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nossa atuação

creche para quem 

quer ou precisa.  
pré-escola para 

todos. com 
qualidade sempre.

fortalecer 

quem cuida.
apoio às

famílias mais
vulneráveis, da 

gravidez

aos 3 anos.

avaliação na primeira infância:  

o que não se pode medir, 
não se pode melhorar.

todo mundo 
precisa saber:

o que se vive 

na primeira
infância

primeira 
infância 
primeiro!------------------------------

nossas 

prioridades----------



nossas

metas 

----------------

garantir educação
infantil de qualidade

com a demanda por 

creche atendida e 
todas as crianças de 4 

a 5 anos na pré-escola.

garantir a todas as
famílias inscritas no

cad, gestantes e

crianças de até 3 
anos, serviços de

parentalidade
de qualidade

ter sistemas de 
avaliação do 

desenvolvimento

e da
Educação

infantil
implementados

aumentar a 
compreensão da 

sociedade sobre o 

impacto, ao longo da 
vida, das experiências 

na primeira infância

primeira 
infância 
primeiro!
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as especificidades da educação infantil1
2 por que não é adequado 

EAD para Educação 
Infantil?

sumário
3 o que pode ser feito

nesse momento ?



as especificidades 
da educação infantil

1.



Educação de qualidade

na primeira infância 
pode quebrar o ciclo 

da pobreza de uma 

geração para outra

Perry Preschool: Intergenerational Effects –Heckman Equation



1988 1996 2006 2009

constituição 
federal 

EI como direito 
das crianças e 
das famílias/ 
dever do Estado

lei de 
diretrizes e 
bases da 
educação 

EI como 
primeira etapa 
da educação 
básica 

EC 59

matrícula 
compulsória na 
pré-escola a 
partir dos 4 anos

Plano Nacional 
de Educação 
(PNE) 
obrigatório

EC 53

Criação do 1º 
ano EF aos 6 
anos

FUNDEB: novo 
fundo inclui 
financiamento 
da EI 

legislação

2014

PNE 2014-2024

meta 1:
50% das crianças 
0-3 na creche
100% das crianças 
de 4 e 5 na pré-
escola



16,7 19,6 21,4 23 23,2 25,4 25,7 27,9 29,6 30,4 31,9 34,1

72,5
76,7 78,9 81,1 83 85,6 85,9 87,9 89,1 90,5 91,5 93

2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% de crianças de 4-5 na pré-escola
% de crianças de 0-3 na creche

Fonte: Anuário Brasileiro de Educação Básica 2019 

3.587.292 matrículas (2018)

Meta PNE 2024 50%

5.157.892 matrículas (2018)

Meta PNE 2016 100%

pré-escola

creche



avanços e desafios

tema avanços desafios

acesso % da população atendida desigualdade de acesso

inclusão da EI no FUNDEB repasse insuficiente para creche

ampliação do número de 
matrículas

problemas com a qualidade

qualidade BNCCEI e outros documentos complexidade para 
implementação

% de professores graduados inadequação dos cursos de 
Pedagogia

avaliação inclusão da EI no Saeb falta de dados sobre qualidade



1995 1996
1999/
2009

2009

critérios para 
o atendimento 
em creches 
que respeite o 
direito 
fundamental 
das crianças

referencial 
curricular 
para a EI

indicadores 
de 
qualidade 
na EI

diretrizes 
nacionais 
curriculares 
para a EI

documentos orientadores

2014

PNE 2014-
2024

Estratégia 
1.6 – Meta 1 
Implantação 
de avaliação 
da educação 
infantil a 
partir 2015

base 
nacional 
comum 
curricular 
EI

Direitos de 
aprendizagem

Campos de 
experiência 

2017

parâmetros 
de qualidade e 
infraestrutura 

2006/
2018



Desafio:
avançar em 
relação às 

práticas 
existentes

Processos 
pedagógicos 
qualificados



2017

raio X da BNCCEI

sanção
Quarta versão

2019 Implementação 
em regime de 

colaboração

intencionalidade educativa

6

5

direitos de 
aprendizagem

campos de 
experiência

transição EI –EF

síntese das aprendizagens

Faixas etárias

0 – 1a 6m
1a 7m -3a 11m

4a – 5a 11m

32
objetivos de 
desenvolvimento 

e aprendizagem

Criança no 
centro do 
processo 

pedagógico



educação infantil  >  práticas pedagógicas

campos de experiência
“(...)arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida 

cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem 

parte do patrimônio cultural.  Para cada um deles, há objetivos de aprendizagem.”

o eu, o outro e o nós: 7

corpo, gestos e movimento: 5

traços, sons, cores e formas: 3

escuta, fala, pensamento e imaginação: 9

espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações: 8

1
2
3
4
5



intencionalidade educativa

educação infantil  >  intencionalidade educativa

organização e proposição, pelo 

educador, de experiências que 
estejam alinhadas tanto com os 

direitos como com os objetivos 
de aprendizagem e 
desenvolvimento (oposição à ideia 

de um desenvolvimento 
completamente espontâneo)



Prática 
docente

• planejamento (intenções do prof. 

e interesses das crianças)
• mediação dos momentos de 

brincadeira livre
• entendimento e respeito aos 

ritmos das crianças

• experiências que integrem 
conhecimentos



por que não é adequado
EAD para a Educação Infantil?
2.



o que dizem os especialistas 
em desenvolvimento infantil

_ aprendizagem das crianças fica comprometida em frente a telas quando 
comparada com a aprendizagem na interação com pessoas

_atividades em frente a telas levam à passividade e ao isolamento, 
quando comparadas às atividades presenciais (distração passiva)

_telas deveriam ser evitadas com crianças de menos de 2 anos

_tempo de tela restrito para crianças a partir de 3 anos (1 hora/dia, com 
supervisão de um adulto)

_risco à saúde: a alta exposição à telas pode levar a transtornos diversos



o que dizem as DCNEI

não há
retenção e 
não é pré-
requisito p/ 

EF

Eixos
curriculares:
interações e 
brincadeiras

EI 

acontece
em espaço

institucional



criança 
aprende por 

meio de 
experiências 

concretas

intencionalidade 
pedagógica do 

professor

o que diz a BNCCEI

lógica não 
disciplinar ou 
fragmentada



o que pode ser feito neste 
momento?

3.



orientações às famílias
em relação ao cuidado
com as crianças

sugestões de 
jogos e atividades 

lúdicas variadas 
para serem feitas 
em conjunto

como conversar 
com as crianças 

sobre este 
momento

como organizar a 
rotina e os

procedimentos de 
cuidado e higiene
das crianças

como lidar com os 
comportamentos

das crianças neste
período

oportunidade de 

aproximação com 
as famílias



https://www.nenedozap.com.br/

@nenedozap

https://www.nenedozap.com.br/


estabelecimento e/ou 
fortalecimento de ações 
intersetoriais

parceria com a 
área da saúde 

para orientação 
dos profissionais de 
educação em 
relação a 
procedimentos 
de higiene

parceria com a 
área da saúde 

para orientação 
das famílias em 
relação à 
pandemia

parceria com a área da 
assistência social e 

saúde para 
localizar, acessar e 
apoiar as 
famílias vulneráveis 
(principalmente em 
relação à alimentação)

integrar ações com 
os programas de 

parentalidade e de 
apoio às famílias

oportunidade 

de trabalho 
intersetorial



qualificação dos 

profissionais da educação

parceria com a 
área da saúde 

para orientação 
dos profissionais 
de educação 
em relação a 
procedimentos 
de higiene

oportunidades de 
encontros virtuais 

para formação, 
apoio mútuo e 
planejamento 
pedagógico em 
cada unidade 
educativa

para as redes que 
possuem sistemas

de EAD para 
professores, 
dar continuidade
a ações de 
formação

oportunidade de 

qualificação 
profissional



obrigada
babuchaim@fmcsv.org.br


