“O que podemos concluir das leituras dos autores mais recentes é 

que a formação docente tem que ser pensada como um aprendizado 

profissional ao longo da vida, o que implica envolvimento dos 

professores em processos intencionais e planejados, que possibilitem 

mudanças em direção a uma prática efetiva em sala de aula”. (p.176)
35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35

 Na Educação Infantil, prefiro os termos sala de convivências à sala de aula e crianças a alunos.  
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4 - A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA CONDUZINDO O PLANEJAMENTO 

DOCENTE NA CRECHE, SUAS ESTRATÉGIAS E RELAÇÕES COM AS 

PROFESSORAS, FAMILIARES E FUNCIONÁRIOS. 

 

As ações profissionais da Coordenadora Pedagógica favoreceram a consolidação 

das intencionalidades educativas na creche. A leitura e o estudo dos dados da pesquisa 

evidenciaram duas categorias para a sistematização e análise do material coletado. A 

primeira refere-se à atitude indagadora da CP sobre os objetivos e intenções da prática 

docente presentes no Projeto Político Pedagógico (PPP) da creche. A segunda categoria 

evoca o apoio interessado, sensível e afetuoso dado aos educadores da creche. A CP 

assistiu o desenvolvimento profissional do grupo cobrando que a educação oferecida na 

creche perpassasse pela melhoria da prática docente. Ela problematizou sistematicamente a 

equipe docente sobre princípios e concepções de criança que o grupo estabelecera no PPP 

da unidade reivindicando o posicionamento dos profissionais frente aos combinados 

estabelecidos na creche. Apoiou as docentes da creche, fundamentando os procedimentos 

estabelecidos coletivamente e as teorias estudadas com a equipe docente, orientando a 

organização dos espaços e os usos dos materiais pedagógicos. 

A persistência em observar o cumprimento dos combinados, manifestando suas 

ideias em voz alta e clara na avaliação do trabalho docente por meio das observações 

cotidianas e do acompanhamento das práticas das professoras, colaborava com o grupo na 

busca do foco e dos objetivos educativos estabelecidos na creche. A CP aludia às 

intencionalidades coletivas estabelecidas no Projeto Educativo da creche, assumindo 

importante elemento de estímulo para o grupo docente divulgando sucessos individuais e 

coletivos, valorizando os êxitos do grupo, sinalizando individual e coletivamente os rumos 

da ação das professoras e dos funcionários para o alcance dos objetivos intencionados nos 

planos e projetos da creche. 

 

4.1 – O Apoio Documental: A Coordenadora Pedagógica na Condução do 

Planejamento das Atividades Docentes: Os Instrumentos do Planejamento – PPP, 

Planos Docentes, Protocolos, Linha do Tempo e Matrizes. 

 

Uma característica destacada da Coordenadora Pedagógica Vivian foi sua 

insistência e perseverança para a materialização do Projeto Político Pedagógico da creche. 
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Vivian acreditava na construção coletiva do PPP considerando as opiniões do grupo, a 

participação de todos nas reuniões pedagógicas e o diálogo nos momentos coletivos de 

formação. Incentivava e promovia o debate entre os funcionários da creche, valorizando a 

autoria, a materialização das ideias em ações práticas. Quando essas ações, na prática, 

promoviam o desenvolvimento das aprendizagens infantis, a CP fazia avaliações 

felicitando os esforços coletivos e incitando o grupo à realização de novas conquistas. 

As professoras, a cada início do ano letivo, discutem a utilização dos espaços da 

creche pelos agrupamentos de crianças. Os espaços, principalmente os de uso coletivo, são 

planejados para que não se ultrapasse um número de crianças que comprometa o 

acompanhamento das atividades infantis pelas professoras. Na organização desses espaços 

são previstos horários para o uso do refeitório, parques, quadra externa etc. A 

Coordenadora faz junção dos agrupamentos numa grade de horário coletiva constituindo 

assim, a linha do tempo e espaços da creche. O documento denomina os espaços da creche 

pelo agrupamento que o utilizará, numa grade semanal contemplando as professoras da 

manhã e da tarde. 

O agrupamento na creche é compreendido pelas crianças que compõem um espaço 

físico, uma sala. O plano de trabalho de cada agrupamento é confeccionado pelo grupo 

docente que compõe cada sala. Exemplificando: as salas ou agrupamentos do Berçário 1 

(crianças nascidas no ano anterior ao do atendimento) contém duas turmas com suas 

respectivas professoras. O mesmo espaço físico ou sala pode compor um número maior de 

turmas e de professoras respeitando-se a capacidade física da sala
36

. Nessa faixa etária, há 

sete crianças para cada professora e a listagem oficial, EOL (Escola On Line),  prevê a 

identificação das crianças para cada professora. No exemplo dado das turmas do Berçário 

1, as crianças do agrupamento, que totalizam quatorze, ficam sob responsabilidade de duas 

professoras pela manhã e  duas outras na parte da tarde. 

Um fato relevante observado é que as professoras do agrupamento, nas atividades 

práticas, se responsabilizam por todas as crianças da sala, elas nem percebem quais 

crianças oficialmente fazem parte da lista de cada uma. Isso implica que as crianças têm, 

de fato, como referência, as duas professoras da sala em cada um dos períodos. O plano de 

ensino dessa sala do Berçário 1 é feito pelas quatros professoras em conjunto. Assim, o 

                                                             

36
 Segundo indicação n° 04/99 do Conselho Estadual de Educação, recomenda-se que a área coberta mínima 

para as atividades por criança atendida seja de 1,50m² para as creches.  
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planejamento do uso dos espaços e as atividades que farão parte do cotidiano das crianças 

é compartilhado pelo grupo docente da manhã e da tarde. A professora Laura revela que 

conhece o que sua parceira do outro período faz com as crianças: 

E a linha do tempo ajuda a gente a se situar. Porque, por exemplo, 

tem as sequências da professora Emanuelle da tarde, a turma vai ter 

outra sequência de manhã. Para que a criança não fique com roda 

de conversa de manhã e de tarde. A Vivian deixou a linha do tempo 

para a gente se organizar, tanto o grupo da manhã quanto o da 

tarde. E os grupos se conversam, se não podem verbalmente, a 

linha do tempo favorece. (Professora Laura) 

 

Com relação a falta de tempo para as professoras da manhã e tarde se reunirem, 

percebi que a CP pretendeu organizar momentos para que isso se efetivasse nos horários 

em que os dois turnos se encontram na unidade. Particularmente no CEI Vila Alzira isso 

ocorre das 12h às 13h. Em um dia de observação, a CP questionou o grupo da tarde no 

horário coletivo de estudo, dizendo: 

Como a dupla ou quarteto tem pensado a linha do tempo, é 

importante lembrar que ao longo da semana as crianças precisam 

ter contato com todas as experiências... acho que a gente 

minimamente já sabe quem são as crianças e já pode esboçar isso.  

 

Quando as professoras demandaram tempo para conversar com as parceiras do 

turno da manhã, Vivian retoma a palavra: 

O berçário é o mais difícil, mas a gente pode ver se alguém fica na 

sala para as professoras se reunirem...  Acho que é importante a 

gente conversar. Pôr uma perspectiva que o outro vem e desmonta, 

mas essa coisa da conversa mesmo, ela precisa existir. Mas, 

minimamente, quais são as posturas básicas diante dessa turma?  

 

A CP Vívian vislumbrou a possibilidade dos dois grupos se encontrarem, e para 

isso, sinaliza a mobilização dos funcionários da unidade para ‘liberar’ as professoras da 

tarde para o encontro com as da manhã. Esse momento é possível após às 12h, quando as 

da manhã iniciam o horário de estudo, e as da tarde assumem os agrupamentos de crianças 

da sala. A reunião entre elas é necessária para estabelecer o planejamento comum e a 

possibilidade de diversificar as experiências para as crianças. 

A elaboração dos planos docentes segue o Projeto Político Pedagógico da creche 

que atenta aos princípios e concepções de crianças, aos objetivos coletivos da unidade e 

aos procedimentos da ação docente. De cada sala é exigido um plano de trabalho 

pedagógico. A CP Vivian esclarece suas expectativas em relação a esses planos: 



84 
 

 
 

Então, esse é um material que permanece por muitos anos que eu 

vou sempre adequando, quando eu peço o plano de ensino, a 

primeira coisa que a gente tem que saber, que criança que é essa? 

Que família que é essa, diagnóstico, primeira coisa, faixa etária é 

pouco. Você pode ter um grupo de faixa etária ‘x’ que já está 

fazendo tal coisa, você tem que olhar para a criança que você tem 

lá real. Diagnóstico e adaptação são pontos chaves para você fazer 

o último relatório do ano. Como as crianças chegaram, o que elas já 

sabem? O que elas precisam aprender? O que eu preciso aprender? 

E o que eu vou propor? Essa é a primeira parte. 

 

Nesse relato, Vivian evoca o olhar das professoras para além das situações externas, 

indaga o que a professora necessita aprender. Parte do princípio da incompletude e 

inacabamento da pessoa humana (FREIRE, 1996), da necessidade de traçarmos planos 

numa compreensão da nossa condição de aprendiz com o outro, com a criança, com os 

funcionários, com a família das crianças. Vivian prossegue na orientação sobre os planos 

docentes: 

Depois a gente tem um monte de projeto que é coletivo, algumas 

questões como higiene das mãos é uma atividade permanente. 

Higiene dos dentes, atividade permanente, ela serve para quê?  

 

A premissa era de que a professora identificasse quais vivências pretendia oferecer 

às crianças ao longo do semestre ou ano. A equipe docente faz uso de um instrumento 

chamado matriz ou semanário, que possibilita projetar as intencionalidades contidas nos 

planos docentes para a prática educativa. Conforme indicação da Coordenadora 

Pedagógica, a matriz tem uma projeção de atividades mensais, identificando o que se 

pretende ‘experienciar’ na semana: 

Para construir hábitos e atitudes, ela (a criança) tem que ter 

regularidade, continuidade e diversidade, até na hora do 

planejamento, lá na matriz, eu dou umas dicas, não sei se é boa se é 

ruim. Para quem tem dificuldade de planejar, planeje uma boa 

semana, muito bem bacaninha e repete o mês, porque na segunda-

feira será diferente da terça e assim por diante, quando chegar 

novamente na segunda, já vai estar diferente e a criança poderá 

revisitar aquele processo novamente, entendeu? Eu falo assim, você 

faz onze planejamentos bem feitos e a criança terá a regularidade, 

continuidade e diversidade. Isso ajuda a gente a organizar nossa 

rotina. Projeto higiene dos dentes, a gente acha que primeiro a 

criança precisa construir o hábito, então ela está dentro da atividade 

permanente, tudo que for permanente, a gente constrói junto, a 

gente tem os planos: o que a gente quer que a criança aprenda?  
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Vivian ressalta a importância de que o grupo docente identifique suas 

intencionalidades no planejamento docente, mas fortalece que as atividades relacionadas 

ao brincar, à leitura e contação de histórias são os eixos estruturantes do planejamento 

docente. Num momento do Projeto Especial de Ação (PEA) a CP questiona: “Todos os 

dias dá para ter roda de conversa?” As professoras respondem que se dividir entre manhã e 

tarde, sim. A CP mais uma vez inquere: “Todo o dia dá para ter uma leitura? Nas dez horas 

que as crianças ficam, deixar um tempo para a leitura é possível?” As professoras mais 

uma vez, respondem positivamente. A CP lê o cabeçalho que consta na linha do tempo 

entregue para o grupo. Ressalta que foi embasado nos referenciais do MEC, no livro 

“Brinquedos e Brincadeiras de Creche – Manual de Orientação Pedagógica”. O cabeçalho 

refere-se às possibilidades de organização das atividades docentes listando uma série de 

eixos norteadores com a brincadeira em destaque. Em suas palavras: 

Pensando nos projetos, nas atividades permanentes e sequenciais e 

nas sequências de atividades, nas diretrizes curriculares do MEC, 

vamos refletir o organização do trabalho docente a partir das 

experiências infantis, conhecimento de si, do mundo, linguagem e 

expressão, narrativas e gêneros textuais orais e escritos, brincadeira 

e conhecimento do mundo matemático, brincadeiras individuais e 

coletivas, brincadeiras livres, cuidado pessoal, auto-organização, 

saúde e bem estar, brincadeiras e vivencias éticas e estéticas com 

outras crianças e grupos culturais para favorecer a identidade e a 

diversidade, brincadeiras e mundo físico e social, o tempo e a 

natureza com música, artes plásticas, literatura, cinema, poesia, 

dança, biodiversidade, sustentabilidade, recursos naturais, 

manifestações de tradições culturais brasileiras, brincadeira e 

tecnologia. 

 

A CP indica na linha do tempo, em primeiro plano, as modalidades organizativas 

do trabalho docente inspirados em Lerner (2002) que conceitua projetos, atividades 

permanentes e sequências didáticas para a prática do ensino da leitura e escrita na escola.  

Em seguida, aparecem os eixos propostos pelo volume Brinquedos e Brincadeiras de 

Creche – Manual de Orientação Pedagógica (BRASIL, 2012) como referência para a 

prática pedagógica centrada nas interações e brincadeiras, que chegara à unidade no final 

de 2013.  

O manual de orientação pedagógica suscitou a reflexão da CP em torno das 

experiências infantis como norteadoras do planejamento pedagógico. Entretanto, as 

matrizes de planejamento oferecidas para as professoras ainda priorizam a organização do 

trabalho pedagógico centrado nas linguagens.  
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O que proponho é que possamos indicar, nos planejamentos semanais das 

professoras, aqui chamadas de matrizes, práticas sociais e culturais diversificadas como a 

brincadeira, contações de histórias, cantigas, ninares, danças, banho, refeições etc como 

norteadoras das experiências oferecidas às crianças. O que se percebe, digo pela minha 

experiência de Coordenador Pedagógico de creche, são planejamentos semanais onde as 

professoras disponibilizem atividades pensadas para atender determinada linguagem como 

oralidade, corpo e movimento, matemática etc. 

 A vivência dessas práticas sociais e culturais possibilita às crianças a manifestação 

de seus pensamentos, imaginações, ideias e sentimentos por meio das múltiplas e diversas 

linguagens de expressão. O ponto central é inverter a ordem das matrizes dos 

planejamentos docentes indicando primeiro a oferta da experiência rica, acolhedora e 

desafiadora que tenha sentido e significado para a criança, tendo as diversas linguagens 

como sentido para a prática proposta. E, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil (BRASIL, 2010) esse sentido se dá pelos eixos curriculares das 

práticas educativas: as interações e as brincadeiras. 

A organização e o planejamento de práticas culturais e sociais ofertadas às crianças 

devem pautar o planejamento docente. O brincar, por exemplo, representa um sentido de 

atividade realizada pela criança. A brincadeira é uma prática social e cultural que 

possibilita a expressão e a comunicação da criança por meio das linguagens como as 

expressões verbais, corporais e artísticas. Compreendo que o planejamento deve partir da 

observação das necessidades e potencialidades do grupo de crianças, avaliando, registrando 

suas aprendizagens e propondo, pelo planejar novos desafios, novas aprendizagens e 

desenvolvimento. 

A mudança da lógica do planejamento implica passar das linguagens para a lógica 

da vivência de experiências significativas para as crianças, organizando um contexto 

educativo que propõe situações educativas pautadas pelas práticas sociais e culturais 

ofertadas às crianças. Barbosa (2011) defende a oferta de vivências significativas, 

considerando a unidade de educação infantil, como espaço promotor da ampliação da 

cultura vivida pela criança, para além do seu núcleo familiar. 

Vivian oferece uma proposta estrutural do planejamento baseada em projetos 

institucionais
37

 bem definidos, contemplando práticas de higiene, de alimentação, de 

                                                             
37

 Os projetos institucionais aqui não se referem ao planejamento docente pela Pedagogia de Projetos 

(REDIN et al.,2012); (BARBOSA; HORN, 2008). Aqui são entendidos como propostas pedagógicas 
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conversa, de leitura e de brincadeiras. Esse planejamento está materializado nos protocolos 

promovendo o diálogo e o desafio coletivo do grupo, de transpor o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) para a ação cotidiana. As práticas das professoras são norteadas pelos 

projetos institucionais que regulam, ou balizam a ação docente em torno das práticas de 

higiene, alimentação, leitura e roda de conversa, brincadeiras dirigidas e livres. 

Entretanto, as matrizes semanais das professoras, contém um espaço pela manhã e 

outro à tarde para que planejem a partir das linguagens: verbal, escrita, matemática, corpo 

e movimento, cultura, natureza e sociedade. 

A CP percebe a alternância de concepções sobre os documentos em que se baseia: 

Às vezes a gente mira no pato e acerta no ganso, essa linha do 

tempo, dos campos de experiência você adequa para as diretrizes, 

quando fala em campos de experiências, essas novas diretrizes que 

vieram são muito boas, é um pouco diferente das orientações... 

Essa traz o brincar como norteadora.  

 

Indaguei um grupo de professoras sobre o momento de planejar. Como pensam o 

planejamento: a partir do eixo das linguagens ou das experiências vividas pelas crianças. 

Elas responderam: 

A gente procura no nosso plano, cada dia da semana eu vou 

trabalhar uma linguagem, isso não quer dizer que vai ser só aquela 

linguagem, só que vai ter um foco especial nela, no registro e na 

hora da avaliação. Por exemplo, segunda-feira, é meu dia que 

trabalho corpo e movimento, então eu vou pensar o que vou 

trabalhar de corpo e movimento, então toda segunda eu vou montar 

um circuito e cada semana eu vou mudar o desafio, mas não quer 

dizer que na segunda-feira, eu somente vou trabalhar isso, também 

vou avaliar a atividade permanente, que é a roda de conversa, então 

segunda-feira, eu vou trabalhar corpo e movimento, a roda de 

conversa, higiene e alimentação. Isso é rotina, a gente acaba 

trabalhando todo dia mesmo com uma sequência. (Profa. Laura) 

São contempladas todas as linguagens na semana porque são dois 

períodos, então se eu trabalho linguagem corporal, a minha amiga 

vai trabalhar outra coisa, e aí as linguagens têm que ser trabalhadas 

todos os dias... (Profa. Letícia) 

Porque se à tarde vai ser trabalhada roda de conversa, de manhã vai 

ser trabalhada a leitura, todo dia tem leitura, todo dia tem roda de 

conversa. (Profa. Fernanda) 

 

Percebe-se que o grupo de professoras mantém a lógica da organização das 

atividades considerando os projetos institucionais e as linguagens como eixos 

                                                                                                                                                                                         
elaboradas pelo coletivo da creche pretendendo qualificar os tempos e espaços da creche de forma 

institucional, abrangendo, de certa forma, todas as crianças da instituição.  
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estruturantes. Nesse contexto, a valorização do planejamento da ação docente está baseada 

na oferta de atividades que contemplem determinadas linguagens. As experiências infantis 

não estão necessariamente centradas nos interesse e desejos infantis, mas na lógica da 

oferta das linguagens em determinados dias da semana.  

 As professoras apoiam-se numa grade de horário semanal chamada matriz, que 

organiza a divisão do uso dos tempos e espaços da creche como parques, quadras, salas 

específicas e horários de refeições. Além da grade de horário, estabelece as atividades 

diárias em modalidades organizativas
38

, mantendo, uma estrutura sugerida pela CP com 

atividades diversificadas no momento da entrada ou acolhimento do grupo, atividades 

baseadas em linguagens, sendo que diariamente deverá ter, obrigatoriamente, uma roda de 

conversa num dia e noutro uma de contação de história, e assim, sucessivamente. A 

estrutura da matriz aceita variações, segundo a CP: 

 Eu não gosto de estruturar muito as matrizes do planejamento, eu 

não unifico, porque o que é tranquilo para mim, para a professora 

pode não ser, eu lembro que (um município da grande São Paulo)
39

 

começou a unificar e aquilo me engessava de um jeito que eu 

falava eu não consigo planejar desse jeito. Aquilo que eu não quero 

para mim, não quero para ninguém. O ano que eu menos registrei 

foi o ano que tinha o caderno estruturado. Eu tenho aqui dois 

registros meus que eu disse para a Cristina
40

 que pode trabalhar 

com eles, o que fala esse registro, o que ajuda e o que deixa de 

dizer? É meu, quando for falar de registro pode usar, é de dois mil. 

 

 Assim, as regularidades de conduta frente às questões da rotina estão estruturadas 

no PPP da unidade. A CP conduz o trabalho pedagógico da unidade trazendo como 

estratégia o questionamento do grupo em torno das concepções e objetivos discutidos na 

elaboração do projeto educativo da creche. As intervenções interrogativas da CP ocorrem 

principalmente nos momentos do Projeto Especial de Ação (PEA) onde tenta atrelar o 

estudo de teorias pedagógicas à prática docente. Entretanto, os relatos da CP indicam que 

ela observa a prática docente fazendo menção ao planejado e ao realizado na prática, 

propondo devolutivas escritas às professoras.  

A CP Vivian ressalta que, no começo, estruturava as matrizes para que os cantos de 

atividades diversificadas fossem introduzidos na prática das professoras. Ela apresentava 

                                                             
38

 Estratégias de organização do trabalho docente que, segundo documentos municipais do programa de 

formação continuada para Coordenadores Pedagógicos da educação infantil da cidade de São Paulo – 

Programa Rede em Rede, propunham como modalidades organizativas as atividades permanentes, 

ocasionais,  sequencias didáticas e projetos, baseados nos estudos da pesquisadora argentina Délia Lerner. 
39

 Município da Grande São Paulo em que a CP Vivian fora professora da rede pública. 
40

 Cristina é nome fictício da Assistente da Diretora da creche. 
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para o grupo como isso se daria na prática, previa a organização de cantos de atividades 

nas salas a partir do planejamento docente, verificava a prática, fazia a devolutiva da 

observação e se colocava à disposição da professora: 

Você pega a homologia de processos, boas experiências como 

modelos, eles contaminam. Uma coisa que deu certo também foram 

as devolutivas. Eu pegava se era o canto, começava a fazer 

matrizes especiais para montar os cantos. Vamos fazer isso grande, 

vamos visualizar isso? Se a proposta é quatro cantos para eles (as 

crianças) escolherem, na devolutiva eu encaminhava assim: “que 

bom você já está fazendo isso, já conquistou isso, mas, está 

faltando canto... e estou à disposição”.  

  

A Coordenadora Pedagógica Vivian estabelece uma escuta atenta às necessidades 

formativas das professoras. Esse movimento de incentivar o grupo docente a olhar para a 

sua prática, quando lhe apresenta uma nova teoria, acompanhar a transformação da prática 

docente, incentivando a todos, chamando a responsabilidade para a mudança remete a uma 

postura profissional ciente de que a busca para a melhoria da qualidade é incessante. nesse 

processo. 

A Pedagogia da Infância (OLIVEIRA-FORMOSINHO; KISHIMOTO e 

PINAZZA, 2007) propõe a valorização da autoria das crianças, das famílias e das 

professoras, escutando, acolhendo e desafiando esses atores como produtores e viventes de 

cultura. Essa teoria centrada nas manifestações expressivas infantis pelas múltiplas 

linguagens remete a pensar em que medida se processa a escuta e participação efetiva das 

crianças nos processos de planejamento e avaliação das atividades, já que a criança não 

compreende uma atividade que lhe ofereça prazer, sentido e aprendizagens pelo nome de 

linguagem.  

A professora, responsável por apresentar o conhecimento curricular sistematizado 

por linguagens ou disciplinas, deverá ter, na educação infantil e creio, na Educação Básica 

como um todo, a sensibilidade de atuar junto aos interesses e motivações das crianças. E 

esses interesses infantis estão pautados em experiências do brincar, do ler, do explorar, do 

ouvir histórias, do festejar, do alimentar-se, do cuidar-se. Não se pode pensar num 

planejamento fechado à curiosidade e às manifestações de interesse do grupo de crianças. 

O professor deve considerar a possibilidade de ter a criança como parceira no processo de 

planejar e avaliar. Esse exercício coloca a criança no seu devido lugar: participativa, com 

voz, potente, produtora de cultura. Essa é a concepção defendida na escrita dos planos. O 
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desafio é transformar o prescrito e planejado no vivenciado pela criança (ABUCHAIM, 

2012). 

Acredito que as crianças são curiosas, têm interesse em aprender muitas coisas, em 

experimentar desafios propostos pelas intencionalidades docentes. Os elementos 

necessários para a expressão das linguagens infantis são oferecidos pela organização dos 

tempos e espaços disponíveis às crianças possibilitando-lhes situações desafiadoras e 

acolhedoras (BARBOSA; HORN, 2008).  

Um dia planejado pela professora deve ser aberto aos acontecimentos imprevistos 

do contexto da creche. Um achado que desperte o interesse de um grupo de crianças não 

deve ser desprezado em prol da viabilização de um planejamento diário fechado às 

situações não planejadas. O interesse infantil pode suscitar possibilidades de aprendizagens 

não antes pensadas pelo adulto e significar potenciais de aprendizagens e desenvolvimento 

para as crianças e professoras. 

O olhar sensível da professora, preocupado com a escuta infantil, deve prever em 

seu planejamento a abertura para as imprevisibilidades, afastando o improviso da prática 

docente e a falta de intencionalidade da sua ação pedagógica. 

O Projeto Político Pedagógico da creche CEI Vila Alzira oferece as estruturas 

comuns do planejamento docente: práticas relacionadas à higiene, à alimentação, ao sono, 

à oralidade, ao movimento e ao brincar. Na análise das matrizes docentes, são previstos 

momentos de escolhas infantis nos momentos do autosserviço do almoço e jantar, no 

projeto de leitura simultânea, nos momentos da organização dos cantinhos das brincadeiras 

diversificadas.  

 

4.1.1 – Os Protocolos: a Transposição do Projeto Político Pedagógico no estabelecimento 

de normas e condutas docentes na creche. 

 

Idealizar e promover meios para viabilizar o PPP na prática foi princípio norteador 

do trabalho da CP e favorecido, principalmente pela estratégia dos protocolos, que são 

procedimentos bastantes específicos para o grupo atingir os objetivos educativos da creche. 

Ela conclamou o grupo em torno de uma ideia comum, de um foco de investimento, 

favoreceu as condições materiais e humanas para que se objetivasse as intencionalidades 

na materialização de algo que se tornou coletivo, assumido pela maioria do grupo. Esse 
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processo, segundo a CP foi lento exigindo intervenções, orientações e acompanhamento do 

trabalho docente. 

Os protocolos são avaliados bimestralmente, podendo sofrer alterações com o 

consentimento coletivo. Eles devem ser cumpridos, cabendo-lhes modificações ou ajustes 

pelo coletivo da creche nas reuniões pedagógicas. São previstas, pelo calendário letivo das 

unidades educacionais do município paulista, quatro reuniões anuais sem atendimento às 

crianças. 

Na entrevista coletiva com as professoras do grupo da tarde, a professora Elza 

expôs sua opinião sobre os protocolos: 

O protocolo nós construímos também porque no começo não tinha, 

foi construído todo mundo junto também, e ele é revisto todo ano, 

todo o ano tem discussão, mas o que foi legal nesse ano, na questão 

da adaptação, que nós comentamos, a Vivian trouxe para discussão 

e foi posto no protocolo, dos pais filmarem, porque eles ficam tão 

eufóricos pelas crianças estarem num espaço diferenciado da 

creche, e filmavam, tiravam fotos e aquilo não só incomodava a 

gente também a outros pais, porque não sabem o uso dessa mídia, 

facebook da vida etc. A gente trouxe isso para a Vivian colocar no 

protocolo, a Vivian até falou com os pais no início, na reunião de 

pais lá na frente, porque é muito constrangedor, o pai lá todo 

empolgado, e a gente, meu Deus o que ele fará com isso? Porque a 

gente sabe que tem tanta maldade, vê uma foto do filho no 

‘facebook’ e o que isso pode causar? 

 

A coordenadora Vivian, mesmo após sua aposentadoria foi convidada pela diretora 

Claudia para a segunda reunião pedagógica do ano. Iriam discutir os protocolos com o 

pessoal novo ingressante, sobre isso Vivian discorre: 

Uma sugestão que a gente vai incorporar, vamos ver se isso 

funciona, se não funciona vamos conversar de novo. E isso a 

Claudia me chamou hoje, que tem um pedaço na reunião que é para 

isso, na primeira reunião, a gente recebeu bastante professor novo, 

vamos olhar os protocolos, vamos ver como é que estão? Isso faz o 

grupo: discute, tira, acrescenta, tem que mexer de novo, volta, 

porque não está funcionando. 

 

4.2 – Problematizações e Intervenções a Favor da Concepção de Criança Defendida 

no Projeto Político Pedagógico da Creche e o Apoio Sensível da Coordenação 

Pedagógica. 

 

Um dos aspectos considerados na formação continuada do profissional docente é o 

alcance da postura de auto aprendizado e iniciativa do grupo. Contreras (2002) estabelece a 
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postura do educador enquanto intelectual crítico, com participação ativa na desocultação de 

processos ideológicos como naturais, esforçando-se para descobrir formas pelas quais 

esses valores limitam sua ação docente, além da preocupação com a captação e 

potencialização dos aspectos de sua prática profissional em busca de transformação 

pessoal, organizacional e social. A Coordenação Pedagógica contribui para a autonomia do 

grupo quando exige dele responsabilidade, estudo, reflexão, pontualidade nos horários de 

reuniões de formação, enfim, há uma rotina de formação, respeitando compromissos 

assumidos com as aprendizagens e desenvolvimento do grupo. 

 A intenção de promover um grupo que caminhe para a autonomia, para a assunção 

das responsabilidades pelas decisões urgentes, pelas escolhas e autoria do caminho 

percorrido tem ainda um campo fértil e árduo para ação e mudança. A postura engajada e 

profissional de Vivian favoreceu o incentivo à reflexão crítica e a busca da autonomia das 

aprendizagens dos adultos professores na gestão dos seus planejamentos. Ela mesma 

reforça a ideia: “Faço isso para você, mas daqui a pouco deverá fazer sozinho”. Possui  

discernimento para apontar possíveis erros do grupo, felicitando conquistas individuais de 

forma a não constranger ou intimidar o professor, além de partilhar das descobertas e 

experiências formadoras promovendo a autoaprendizagem, autonomia, iniciativa e 

criatividade de cada um. 

Compreende-se o trabalho da Coordenação como figura orquestradora do 

planejamento dos tempos, espaços, materiais e das relações estabelecidas entre os diversos 

sujeitos envolvidos para a materialização de um contexto, que se abre às crianças e 

familiares de forma segura, respeitosa, significativa, cooperativa, coletiva e acolhedora. 

Cabe à Coordenação materializar, traduzir as intenções e desejos da comunidade educativa 

no Projeto Político Pedagógico (PPP) elencando objetivos, planos e estratégias de ação. O 

PPP da creche CEI Vila Alzira engloba os projetos institucionais, os das professoras, além 

do plano de auto avaliação realizado no ano anterior ao da sua elaboração. O PPP agrega 

ainda os planos de trabalhos da equipe gestora (Coordenação Pedagógica, Assistente do 

Diretor de Escola e do próprio Diretor). 

A Coordenadora Pedagógica Vivian assumiu a elaboração do Projeto Político 

Pedagógico da unidade logo que iniciou seus trabalhos na creche. Mobilizou o grupo de 

funcionários para estabelecer objetivos comuns e coletivos. A equipe gestora ofereceu 

condições materiais, apoio teórico, espaços para reflexões sobre a prática e ação de 

acompanhamento do trabalho coletivo para que essas transformações acontecessem na 
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creche. A CP se dedicou à criação de estratégias de divulgação e fortalecimento dos 

combinados coletivos propostos concebendo protocolos de condutas que foram acrescidos 

e rearranjados ano a ano no PPP da unidade. 

Vivian ressaltou que, no seu primeiro ano de atividade na creche, iniciou o processo 

de construção coletiva do PPP. O princípio incorporado pela CP era o da construção 

colaborativa e participativa do documento. Ela iniciou suas atividades no CEI Vila Alzira 

em 2003, sendo a primeira CP após a transição da creche da Secretaria de Assistência 

Social para a da Educação, permanecendo no cargo até a sua aposentadoria em abril de 

2015. A unidade, segundo a CP, não tinha um projeto político pedagógico quando iniciara 

na creche, tampouco a equipe docente utilizava registros, planejamentos e avaliações 

sistematizadas: 

Então quando eu vim para cá, as pessoas nem faziam o 

planejamento, as pessoas nem sabiam o que era o planejamento. 

Então eu comecei com a organização do espaço minimamente 

fazendo a grade e a organização dos tempos. Eu tenho o material 

que está aí até hoje. Comecei assim, vamos relatar tudo o que vocês 

fazem com as crianças. Fui pondo, escrevendo. O que disso daqui é 

objetivo? O que disso daqui é conteúdo, e estratégia? 

 

O PPP da creche foi inicialmente elaborado a partir de perguntas que envolviam a 

reflexão sobre as ações docentes. O grupo foi levado a discutir sua prática estabelecendo 

relações com os objetivos, conteúdos e estratégias contidas no Projeto Político Pedagógico. 

O grupo docente e de funcionários foi instigado a pensar nos objetivos e nas 

intencionalidades de suas ações, na perspectiva constante da melhoria do atendimento 

oferecido às crianças e às famílias.  

No primeiro ano de trabalho da CP no CEI Vila Alzira, as intencionalidades 

educativas não estavam registradas, a equipe não dispunha de planos de trabalho, a unidade 

não tinha um projeto educativo escrito naquele momento. A sistematização proposta pela 

CP sobre o que as professoras faziam na creche contribuiu para ‘o pensar’ sobre suas 

práticas. Didaticamente, as estruturas de um projeto institucional foram trabalhadas no 

sentido de compor um projeto que se fizesse reflexivo e coletivo, mas estruturado em 

objetivos, conteúdos e estratégias metodológicas para o alcance de resultados pretendidos. 

Os dados da pesquisa sobre o trabalho da Coordenadora Pedagógica indicam uma 

estratégia bastante recorrente: o questionamento sobre as intenções das ações docentes, 

principalmente com a questão do foco da ação: 
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A Vivian falava muito claro: ‘qual é o foco?’ Tanto é que acabei 

incluindo na minha matriz de trabalho, a intencionalidade, porque 

ela sempre falava com a gente, ‘qual a intencionalidade...?’ Para a 

gente pensar. (Prof.ª Laura) 

 

...ela frisava muito a questão do foco, da construção de criança, do 

hábito e atitude, no PEA
41

 sempre lia lá: foco, hábito e atitude, ela 

frisava muito... (Prof.ª Elza) 

 

 A Coordenadora Vivian descreve como assumiu sua postura questionadora ao atuar 

como professora num município da Grande São Paulo, no início de sua carreira docente: 

Então fui para essa escola, a direção era uma pessoa muito capaz, 

que tinha uma formação sistematizada, tinha uma concepção 

diferenciada de gestão e eu via que tinham professoras antigas que 

faziam um monte de coisa errada e eu já cheguei questionando. 

Construir conhecimento desse jeito não dá. Eu sempre fui de me 

colocar, eu punha a minha cara para bater, eu não acredito nisso, 

não vou fazer, eu vou procurar outra coisa, eu nunca desrespeitava. 

Mesmo no Fundamental eu falava desse jeito eu não faço! No 

Fundamental, para fazer o planejamento, começaram a ver um livro 

lá..., eu não faço planejamento assim, a gente pode copiar de você, 

pode. Mas quando iam fazer a avaliação tem que fazer de acordo 

com o planejamento utilizado. 

  

A estratégia da CP é argumentar junto ao grupo para buscar consensos coletivos em 

torno da concepção de criança assumida no PPP da unidade.  O ATE (Auxiliar Técnico 

Educacional) Roberto ressalta: “a educação de qualidade perpassa por uma concepção de 

criança muito discutida aqui na nossa unidade”. 

A Coordenadora Vivian corrobora com a afirmativa de que se discute concepção de 

criança na unidade, e segundo ela, é o que rege as ações educativas na creche: 

Autonomia a gente não põe lá no PPP? Quando eu cheguei também 

não tinha PPP, então desde o começo quando a gente chamava o 

pessoal da cozinha, da limpeza para fazer parte, educador é todo 

mundo, pois o jeito que você pede licença para a criança para você 

passar um pano, você educa ou deseduca. O jeito que você serve 

uma comida você educa ou deseduca. Eu quero que vocês 

entendam que criança que a gente quer aqui. Eu sou chata com a 

concepção de criança, porque até na última reunião eu falava de 

concepção de criança, é isso que vai reger a gente. 

 

                                                             
41

 PEA – Plano Especial de Ação – Projeto de formação docente, coordenado pela CP, obrigatório para todos 

as professoras da creche. Representa um momento de estudo, reflexão da prática, avaliação e planejamento 

de ações. É realizado durante uma hora por dia em três dias semanais. 
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O Projeto Político Pedagógico concebe a criança como autônoma. As estratégias 

que consideram essa concepção perpassam pela problematização das situações concretas 

de aprendizagens. A CP trouxe exemplos práticos ao grupo docente referindo-se às 

particularidades de uma criança atendida na creche: 

A Isabela tem dificuldade de dividir, compartilhar os objetos, o que 

se fará com relação a essa atitude? A criança que não quer lavar a 

mão? Quais estratégias? O professor precisa valorizar a ação.  Ele 

mesmo, em suas ações cotidianas consigo mesmo educa aqueles 

que o cercam, as atitudes são observadas mais que as palavras.  

 

 A estratégia de se reportar às situações reais vividas pela equipe docente traz 

possibilidades de relacionar seus pontos de vistas, sua teoria e o que acredita sobre 

determinada ocorrência.  

Avaliando conjuntamente a primeira festa dos aniversariantes do ano, na reunião do 

PEA, a CP indaga mais uma vez sobre os desafios oferecidos às crianças, indicando sua 

preocupação com a organização de uma atividade educativa planejada para se aproximar 

das práticas sociais e culturais presentes na celebração dos aniversariantes. Ela retomou o 

planejamento inicial da festa, dirigindo-se a mim: “Aqui está. É uma orientação geral” 

Uma professora brincou que: “todo mês a gente mexe, é só para observar as orientações 

gerais”. A CP diz que em um momento as crianças do B1 e B2 podem se juntar com as do 

MG1  pedindo para que as falas se iniciem com as professoras do B1. Estas disseram que o 

tempo foi curto, uma advertiu que, no geral, quando as crianças começaram a interagir, 

acabou a festa. Outra relata que na festa o importante é estarem todos juntos, isso que 

deveria ser. A CP interveio dizendo que foi opção do grupo de separar. Outra professora 

defendeu a tese de que era a primeira festa, disse “foi pensado assim para ver como iriam 

se comportar”. Todas as sete professoras presentes expuseram seus pontos de vistas 

avaliando a festa. Numa das falas a professora Fernanda comentou que era esperado que as 

crianças derrubassem as frutas e alimentos no chão: “qualquer professor com um mínimo 

de preparação deveria esperar por isso”. A professora continuou dizendo que logo que viu 

o lanche com o saquinho pediu para a cozinha, que deveria ir sem o saquinho, “porque eles 

não sabem tirar do saquinho, deixa fora e a gente dá na mão deles”.  A CP disse que 

conversou com as meninas da cozinha sobre os horários, mas admitiu que não tinha 

atentado à questão do saquinho. A professora Creuza relatou que: “Isso se observa no 

momento que ocorre, pois percebi ali a dificuldade das crianças”. Indicou que o suco não 

deveria ficar no espaço para que se servissem sozinhos, pois eles ainda não sabem pegar a 
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jarra e se servir. A CP ressalta que: “Nesses primeiros momentos as professoras servirão as 

crianças. Ou eles seguram o pão, ou seguram o copo, é mais fácil para eles na mesa”. A CP 

questiona uma professora que não opinara até o momento chamando-a pelo nome, “Como 

que foi, Letícia?”, “Qual sua opinião Letícia?” A professora disse que: “os maiores foram 

bem, já estavam habituados, não verifiquei dificuldades nas crianças. Com relação à nossa 

turma dá para deixar o saquinho no pão, eles já sabem...” Vivian lança outra questão: 

[...] é assim mesmo, mas o importante é pensar qual é o desafio que 

proporemos para as crianças? Quero lembrar a fala da professora 

Eva que dizia: “gente que festa é essa que as crianças ficam só 

sentadas?” A gente foi melhorando para que a festa ficasse com 

cara de festa mesmo, crianças soltas e tal, nesse comecinho a gente 

está tratando como um começo mesmo, as crianças não têm nem 

um mês ainda aqui dentro... 

  

A avaliação da festa das crianças fora feita numa reunião coletiva do Projeto 

Especial de Ação (PEA). Nesta reunião, a CP fez considerações sobre o momento do 

refeitório, da alimentação das crianças no dia-a-dia da creche num período de início do ano 

letivo: 

Alguns professores se incomodam porque as crianças não ficam 

sentadas, essa rotina de sentarem na alimentação é uma novidade, 

se a gente não olhar isso como um momento de aprendizagem, olha 

elas estão se apropriando dessa rotina, a gente vai se estressar e vai 

estressar a criança também... 

 

Leu excertos do texto de Jussara Hoffman que tratam da postura docente frente às 

crianças e após essa introdução teórica, questiona o grupo: “Qual a diferença de dizer não 

e o educar para o não?” De pronto uma professora diz: “explicar o porquê do não” A CP 

brinca, “Ela aprendeu direitinho. Educar para o não exige pensar na lógica dos porquês, 

que enunciamos nos modelos que oferecemos, no tom do diálogo estabelecido” a CP 

explica: “Que modelo que oferecemos: Menino, não grita!, gritando com a criança; Não 

fale com a boca cheia!  falando com o grupo com a boca de comida...” Procura no texto 

preparado para o PEA (Projeto Especial de Ação) e lê: 

 Isso aqui eu já li o ano passado, mas ela foi tão feliz quando 

escreveu isso, aliás, o livro inteiro, ela fala assim: é preciso 
estabelecer a diferença entre exercer a autoridade na formação de 

limites e ser autoritário, entre dizer não e educar para o não. Não há 

educação sem respeito mútuo entre educador e educando, muito 

menos sem diálogo e confiança. 
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O posicionamento da CP na defesa dos princípios defendidos coletivamente no 

PPP, como concepção de criança, de escola e o papel de cada um estavam por trás de seus 

questionamentos e interrogações. Quando se deparava com algumas ações desviantes dos 

combinados coletivos do PPP, intervinha tendo como parâmetro o que o próprio grupo 

tinha definido: 

Cada pedaço a gente discutia, a gente falava [...] para saber o que 

era aquilo, então ao longo desses anos o PPP veio fazendo parte do 

nosso trabalho... olha lá para a concepção de criança, é isso que a 

gente quer, se a gente achar isso, todo o nosso trabalho tem que ir 

seguindo esse fluxo, então eu quero criança autônoma que eu 

mando calar a boca? Mando encostar na parede, ficar assim (com 

as mãos para trás) que raio de autonomia é essa? Nesse ponto eu 

sou muito direta e franca, é tudo aquilo, e você manda a criança, 

agora encosta ali, fica ali como uma estátua, e se mandasse você 

ficar ali, você iria gostar? Agora não, encosta ali e fica quieta! 

Como você iria se sentir? A gente já tem um tamanho grande, 

algumas coisas que favorecem e ainda manda encostar... a gente 

estuda, estávamos ainda naquele processo de mudança... 

 

A CP Vivian utilizava estratégias para orientar o trabalho docente em prol das 

diretrizes estabelecidas no Projeto Político Pedagógico da unidade, tendo a sensibilidade de 

se colocar no lugar do outro relatando suas dificuldades enquanto professora. Sua postura 

tendia a horizontalizar as relações hierárquicas entre ela e o grupo docente, estava próxima 

das professoras no acompanhamento das atividades docentes pretendendo representar 

apoio ao grupo, indicando ações, mas justificando que se encontrava fora do ‘olho do 

furacão’ que às vezes a docente se encontra na relação direta com as crianças e famílias, 

por isso, se intitulava parceira privilegiada, disponível àquelas que necessitam 

compreender melhor as situações que encontram. 

 Entretanto, a CP não se eximia de uma postura firme em prol dos princípios por ela 

defendidos sobre criança, família, educação e atividade docente. Em relação às 

observações das devolutivas dos registros das professoras justificava que também se 

equivocava enquanto professora, buscando apoio nos observadores externos à ação 

docente, entre eles uma funcionária da limpeza, que certa vez lera o seu registro: 

Minha orientadora dizia que faço tanta coisa, mas meu registro não 

revela nada. E às vezes eu passava a noite fazendo e me dizia que 

havia melhorado, que poderia fazer melhor ainda. Ela fazia as 

devolutivas individuais na sala dela, um dia estava indignada, 

peguei a devolutiva do registro, comecei a olhar, e tinha uma moça 

que limpava a sala, e ela tinha começado a iniciação em arte, e 

sempre conversava com ela. Disse para ler o meu registro. A moça 
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foi falando com o vocabulário dela e aí acertei a mão. Sabe 

precisou alguém de fora para me orientar. Naquela unidade, 

também tinha esse hábito dos funcionários participarem das 

reuniões, então esse olhar pedagógico era muito sensível. (CP 

Vivian) 

 

A CP ressalta a importância do observador ‘externo’, a ação educativa do professor 

como parceiro privilegiado para a melhoria da prática a partir da sua problematização, 

observação e registro. Vivian orienta o grupo sobre a importância do registro enquanto 

norteador do planejamento individual do professor. Fica estabelecido que o tema do PEA 

de 2015 será o registro do professor. Nas palavras da CP, os registros:  

Dentro das modalidades organizativas do planejamento levam a 

uma ação intencional para vivências significativas de 

aprendizagens, onde haja continuidade e regularidade das ações, 

atentando para as maneiras de se agir frente às crianças 

compreendendo a indissociabilidade do cuidar e educar. Nesse 

momento da adaptação atentar para o que seja importante registrar: 

Como as crianças estão chegando, os costumes, a maneira que se 

alimentam. O registro diário norteará o planejamento.” 

 

Os registros das professoras são lidos por Vivian, que faz os apontamentos nos 

registros das professoras indicando o que necessita ser aprimorado segundo seu ponto de 

vista. Relatou que isso incomodava algumas professoras, explicitando a reação de uma 

professora sobre sua devolutiva: 

E achava que às vezes a pessoa se sentia ofendida, às vezes a 

pessoa ficava nervosa. Falava para mim por que você escreveu 

isso? Isso me incomodou, dizia. Escrevi para incomodar mesmo. 

Aqui estou como coordenadora, estou com um olhar diferenciado 

do seu. Eu, como professora, fazia isso mesmo [...] Não é porque 

eu falo algumas coisas para vocês, que na hora que eu for fazer vou 

deixar de errar também. Porque na hora que você vai fazer na 

emoção do momento, o coordenador está junto, não é para criticar.  

 

Percebi que as professoras utilizam um caderno de espiral onde fazem suas 

anotações diárias. Vivian lê e oferece as devolutivas desses registros. Ressaltou que no 

início do seu trabalho como CP, fazia com mais frequência as devolutivas desses registros 

escritos. O grupo ao longo dos anos foi melhorando, percebendo a importância e 

qualificando os registros de suas observações sobre a aprendizagem e o desenvolvimento 

das crianças. 

Além do apoio dado aos registros da prática docente para que as professoras 

revejam suas escritas, e conseguintemente reavaliem sua prática pedagógica, a CP exerce 
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papel fundamental na orientação de condutas para que os princípios favorecedores do 

desenvolvimento infantil sejam respeitados. Essa orientação é exercida no 

acompanhamento da ação docente e na constante circulação pelos espaços da creche e na 

observação das atividades das professoras, bem como na leitura e nas devolutivas dos 

registros realizados pelas professoras. 

Numa reunião do PEA, a Coordenadora Vivian chama a atenção das professoras a 

respeito do uso da televisão. Ela critica a postura das professoras que colocaram um DVD 

para as crianças assistirem, lembrando que devido ao desinteresse manifesto pelas crianças, 

professoras ainda exigiam silêncio da turma. De forma enfática Vivian dirige a palavra 

para o grupo: 

...para mim DVD não é atividade, qual a intencionalidade do DVD? 

Serve apenas para auxiliar a turma no momento da escovação, aí 

fica aquela TV ligada para nada, as crianças nem dão conta do que 

está acontecendo. 

 

Ressalta que não quer ver duas salas juntas para assistirem  TV, e que não admite 

que as professoras fiquem pedindo silêncio para as crianças. “Não suporto quando fazem 

isso: Psssssi... Psssssi...”. Disse que entende o uso da TV no momento em que há poucas 

crianças ou por conta da chuva e da adaptação, mas não admite essa atividade como 

proposta pedagógica: “Colocam um tempo maior do que a criança pode se interessar e 

ficam pedindo para ficarem quietas. Não dá para ficar família, crianças e professoras todas 

juntas para assistirem a TV, não dá...” Uma professora perante a crítica da CP, questiona: 

“E o parque quando estará disponível para uso?” A CP argumenta que ainda não tinha 

previsão por conta de um acidente que ocorrera comprometendo o muro do parque, e que a 

reforma dependia de questões burocráticas externas à unidade. Nesse episódio, o que 

chamou atenção foi o diálogo aberto entre as partes, ocorrendo cobranças de posturas tanto 

das professoras, quanto da CP.  

Vivian relatou, em entrevista, as estratégias de que se utilizava para o 

acompanhamento do trabalho docente. Provoca reflexão a partir de questionamentos: “O 

que fez a gente esquecer?” referindo-se a uma professora que não organizou o espaço em 

cantos de atividades diversificadas, de acordo com o combinado, estabelecido no grupo 

docente. Continua:  

“É importante ou não é importante? Está esquecendo por quê? Está 

faltando alguma coisa? Ah eu percebo isso, isso, ah beleza isso é 

‘replanejar’, para atender a uma questão da criança, perfeito. 

Percebo que está tendo somente revistinha da Avon lá canto da 
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leitura, por que não colocou uma revista, aquela ‘Ciência Hoje para 

as Crianças’, por que não colocam outras coisas, por que só 

revistinha da Avon? Por que não tem? Está faltando alguma coisa? 

Então eu já punha lá, isso aqui eu preciso focar. Eu percebia assim 

que aquele canto durava assim, até a criança entrar dentro da caixa, 

que tempo está durando isso? Por que está demorando tanto? Eu 

espero uma justificativa, espero uma justificativa que às vezes ela é 

pertinente, e a gente vai pensar, às vezes está faltando alguma 

coisa, alguém tem alguma dúvida, passei numa sala estava 

ocorrendo direitinho.  Conta fulano, conta como você fez, conta 

aqui para o seu grupo, e isso mexe com o brio das pessoas, por que 

fulano consegue e você não consegue? Todo mundo consegue, o 

que está acontecendo? 

  

A unidade do CEI Vila Alzira recebeu dez professoras novas no ano de 2014, em 

virtude de dez aposentadorias na unidade. A CP possui uma documentação pedagógica 

sobre os últimos doze anos em que atuou na creche. A documentação representativa da 

memória da atuação do grupo e de suas conquistas, é constantemente revista por novas 

ideias ou teorias. Uma das características marcantes que pude observar na atuação da CP 

Vivian é a sua intensa preocupação com a busca pela auto formação pessoal e profissional, 

levando sua qualificação para a práxis da orientação do grupo docente.  Com relação às 

novas professoras, elas são beneficiadas tendo a oportunidade de ingressarem, iniciarem 

suas carreiras numa creche que carrega em sua história quatorze anos de construção e 

aprimoramento de equipes. A CP ressalta brevemente as preocupações que tinha no 

começo, e que agora, devem ser retomadas para atender às especificidades do grupo novo: 

É essa coisa, a brincadeira simbólica pode ser uma atividade 

dirigida para depois ir para o canto, o desenho pode ser uma 

atividade dirigida para depois ir para o canto, o que eu posso fazer? 

Isso que a gente fez lá no comecinho, quais materiais a gente pode 

usar? Que suportes a gente pode usar para trabalhar com pintura? 

Na área externa, que materiais a gente pode usar, roda de conversa 

vai tratar do quê? Sabe o kit professor iniciante. Porque no ano 

passado a gente recebeu dez pessoas diferentes, você está perdida? 

Sabe isso aqui pode te ajudar, a gente já usou há bastante tempo, 

mas está aqui - primeira coisa; segunda coisa o texto sobre os 

cantos de atividades diversificadas, uma matriz, a gente tem todo 

esse tipo de matriz aqui, cada um inventou uma, escolhe uma que 

você acha que vai te ajudar. Então eu falava assim, é kit professor 
iniciante... (CP) 

 

O entusiasmo e a disposição para o trabalho coletivo incentivados pela CP podem 

contribuir para um ambiente de trabalho alegre e acolhedor. Pude observar, nos relatos de 

funcionários, o sentimento de pertencimento de grupo por se sentirem partícipes e atuantes 
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no cotidiano da creche. E os esforços pessoais são alimentados pelas avaliações positivas, 

principalmente, vindas das crianças e familiares. A CP vibra quando a professora relata 

que o aprendizado de uma criança foi percebido: 

A gente vê as crianças brincando de limpar o nariz das bonecas, do 

berçário um pegando papel para o outro limpar o nariz, sabe? Se 

tem intencionalidade melhora a ação da criança e a observação do 

professor, porque o professor quando vê isso ele vibra! Ele 

consegue perceber que isso é uma coisa legal. Se eu contar lá para 

o meu marido que ele pegou e limpou o nariz (da boneca) ele vai 

achar o que isso tem a ver, porque não está na área dele. Nossa para 

a gente quando elas vêm a gente fala: que legal! (com bastante 

entusiasmo) ele pegou e jogou no lixo, ele procurou o lixo para 

jogar! Então o relatório no final do ano fica mais fácil de fazer 

porque são essas observações que você vai constituindo ao longo 

do ano. Eu vejo que muitas pessoas avaliam a atividade, eu fiz um 

projeto assim a atividade foi boa, a atividade é um meio para a 

criança aprender, a gente tem que ver qual é a aprendizagem, qual 

foi o avanço que a criança teve. 

 

 

Minha observação evidenciou que a Coordenadora Vivian mostrava-se atenta às 

necessidades formativas das professoras da creche. Segundo ela, muitas intenções do 

projeto pedagógico foram materializadas na prática docente, respeitando o tempo e a 

apropriação da mudança pelas professoras, embora o desenvolvimento profissional docente 

não fosse linear. Algumas professoras tinham necessidades específicas, exigindo da CP um 

investimento individual: 

Eu acho que a permanência dos projetos ajuda. Essa coisa da 

continuidade, porque as pessoas, da mesma forma que as crianças, 

têm dificuldade de se apropriar, quando você fala assim que eu vou 

tratar só de leitura, por exemplo, e você não fala mais de 

alimentação, as pessoas começam a fazer muitas coisas de leitura e 

esquecem alimentação. Fala só de alimentação e esquecem leitura. 

Estrategicamente eu punha meu PEA de planejamento, a gente 

fazia assim, coisas que mantenham os projetos institucionais, que a 

gente veio construindo ao longo desses anos, como importantes 

dentro da rotina, e a gente sempre punha alguma coisa nova, 

quando começou a sessão simultânea de leitura, a gente usava os 

PEAs para os professores que tinham dificuldade de ler. Como que 

se ele tem dificuldade de ler ele vai ler para a criança de uma forma 

agradável? A gente fazia oficina de leitura, um tinha que ler para o 

outro, ele tinha que ensaiar a leitura nem que fosse na casa dele. 

Para não passar vergonha aqui, né? 
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4.3 – Atividades Relacionadas à Higiene e à Alimentação como Conteúdos da Prática 

Educativa. 

 

  A organização dos tempos e espaços da creche é pautada centralmente pelos 

momentos de higiene, alimentação e sono. Essa estrutura não é negociada, mantem-se fixa 

para cada turma. Há horários que devem ser respeitados para o café, para o almoço e 

jantar. Ainda há a escovação dos dentes realizada antes do sono, logo após o almoço e, 

ainda, para as crianças que usam fraldas, a orientação é que recebam um banho para a 

complementação da higiene e bem estar da criança. Segundo a CP:  

Recebi dez novas professoras que, inclusive uma que será a minha 

substituta, e esta não compactuava com o banho, mas temos um 

protocolo a seguir que deve ser respeitado por todos.  

 

Os protocolos são os procedimentos contidos no PPP da unidade que regem as 

ações previamente discutidas no coletivo da creche. A professora Eva ressalta em uma 

reunião do PEA: 

...por isso que tem os protocolos para combinar as ações. Quanto 

mais a gente combinar e saber o porquê daquilo estar lá, menos a 

gente vai fazer diferente, e mais a gente vai se aproximar. As 

pessoas são diferentes, mas então essa linha do tempo, o que a 

gente pretende, se o professor da manhã faz uma boa roda de 

conversa com disparador, intencional belezinha, o professor da 

tarde pode ler a história, dentro da oralidade uma ação que pode ser 

permanente. 

 

Maranhão (2000) assevera que práticas relacionadas à higiene, num contexto 

educativo da creche não devem ser confundidas com práticas assistencialistas ou 

higienistas. A concepção aqui defendida é a de que ações relacionadas à higiene e à 

alimentação são momentos privilegiados de relações entre professoras, crianças e 

funcionários experimentados nos espaços da creche, são possibilidades educativas para um 

desenvolvimento da criança integral.  

O PPP da creche contém procedimentos em prol de um conjunto de ações e defende 

a importância desses momentos como educativos, pensados para a promoção da saúde no 

espaço da creche. Mello e Singulani (2014) defendem a comunicação emocional 

estabelecida entre professora e crianças pequenas. A professora deve se expressar para a 

criança, verbalizando palavras inteiras, envolvendo-a no meio complexo da linguagem 

verbal, com tom de voz acolhedor. No momento do banho ou da higiene do bebê a 

professora deve planejar o ritmo de suas ações e o percurso dos seus gestos, que repetido 
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fielmente levará o bebê a antecipar o que acontecerá depois de cada passo. Essa rotina trará 

segurança e confiança ao bebê. 

A percepção de que práticas relacionadas à alimentação e à higiene encerram 

possibilidades de aprendizagens e, logo, de desenvolvimento infantil alertam para a 

qualificação e planejamentos dessas ações fortalecendo a indissociabilidade do cuidar e 

educar. 

A CP argumenta que para o grupo proceder efetivamente com a substituição das 

toalhas de pano para o uso do papel descartável levou bastante tempo, uma vez ou outra se 

via a utilização da toalha por parte das professoras. Aos poucos foram percebendo que o 

uso do papel era melhor para as crianças. Favorecia a autonomia das crianças, e 

consequentemente facilitava o trabalho da professora na higiene das mãos. Outra 

transformação de atitude foi perante os procedimentos da escovação. Segundo a CP, a 

higiene dos dentes para se tornar da forma que é vista hoje levou investimento de um ano 

com o grupo. Os protocolos relacionados à mudança não eram respeitados pela totalidade 

do grupo. A CP usava  estratégias para reforçar seus pontos de vista. Um caso de destaque 

é a filmagem que fazia do momento de escovação das crianças conforme relata: 

Por exemplo, virou um protocolo, eu comecei a filmar os 

momentos da escovação, porque ficou a coisa assim, vai usar 

copinho, ou não vai usar copinho, na hora da escovação? Ah o meu 

faz conchinha, não faz né..., faz porque tinham preguiça de pôr o 

copinho na mão, comecei a filmar para ver  se (as crianças) usam o 

copinho, se fazem a conchinha com as mãos. Não dá... de manhã 

usa copinho e de tarde faz conchinha, a criança vai ficar perdida, a 

criança tem que ter um padrão de ação com ela, senão ela não sabe 

se faz conchinha, usa copinho. Então o que ela (a professora) vai 

fazer, a da manhã tem que conversar com a da tarde, tem que fazer 

as mesmas coisas para a criança aprender a fazer aquilo.  Aí a 

professora falou que estava fazendo conchinha, fui filmar, a criança 

fazia conchinha, se molhava toda, a professora vira as costas, a 

criança mete a boca na torneira, e então o que vocês acham? Dá 

para ser conchinha? Então vamos usar o copinho, o que a gente faz 

para usar o copinho? Como é que vai ser apresentado esse copinho, 

que tipo de copinho. Ah a criança vai trazer de casa, e na hora da 

escovação a criança vai conseguir tirar da mochila seu copinho? 

 

A Coordenadora Pedagógica faz suas interrogações baseadas no princípio de um 

momento de higiene e de alimentação vividos como práticas sociais e culturais que 

atingem também as famílias no repensar dessas práticas como ações promotoras de saúde e 

bem estar. 
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Vivian preocupa-se com a constituição de um espaço favorecedor para a autonomia 

infantil onde as crianças tenham acesso aos seus materiais pessoais de higiene favorecendo 

o trabalho da professora nessa atividade. Questiona o grupo para que participem das ideias, 

das transformações possíveis, em prol de uma melhoria da qualidade do atendimento 

ofertado na creche: 

Como é que a gente vai fazer isso? Tem copinho, tem que jogar em 

algum lugar, tem que arrumar o suporte... para ele escovar os 

dentes, ele tem que saber pegar a escova, a professora põe o creme, 

ele tem que minimamente entender os movimentos, cuspir, enxugar 

a escova, ele tem que guardar, esse copinho tem que ir para algum 

lugar, esta vendo quanta coisa que a criança tem que aprender?  

 

Para promover a mudança da prática foram planejadas várias ações pela equipe 

gestora da unidade. O movimento de observar a prática, indagar sobre ela e oferecer o 

apoio à transformação é mais uma vez destacado na fala da CP: 

Limpar o nariz com o papel era uma coisa terrível, aquele catarro 

aqui... Tem que ter um jeito. Foi uma formação que fez isso, nunca 

pensei que pudesse ser sistematizado, o processo inteiro, a criança 

limpar, jogar o papel. A criança não começa no processo inteiro, 

mas o professor precisa saber qual o processo que ele quer, ela vai 

limpar o nariz, jogar o papel no lixo e vai higienizar a mão, esse é o 

processo inteiro. Não adianta fazer roda de conversa só para isso, 

mas você pode fazer na brincadeira simbólica, você pode fazer a 

mesma coisa do banho, vai fazer na roda, principalmente na hora 

que o nariz estiver sujo, se você tem essa intencionalidade, olha o 

narizinho está sujo, vamos pegar o papelzinho lá, limpar, jogar no 

lixo, vai lavar a mãozinha e voltar. Se você tem essa 

intencionalidade, olha lá o outro, o que é que tem que fazer gente?  

 

Uma medida para evitar contaminações na creche foi a individualização dos lençóis 

e cobertores utilizados pelas crianças no momento do sono. O serviço de lavanderia, que é 

feito pelos funcionários da creche, não dá conta de lavar e higienizar diariamente todos os 

cobertores e lençóis utilizados pelas crianças. Cada sala possui um conjunto de caixas 

individualizadas onde são guardados e separados esses cobertores e lençóis. Segundo a CP, 

essas atitudes relacionadas à saúde diminuíram muito a frequência de doenças na creche. 

Essa preocupação evidencia um trabalho voltado para o cuidado com a criança 

pequena e uma ação pedagógica junto aos profissionais. 
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4.4 - As Relações Interpessoais no Espaço da Creche 

 

As relações interpessoais de Vivian com os funcionários da creche, com a direção e 

com as famílias são perpassadas por um forte compromisso com a consecução dos 

objetivos do PPP, com a realização dos planos institucionais e com o sucesso das ações 

educativas.  

 

4.4.1 – Relações com funcionários da creche 

 

A existência de um projeto pedagógico institucional é compartilhado pelo grupo de 

professoras e funcionários da creche. Nas duas reuniões pedagógicas observadas, verifiquei 

que todos os funcionários da unidade estavam presentes, inclusive o pessoal da equipe 

terceirizada (limpeza e cozinha).  

Há um consenso no grupo de funcionários sobre a importância da preparação do 

espaço da unidade. Percebi, nas visitas, o contentamento e a alegria dos depoimentos de 

funcionários que se sentem parte do grupo de educadores, pois têm voz e têm aceitas suas 

sugestões: funcionários da cozinha terceirizada modelam frutas em formas de animais para 

atraírem a atenção das crianças. Os Auxiliares Técnicos Educacionais (ATEs) indicam 

soluções criativas promovendo mobilidade em móveis com mezinhas, penteadeiras etc. 

Isso facilita o  transporte desses materiais pelos diversos agrupamentos da creche. Outras 

ideias promotoras de segurança como a sustentação aérea do alimentador elétrico da 

bancada térmica do ‘self-service’ surgiram dos funcionários da creche. São ideias ouvidas 

e acatadas pela equipe gestora da unidade. 

O PPP comunica ao grupo essas intencionalidades educativas da creche. Elas são 

observadas na organização e utilização dos tempos, espaços e materiais disponíveis às 

professoras e às crianças. As sugestões apresentadas pela equipe de professoras e  

funcionários mostram-se consoantes com a ideia de construção de um espaço alegre, 

aconchegante, onde a dedicação à concepção da criança autônoma faz-se presente. A 

professora Elza ratifica a participação de todos da creche na reunião pedagógica: 

Então os bebês, quando eu fiquei com a Dora, a gente não 

conseguia B1 e B2 fazer diversificadas, então por mais que eles 

fossem pequenos, a gente conseguia trabalhar essa parte em 

conjunto, qual a sua intencionalidade, então a gente foi aprendendo 

tudo isso no PEA, então quando a gente tem a parada, o grupo todo 

se reúne, não só os professores, todo mundo participa, as meninas 
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da cozinha sentam com a gente, e a gente senta com o pessoal da 

limpeza, e elas dão ideias pra gente também, isso que é bacana, e 

todo mundo tem abertura para falar, o PPP é vivo, não é um papel 

que fica na mesa do coordenador, todo mundo sabe o que é, eu 

vivenciei isso aqui, não tive essa experiência em outro lugar.(Prof.ª 

Elza) 

 

Vivian orientou a equipe de funcionários para que todos dessem apoio à realização 

dos projetos institucionais.  Para o projeto de sessão simultânea de leitura, orientou os 

funcionários sobre a estrutura necessária para a execução do projeto: 

Eu fazia um acompanhamento geral, e pedia para o pessoal filmar, 

ficava um pouquinho em uma sala, em outra e, estrategicamente, a 

gente vai naquela com maior dificuldade para ver o que está 

rolando. A gente sabe que tem professor que tem dificuldade de 

lidar com as crianças, a gente não colocava todo mundo lendo por 

causa disso, cinco professores lendo e os outros funcionários todos 

nesse movimento de ajudar para que aconteça de uma forma 

bacana, sem ‘stress’. (CP Vivian). 

 

Percebi, nas visitas realizadas, o envolvimento dos funcionários nas ações e 

projetos educativos da creche. Vivian relatou melhorias no espaço pedagógico e nos 

materiais que foram realizadas a partir das ideias dos funcionários. Notei que o pessoal da 

equipe de apoio sabia das suas atribuições cotidianas. Adentrava a unidade e percebia que 

um funcionário se dedicava à arrumação de algum brinquedo. O movimento dos 

funcionários era de ocupação e envolvimento com algo.  

A CP elogiava a atuação dos ATEs, destacando a materialização de algumas ideias 

sugeridas por eles. Vivian me mostrou, em sua sala, o suporte para livros e DVDs que 

surgiu mediante reivindicação, para viabilizar seu uso. Notei que uma funcionária na 

secretaria dobrava o papel toalha para compor os guardanapos à mesa nas refeições das 

crianças. Outro aspecto notável foi o aprimoramento da mobilidade de brinquedos do faz 

de conta que receberam rodinhas em suas bases para facilitar o transporte entre as salas de 

convivência. Essas ideias foram planejadas e executadas pelos funcionários da equipe de 

apoio. Porém, Vivian se exaltava em mostrar a organização dos materiais pedagógicos, das 

suas ideias de construção de brinquedos, quebra-cabeças etc. Verifiquei que as caixas 

organizadoras de materiais pedagógicos facilitava o trabalho docente. Livros para 

manuseio das crianças eram organizados em caixas de leituras, havia malas para contação 

de histórias. A CP contribuiu com a organização de todo o material pedagógico, 

brinquedos estruturados e não estruturados, fantasias, badulaques, sucatas etc.  
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A CP ressaltou as habilidades das funcionárias da cozinha, que pertencem à 

empresa terceirizada, contratada pela prefeitura para a execução da merenda na unidade. 

“Essas meninas são as nossas artistas da cozinha!” Percebi, que além do desenvolvimento 

do serviço cotidiano, exercem um cuidado na forma de apresentação das frutas às crianças, 

no trato e carinho desenvolvidos nos momentos da alimentação. A qualificação desse 

momento se deu pelo esforço conjunto da CP e a preocupação de que os princípios e 

concepções do projeto educativo da unidade perpassassem por todos os funcionários da 

creche. A CP e a equipe gestora se esforçam para que haja estabilidade desses funcionários 

na creche. Elas participam das reuniões pedagógicas, compreendem o processo educativo 

desenvolvido na unidade, representam investimento do esforço da CP para que cada um 

saiba seu papel no processo educativo da creche. Todos os funcionários são considerados 

fundamentais para o sucesso dos projetos educativos da creche. 

Percebi que a relação da CP com a diretora da creche passa pela parceria e 

confiança mútua estabelecida ao longo de doze anos de convívio, compartilhando ideais, 

muitas vezes sofrendo com as recusas e resistências de parte do grupo docente e de 

funcionários para o sucesso de suas idealizações. Percebi, em duas visitas realizadas após a 

aposentadoria da coordenadora Vivian, a tristeza da diretora manifestando com os olhos 

mareados: 

Está muito difícil sem a Vivian aqui na unidade. Estou com medo 

que todo o trabalho conquistado ao longo desses anos seja perdido 

repentinamente. A CP substituta se esforça, tem interesse, é 

estudiosa, mas não tem a vivência da Vivian. Além disso, éramos 

parceira. Todo o pedagógico ficava na mão dela, a minha parte era 

apenas viabilizar algumas coisas... (Diretora Cláudia). 

 

A diretora Claudia e Vivian estabeleceram uma sólida parceria durante os anos de 

trabalho. Os dados de observação mostraram que a diretora estava presente nos momentos 

de acolhimento e recepção das crianças e familiares, entretanto não foram obtidos outros 

elementos para uma análise mais detalhada dessa parceria, além da percepção de uma 

grande sintonia e respeito existente. 

 

4.4.2 – A relação da CP com os familiares das crianças 

 

A presença familiar e sua permanência, principalmente no período considerado de 

adaptação das crianças, também era defendida como proposta do Projeto Político 
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Pedagógico: “No começo quando eu propus, elas queriam me matar, mas o pai vai ficar 

junto? eu dizia vai...”  

A CP orientava as professoras para realizarem as reuniões de pais, no intuito de 

tornar esses encontros formativos:  

Vocês tinham que entrar em consenso, eu dizia assim para elas, 

reunião de pais, tínhamos que oferecer um chá, uma bolacha, e a 

pessoa falava, oferecer bolacha para quê? Você não gosta quando 

você vai na casa de alguém e oferecem alguma coisa? Quem quiser 

assumir tudo bem, senão eu e a Cláudia (diretora), a gente assume. 

A bolacha e o chá a gente assume. Aí uma falava assim eu vou 

oferecer um café sim, outra também, então começou essa coisa de 

oferecer para as famílias, eu falava assim, como a gente vai receber 

essa família para a reunião? No primeiro ano, elas não tinham o 

hábito de fazer reuniões com as famílias, eu falava, fazia pauta 

junto, eu passava de reunião em reunião. Pergunta para a família o 

que observaram de avanço, perguntem, problematizem, perguntem 

o que eles acham e depois vocês vão dizer o que fizeram, não é só 

para pedir fralda, pedir saquinho, pedir isso, aquilo. Então essa 

parte pedagógica eu ficava em todas as reuniões e ia assessorando. 

Dizia eu tô assessorando, mas com o tempo, vocês terão que fazer 

sozinhas. 

 

Além das quatro reuniões de pais previstas para o ano letivo no calendário escolar, 

as intencionalidades pedagógicas e a existência de projetos institucionais eram divulgadas 

para os familiares nas reuniões pedagógicas da creche. Participei do momento de avaliação 

institucional do CEI a partir da metodologia dos Indicadores da Qualidade da Educação 

Infantil (BRASIL, 2009) em novembro de 2014. A avaliação foi realizada num único dia 

contando com sessenta e cinco adultos, na maioria mulheres. A presença dos homens era 

em torno de dez representantes. 

A CP organizou o encontro prevendo lanches, sucos, café e frutas para a recepção 

dos familiares. No refeitório da creche, já estava preparado um telão com um filme 

mostrando as crianças nas atividades desenvolvidas ao longo do corrente ano. O Auxiliar 

Técnico Educacional (ATE) Roberto foi o responsável pela preparação do vídeo com a 

compilação de fotos das crianças e filmagens. Após a apresentação dos filmes a CP Vivian 

iniciou a conversa, fazendo questionamentos aos pais: 

Vocês sabem o que a gente veio fazer aqui hoje? Vamos fazer a 

avaliação do CEI, é importante estarmos juntos para tratarmos de 

algumas questões, o nosso último encontro foi para falar dos 

piolhos, hoje é a avaliação [...] Quando vocês levarem seus filhos 

ao parque, não é só deixá-los lá, precisam estar junto deles, brincar 

com eles, na adaptação, não basta vir aqui e ficar no celular. O que 
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é importante para as crianças? É dar um presente caro? Qual é a 

qualidade da atenção que é dada à criança? O que é ser criança, a 

importância da fantasia, do carinho e afeto; a criança enriquece 

nossa experiência de adulto... 

 

Após a explanação da CP, os familiares se reuniram em pequenos grupos para 

discutir as dimensões do trabalho na creche, cada sala com uma ou duas dessas 

dimensões.
42

 Participei da sala do berçário I na dimensão da promoção da saúde. 

Presenciei uma mãe do berçário relatando que “em casa a criança procura a lixeira, pois na 

escola as lixeiras têm pedal para as crianças não colocarem as mãos no lixo”. Esse retorno 

dado ao grupo de professoras e funcionários representou um momento de contentamento 

pela aprendizagem propiciada na creche.  

Ainda com relação aos hábitos de higiene, observei um diálogo com as professoras 

e a Coordenadora Vivian, numa das primeiras reuniões do PEA do ano, no período de 

acolhimento. A CP citou o caso de uma mãe que “reclamou” que estava gastando mais 

papel “pois a filha toda vez que faz xixi, ela usa papel higiênico”. E na sequência , a 

professora Elza disse: “o pai da Mikaela, que estava numa escolinha particular, saiu muito 

feliz porque não via lá o uso do guardanapo que temos na mesa.” Esse reconhecimento 

familiar traz satisfação a todos na creche.  

A Coordenadora Vivian ressaltou, em sua fala, a necessidade de trabalharem em 

torno de objetivos comuns, preservando o nome da unidade: 

Se a gente preserva a nossa escola, a nossa imagem, o nosso 

trabalho, nós temos que trabalhar juntos. A gente tem que desafinar 

cada vez menos e afinar cada vez mais. Sempre dava esse exemplo 

de orquestra, então a gente tem que se afinar. O que eu penso de 

criança, quem limpa tem que pensar, se a gente pensa que a família 

tem que vir, não adianta quem limpa fazer cara feia ou quem dá 

comida, não vou dar lanche, a gente está junto aqui, se alguém 

perguntar você tem que saber dar informação, ou se não sabe o 

jeito que você pede para a pessoa esperar, o jeito que se atende um 

telefone, se você pede para a pessoa sentar, se você oferece uma 

água, tudo isso. Nós somos grupo, quem é o Vila Alzira que a gente 

quer mostrar, e é no PPP que a gente mostra isso. 

 

Nas reuniões com a presença dos familiares, Vivian enfatizava a importância da 

participação de todos no processo de auto avaliação, mas solicitava, para além das 

                                                             
42

 As dimensões trazidas pelo documento do MEC que foram discutidas nos pequenos grupos são: a) 

Planejamento Institucional; b) Multiplicidade de Experiências; c)Interações; d) Promoção da Saúde; 

e)Espaços, Materiais e Mobiliários; f) Formação e condições de trabalho das professoras e demais 

profissionais; g)Cooperação e troca com as famílias e participação na rede de proteção social. 
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discussões planejadas nesse processo, o preenchimento de uma avaliação institucional para 

a composição do PPP (Projeto Político Pedagógico) da unidade.  

O planejamento do ano é pensado a partir das avaliações do ano anterior, 

considerando todos os funcionários e familiares. Tive a oportunidade de participar da 

primeira reunião pedagógica de 2015, onde a CP, juntamente com a diretora Cláudia 

agradeceram a participação daqueles que contribuíram com a avaliação por escrito 

sugerida no final de 2014. Nessa oportunidade, a CP elencou os principais objetivos 

propostos no PPP, apresentando todos os funcionários, iniciando pela turma da limpeza, 

cozinha, auxiliares educacionais e professoras.  

Ao longo das visitas realizadas na creche deparei-me com a CP no atendimento a 

alguns familiares na secretaria. Pude coletar dados da relação de Vivian com algumas mães 

provenientes de falas das professoras como a de Elza sobre a orientação dada a uma mãe 

na busca de atendimento médico no posto de saúde do bairro: 

A mãe do Caíque voltou do médico reclamando da falta de atenção 

dispensada a ele, a Vivian, disse que era para voltar lá e fazer um 

barulho, que a criança tinha direito de ser bem atendida, a mãe 

voltou e conseguiu marcar o exame... (Profª Elza). 

 

Outro relato, da professora Creuza indica a disponibilidade e o apoio da CP na 

comunicação que estabelecia com a mãe de uma criança autista da unidade. A professora 

conta, com entusiasmo, a ajuda recebida da CP: 

Tivemos uma criança com autismo, eu não sei o que é pior, família 

sem informação ou com informação de mais. A gente fica sem 

saber como falar, e escrever, às vezes a gente quer dizer uma coisa 

e escreve outra, e a Vivian sempre tinha esse jogo de cintura e a 

gente não tinha vergonha de perguntar e ela sentava com a gente e 

te ajudava, e essa família em especial, a mãe era muito instruída, 

então até brincava, vamos ver com a Vivian para ela dar uma 

olhada, não por a gente não saber o que estava escrevendo, mas 

vamos ver se a família vai entender o que a gente quer passar, então 

achei isso muito legal porque eu não vi em outros lugares que 

passei, o coordenador ficava muito no papel, naquela coisa do 

papel e o professor que se virasse com o resto, e a Vivian dava 

conta do papel e do resto. Então ela foi muito marcante na minha 

prática, da gente ter esse contato com o coordenador, eu trabalho 

em creche há quase dez anos e nunca vivi isso que eu vivi nesses 

quatro anos que estou aqui. 

 

Vivian relatou que a primeira reunião do Conselho de CEI desse ano (2015) contou 

com a presença de vinte representantes familiares, que foram convidados apenas dois dias 
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antes da reunião por meio de um cartaz na porta da creche e um bilhete na agenda das 

crianças: 

Foi uma coisa que deu certo, muitos pais novos interessados no que 

era isso, e em abril já tem a reunião da APM (Associação de Pais e 

Mestres), é muita informação para eles, a ideia é aprovar o 

calendário e o PEA, não dá para falar o que é PEA sem falar o que 

é o PPP, mostrei os documentos e a Cristina (Assistente do Diretor) 

dizia que eles ficavam igual criança quando estão ouvindo história, 

eles perguntaram de onde vinha a verba dos passeios para a 

contratação de ônibus, eles perguntaram das festas, porque eles 

chegam e veem as festas organizadas... 

 

A Coordenadora Vivian referiu-se ao conhecimento dos familiares em relação ao 

PPP. No processo de auto avaliação da unidade no final do ano, com o uso da metodologia 

dos indicadores de qualidade da educação infantil, há uma questão sobre o conhecimento 

do projeto pedagógico da unidade pelos familiares. Sobre isso, a CP defende que pais 

conheçam o PPP da unidade nas ações, ou seja, participando das atividades na creche:  

Hoje tem professor que faz o (momento do) café, deixa o pai ficar, 

às vezes, na hora das atividades diversificadas o pai senta lá nos 

cantinhos, senta com um, atende o outro, o pai vai entendendo esse 

processo, às vezes a gente vai lá na reunião do Coordenador (na 

DRE) ah como o pai vai saber do PPP? É na ação! É na ação, ele 

tem que olhar o que você faz, ele tem que entender o que você faz, 

quando ele chega aqui e vê uma mesa de café arrumada para 

acontecer uma festa, você está socializando o PPP com ele [...] não 

adianta falar de teorias de aprendizagem para o pai, que ele não vai 

entender. Você vai falar é na sua ação, quando eles veem o parque 

organizado para uma atividade, ele olha para aquilo e vê que vai 

acontecer uma coisa para as crianças legal, ele vê a quadra 

organizada, o brinquedo organizado, ele vai entender, você está 

socializando o PPP na sua ação, é o que eu falei hoje aí, indicador 

de qualidade o pai vai avaliar o PPP da escola, e como ele vai 

avaliar isso, entendendo o que acontece naquela escola. 

 

Nas primeiras semanas de atendimento, os pais são convidados e instruídos a 

participarem do processo de inserção das crianças nas atividades iniciais do ano. Esse 

projeto institucional constituinte do PPP intitula-se “Projeto Adaptação”. Há redução da 

permanência e do número de crianças nesses primeiros dias de atendimento. Um familiar 

ou pessoa adulta do conhecimento da criança permanece com ela, dando suporte emocional 

para que aos poucos possa se “adaptar” à rotina da creche, vencendo a separação repentina 

da família, na maioria dos casos, da mãe. 
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O convite e a abertura para os familiares acompanharem os primeiros momentos da 

rotina da criança na unidade favoreceu a comunicação da intencionalidade pedagógica 

expressa na arrumação e preparação dos ambientes e materiais para o acolhimento da 

criança e respectivos responsáveis.  

A CP relatou que, próximo à secretaria há um espaço preparado com brinquedos 

para uso das crianças das famílias que procuram o atendimento na creche:  

“A primeira vez que adentram a creche, quando ali chegam dão 

bronca nas crianças para que não mexam nos brinquedos. 

Intervimos que o espaço é para seus filhos brincarem, é para elas!” 

 

Essa é a principal sensação que tive ao entrar no CEI Vila Alzira pela primeira vez. 

A creche é para as crianças. E há um trabalho intenso para que ela se torne um espaço de 

aprendizagens e desenvolvimentos para as crianças e famílias que ali diariamente 

adentram. E em grande parte, está presente a marca deixada pela Coordenadora Pedagógica 

Vivian. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A Coordenadora Pedagógica da creche pesquisada desenvolve uma rotina de 

atuação profissional voltada à constante melhoria do contexto institucional enquanto 

espaço promotor de aprendizagens para crianças e adultos que ali convivem 

cotidianamente. Entre os adultos e, principalmente, entre a equipe gestora da creche, 

percebe-se o desejo e o engajamento de se materializar um ambiente de educação infantil 

acolhedor e preocupado com a qualidade educacional ofertada às crianças e às famílias.  

Ao longo de doze anos, a CP engendrou esforços para as aprendizagens docentes 

exigindo do grupo a construção de planos e relatos utilizados como instrumentos de 

desenvolvimento profissional docente. As intencionalidades educativas dialogadas com 

todos os segmentos e atores da creche foram discutidas e escritas coletivamente 

constituindo o Projeto Político Pedagógico (PPP) da unidade, o plano norteador do 

trabalho coletivo da unidade. A Coordenação Pedagógica orquestrou o grupo para o 

estabelecimento coletivo de um foco de transformação ou perseguição de objetivos 

comuns. Assim, cotidianamente, o grupo era alertado sobre os objetivos acordados nas 

reuniões pedagógicas do início de ano letivo e incentivado para que suas ações 

contribuíssem para o sucesso educativo intencionado. Conhecimento do projeto 

pedagógico por todos, estabelecimento de focos de ações e ciência coletiva do papel de 

cada um, assim como para onde deveriam seguir foram estratégias defendidas pela 

Coordenadora Pedagógica do CEI Vila Alzira. 

As intencionalidades do projeto educativo da creche necessitam de ações e 

estratégias para o alcance dos objetivos propostos pelo grupo de educadores e funcionários 

da creche. A Coordenadora Pedagógica favorece a reflexão dessas ações questionando 

sistematicamente a atuação docente. A CP acompanha as práticas das professoras, fazendo 

reflexões e análises da atuação docente nos encontros de formação semanal do PEA 

(Projeto Especial de Ação) pautando suas observações da prática docente com os 

elementos teóricos do PEA, com os princípios e concepções defendidos pelo Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da creche.  

A CP evoca o PPP como justificativa de suas intervenções, favorecendo a 

divulgação e rememoração de princípios, concepções e objetivos do projeto. Suas 

intervenções são legitimadas, pois o que defende como princípio ou como mudança consta 
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no PPP da creche. Observa-se um movimento de valorização da participação coletiva em 

torno da construção e avaliação do PPP. O documento passa a ser de domínio dos 

funcionários, e as ações da coordenação se apoiam em concepções e princípios, objetivos e 

estratégias comuns ao grupo. A CP se remete ao documento valorizando as 

intencionalidades defendidas pela maioria do grupo de funcionários da creche. Além disso, 

organiza o espaço e os materiais da instituição para que ideias do grupo, consoantes com os 

objetivos do PPP, sejam materializadas.  

O planejamento docente direciona as ações das professoras na busca dos intentos 

coletivos e individuais. Os funcionários e educadoras encontram apoio nos protocolos 

coletivos relacionados a condutas discutidas coletivamente, que determinadas nas reuniões 

pedagógicas da unidade, devem ser seguidas até nova avaliação do grupo. Apesar de 

algumas contradições existentes nas práticas da unidade, como a celebração de datas 

comemorativas religiosas como a Páscoa e o Natal, percebe-se a existência de 

intencionalidades coletivas e projetos institucionais concorrentes com o preceito de 

propiciar às crianças: uma creche com professoras e educadores cada vez melhores. 

Com relação à condução do planejamento das atividades docentes, a CP apoia o 

grupo na medida em que oferece condições estruturantes do trabalho docente que 

classifiquei como: 

1) fundantes ou inegociáveis – Projeto Político Pedagógico coletivo abrangendo 

princípios, concepções de criança autônoma; metas e objetivos para o ano com 

a presença de protocolos, procedimentos práticos determinados coletivamente 

para a sintonia de ações do educar e cuidar indissociáveis nas  práticas de 

higiene, de alimentação, do brincar e da leitura e roda de conversa.  

2) maleáveis ou negociáveis – são os escritos pessoais como as matrizes, os 

cadernos de registros, onde a professora pode planejar seus desejos e 

intencionalidades educativas. Nos planos de trabalho anuais há preocupação 

com a diversidade de experiências propostas para as crianças, a regularidade e o 

foco de ações pautadas pelas práticas da leitura, oferta de espaços e materiais 

para as brincadeiras, fantasias e expressões pelas diversas linguagens. A CP 

indica que não há um único modelo de planejamento da ação docente, mas é 

obrigatório que todas as professoras conduzam suas ações com base em 

intencionalidades para as aprendizagens e para o desenvolvimento infantil, 

escritas nas matrizes semanais. 
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3) afetivas –  A CP “afeta” positivamente o grupo com o seu engajamento; apoia a 

equipe da creche estabelecendo uma relação humana horizontal com 

funcionários, professoras e gestoras, reconhecendo suas falhas, colocando-se no 

lugar do outro. Entretanto, profissionalmente, desempenha um papel destacado, 

de par avançado, mais experiente, que enxerga melhor, pois não está no “olho 

do furacão” conforme relata. Os dados da pesquisa mostraram que o grupo 

solicita seu apoio na resolução de situações cotidianas da creche, o que 

evidencia que ela tem a competência profissional, exercendo o papel mediador. 

A Coordenadora subsidia a escrita de planos e relatos de trabalhos avaliando-os 

pela escrita de devolutivas. Os planos são de responsabilidade de cada grupo de 

professoras que atuam frente a determinada sala ou agrupamento de crianças. São 

compostos por dois registros: um anual contendo a caracterização das crianças, as 

intencionalidades e os objetivos pedagógicos de longo prazo. O outro é a matriz semanal 

constituindo, propriamente, o planejamento docente diário escrito.  

Os dados analisados da pesquisa mostraram que a CP faz intervenções sobre as 

intencionalidades educativas docentes para além do que está escrito nos planos e registros. 

Ela cobra o planejamento documental, entretanto a pesquisa alcançou as intervenções e 

acompanhamentos da CP sobre as intenções docentes observadas na relação com o grupo, 

principalmente, nos momentos do PEA. Nesses encontros a CP: 

a) questiona sistematicamente se as intencionalidades, focos e objetivos da ação 

docente estão consonantes com o PPP.  Na ação coordenadora, percebem-se constantes 

chamamentos e questionamentos do grupo sobre os objetivos educativos da creche, além 

da concepção de criança capaz, autônoma e sujeita de direitos. As docentes são instigadas, 

pela ação supervisora da CP, a repensarem suas práticas no sentido de estarem consoantes 

com o PPP da creche.  Essas práticas tiveram como foco projetos coletivos voltados para a 

leitura, higiene e alimentação. Conforme relata a CP, “se se alimentar é importante, então 

vamos pensar como isso ocorre aqui”. 

b) escuta e apoia o grupo, valorizando ações de autoria e autonomia docente; A CP 

busca e disponibiliza elementos teóricos e práticos que sustentam mudanças de postura, 

instigando os docentes a compartilharem entre si seus sucessos e desacertos. 

O trabalho docente é pautado pelo respeito aos eixos institucionais estruturantes do 

planejamento: os protocolos e procedimentos acertados coletivamente no PPP. A 

organização semanal do uso do espaço e do tempo de cada agrupamento, presente nas 
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matrizes, contém a previsão de momentos diários destinados às brincadeiras, rodas de 

conversa e leituras. Os “projetos institucionais” coletivos, que cobram a atenção de todos 

os funcionários da creche para questões de âmbito institucional como a alimentação e a 

higiene das crianças são promotores do investimento docente para a constante qualificação 

dessas práticas como ações educativas e planejadas. No PPP da unidade constam 

estratégias de melhorias do espaço físico da creche, acolhendo como propostas curriculares 

as atividades relacionadas ao banho, à escovação de dentes, às refeições, ao momento do 

sono, como práticas aproximadas aos usos sociais. 

A CP alegra-se com o desenvolvimento do grupo, aponta ações desviantes da ideia 

de educação pretendida na creche, indica possibilidades de recondução da ação docente, 

intervém com engajamento e disposição, ressaltando sistematicamente a concepção de 

criança eleita pelo grupo de funcionários no PPP da creche. Ela faz devolutivas dos 

registros e planos, apoiando o grupo docente para o foco das intencionalidades educativas 

presentes nas suas ações. 

c) organiza espaços e materiais pedagógicos num contexto favorecedor do 

desenvolvimento profissional docente. O grupo, orientado pela CP, construiu um ambiente 

acolhedor na creche. Espaços de refeição são organizados com mesas com toalhas, 

guardanapos, xícaras e enfeites de centro. Nos banheiros há toalhas de papel à disposição 

das crianças e lixeiras com pedais. De modo geral, os espaços e os materiais possibilitam 

escolhas para as crianças, ampliando sua autonomia. Os materiais pedagógicos são 

organizados em diversas caixas com ‘kits’ de faz de conta: médico, farmácia, leitura de 

imagens, quebra-cabeças, jogos de encaixe, jogos da memória, jogos sobre corpo e gênero, 

kits de escritório, de ferramentas e de beleza, carimbos, bonecas, diversas fantasias e 

vestuários.  

Finalmente, a CP investe na retomada sistemática dos acordos discutidos 

coletivamente nas reuniões pedagógicas que são demarcadas no PPP. A transposição dos 

preceitos discutidos no projeto educativo da unidade para a prática cotidiana é realizada 

pela escrita de protocolos. Estes norteiam a ação docente unindo o grupo em torno de 

procedimentos comuns agregadores de ações promotoras para o alcance de objetivos do 

PPP. Entretanto, desacertos na instituição e efetivação dessas ações são revistas, discutidas 

e avaliadas de forma coletiva nas reuniões pedagógicas.  

Conclui-se que a CP assume a articulação e orquestração da construção coletiva do 

Projeto Político Pedagógico da creche. O PPP tornou-se conhecido pelos diversos 
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segmentos que compõem o grupo educador da creche. Todos participam de sua construção, 

sentindo-se, de fato, autores e integrantes do grupo de educadores da unidade. Ações que, 

usualmente, não são reconhecidas como conteúdos curriculares – alimentação, banho, 

escovação de dentes assumem, na creche, pontos fundamentais e estruturantes do currículo 

e do planejamento pedagógico. São valorizadas ações pedagógicas voltadas para o 

desenvolvimento de hábitos e atitudes saudáveis na creche. Essas ações, quando acordadas 

nos protocolos, tornam-se inegociáveis na instituição. Somente são alteradas com o 

consenso da maioria dos funcionários da unidade, para que não haja procedimentos 

díspares ou destoantes dos combinados coletivos.  

As ações estabelecidas nos protocolos não são consenso na unidade, existindo 

conflitos e resistências. A CP persiste no acompanhamento da prática docente, investindo 

em estratégias questionadoras do movimento resistente às mudanças. As filmagens, 

estudos e relatos da prática e pesquisa teórica constituem algumas estratégias utilizadas 

pela CP constantes nos dados da pesquisa. O momento semanal de estudo, propiciado para 

todas as professoras no PEA  constitui recurso institucional fundamental para o trabalho da 

CP na condução do planejamento e na avaliação das intenções educativas. 
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