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'Crianças são as mensagens vivas que enviamos para um tempo que  não 

veremos.'  Essa é a razão de fazermos o que fazemos. Nós queremos que

a mensagem que mandamos ao futuro seja uma mensagem de esperança. 

É a mensagem que a natureza nos urge a enviar.“       

John Whitehead                                           
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políticas para a primeira infância



O lugar da Educaçaõ Infantil nas 

políticas para a primeira infância

A criança é sujeito de direitos:

 Constituição Federal 1988

 Estatuto da Criança e do Adolescente: 1990

 Convenção dos Direitos da Criança: 1990

 Documento Um Mundo para as crianças 2002



Para cumprir tais compromissos, são necessárias políticas setoriais articuladas 

O lugar da Educação Infantil nas 

políticas para a primeira infância

• Saúde

• Assistencia Social

• Proteção

• Cultura

• Esportes

• Justiça

• Trabalho

• Transportes

• Educação »» Educação Infantil

Primeira etapa da educação básica, ofertada em creches e pré-escolas



Base Legal da Educação Infantil

Educação Infantil é direito de todas as crianças:

• CF Art. 208

• ECA Art. 54

Educação Infantil é direito dos pais e mães trabalhadores

• CF ART. 7°



Responsabilidades

A educação abrange processos formativos na vida familiar, na convivência 
humana, no trabalho, nas instituições, nos movimentos sociais e 
organizações, nas manifestações culturais.

A LDB disciplina a educação escolar que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino em instituições próprias. 



Concepção de Educação Infantil

• A educação é direito de todos e dever do Estado, sem qualquer requisito 
de seleção.

• A Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica e é ofertada 
por meio do atendimento em creches, pré-escolas e centros de 
atendimento infantil.

• Faixa etária da Educação Infantil:

Creche: 0 a 3 anos e 11 meses

Pré-escola: 4 a 5 anos e 11 meses

A matrícula na pré-escola é obrigatória a partir dos 4 anos completos até 31 
de março. 



Concepção de Educação Infantil

São assegurados recursos pelo FUNDEB- constitucionalmente vinculados às matrículas da 
educação infantil nas redes pública e conveniada.

• A rede conveniada deve atender às exigências de qualidade e receber recursos do FUNDEB
para o atendimento de 0 a 3 anos e 11 meses.

• O sistema educacional brasileiro é institucional e não reconhece, como equivalentes ao dever
do Estado com a educação, as modalidades não formais.

• Os profissionais de Educação Infantil são professores com formação em curso de licenciatura,
de graduação plena. Admite-se como formação mínima o magistério oferecido em nível
médio na modalidade Normal de acordo com a LDB.

• Carreira de magistério e piso nacional.

• Demais profissionais são Funcionários da escola



A RNPI e a Educação Infantil

- RNPI: articulação de atores diversos na sua natureza e na sua missão, constituída a 
partir da concepção de criança como sujeito de direitos

- PNPI: documento técnico e político, elaborado pelas organizações da Rede e 
aprovado pelo CONANDA em 2010: torna-se o documento norteador para políticas 
de primeira infância. Suas 13 ações finalísticas cobrem os direitos das crianças. Entre 
essas ações está a EI.

O PNPI corrobora e valida a legislação, as políticas e ações na área e extrai delas e da
experiência pedagógica as diretrizes para orientar as ações nele previstas.



A RNPI e a Educação Infantil

Participação da RNPI na formulação e implementação das Políticas Nacionais de
Avaliação e Currículo na Educação Infantil

• Presença em diversas mesas e seminários sobre os temas;

• Carta para o Ministro Fernando Haddad sobre avaliação na Educação Infantil à luz
das discussões sobre o ASQ3;

• Participação no GT do MEC que produziu o documento: MEC- Educação Infantil:
subsídios para a construção de uma sistemática de avaliação.

• Participação no GT Avaliação Educação Infantil do INEP



Currículo e Avaliação em Educação     

Infantil

Currículo, segundo Aurélio:

• ato de correr, corrida. Pequeno atalho, desvio de um caminho

Currículo, segundo o Centro de Referência de Educação Integral:

• é a seleção cultural de determinados conhecimentos e práticas de ensino-
aprendizagem que, produzidos em contextos históricos determinados, procuram
garantir aos educandos o direito à riqueza de conhecimentos e de cultura
produzidos socialmente.

Avaliar, segundo Aurélio:

• determinar o valor; apreciar ou estimar o merecimento;
calcular, computar; fazer a ideia de, supor; reconhecer a grandeza, a intensidade, a
força, ajuizar



Currículo e Avaliação em Educação 

Infantil

Currículo e Avaliação : componentes essenciais em um
processo educacional. Para a construção de um sistema de
avaliação, é necessário estabelecer parâmetros de
funcionamento e a formulação de currículo é um elemento
fundante.



Currículo e Avaliação na Educação 

Infantil

É possível avaliar a oferta de educação infantil: envolve recursos públicos, está assegurada 
em lei, é dever do estado e direito das crianças, possui diretrizes e metas .

É importante avaliar a oferta de educação infantil: controle social, assegurar qualidade, 
garantir direitos. 

Questões:

Atende à sua finalidade, seus objetivos e diretrizes?

Quem são os responsáveis?

Como é o espaço?

Como se relaciona com o seu entorno?



Desafios: transformar intenção em gesto, vencer a 

distância entre o firmado e o realizado, superar as 

iniquidades 

• O que se espera das instituições de educação hoje?

- Alimentar a curiosidade;

- Considerar a diversidade como fato e como fator de enriquecimento;

- Facilitar o acesso à informação;

- Criar contextos de aprendizagem crítica e criativa;

- Possibilitar a expressão dos diferentes modos de ser, de  aprender e de 
comunicar;

- Ser um espaço propício ao desenvolvimento integral do indivíduo, à convivência 
respeitosa e dialógica entre todos e à formação estética. 



Desafios: transformar intenção em gesto, 

vencer a distância entre o firmado e o 

realizado, superar as iniquidades

Na Educação Infantil, tudo isso e mais:

- Compreender que o acesso ao conhecimento se dá pela experiência e
convivência sistemática e pelo uso de múltiplas linguagens;

- Considerar o brincar como a forma privilegiada de a criança se expressar,
conhecer, participar e crescer.

- Respeitar a integralidade da criança e seus diferentes ritmos.



Desafios: transformar intenção em gesto, 

vencer a distância entre o firmado e o 

realizado, superar as iniquidades.

• É possível avaliar o desenvolvimento das crianças?   Questões a     serem feitas:

- Qual a concepção de desenvolvimento humano que orientará a metodologia de 
avaliar capacidades da criança?

- Como estabelecer indicadores de desenvolvimento infantil sem considerar 
contextos de iniquidade?

- Como conciliar os conceitos de diversidade e de inclusão, expressos em diretrizes e 
normas de educação do país, com a ideia de avaliar habilidades e estabelecer 
indicadores de desenvolvimento padrão?



Desafios: transformar intenção em gesto, 

vencer a distância entre o firmado e o 

realizado, superar as iniquidades.

- Reconhecendo que os ambientes de EI ainda precisam de vigoroso investimento 
para se constituir em locais que promovam o desenvolvimento das crianças, 
adequados  ao cuidado e que possibilitem a aprendizagem, respeitando as múltiplas 
linguagens das crianças, qual o sentido de avaliar o desenvolvimento das crianças 
antes de fazer esse investimento?

- Como avaliá-las sem ter oferecido as condições a que tem direito para seu 
desenvolvimento?



Mais desafios

• Consolidar a identidade da Educação Infantil no sistema educacional.

• Ampliar o acesso, sobretudo para as crianças de 0 a 3 anos e para a população do campo.

• Implantar a obrigatoriedade da Educação Básica a partir dos 4 anos.

• Monitorar a qualidade e o funcionamento das instituições.

• Mobilizar setores estratégicos da sociedade no compromisso com a educação infantil.



Mais desafios...

• Que todo o esforço leve à formulação de políticas, programas, e atividades que respeitem e
estejam de acordo com o modo da criança ser e estar no mundo e que ofereçam a possibilidade
de atendimento integral e integrado inclusive às familias com as diretrizes e princípios que o país
já definiu.

• Que os diferentes profissionais envolvidos no cuidado, atenção e educação e proteção da
primeira infância, sejam capazes de ver na mais pobre e mais desprezada das crianças, o brilho
da inteligência, a centelha da humanidade.



Algumas ideias

• Desde o nascimento, as crianças aprendem sobre o mundo ao seu redor e procuram 
atribuir sentido ao que veem e experimentam.  Elas precisam de adultos que primeiro 
e antes de tudo as protejam, amem e atendam às suas necessidades básicas e que 
estejam genuinamente interessadas no que elas pensam e fazem. O que torna tão 
fascinante e recompensador trabalhar e viver com crianças é a nossa capacidade de 
encantamento com as descobertas diárias feitas pelas crianças: escutar, examinar 
cuidadosamente, refletir sobre e recuar ou responder de maneira que demonstre a 
elas que as ideias e interesses delas nos importam.



Algumas ideias

"Quando observamos crianças brincando, nós compreendemos como a brincadeira é 
central para o desenvolvimento saudável-para a saúde emocional, social e cognitiva das 
crianças e para a aprendizagem. Por meio da brincadeira e de atividades de produção, as 
crianças constroem ideias e relações que se transformam na base para o sucesso na 
escola e na vida. A atual ênfase excessiva nas escolas do país em testes padronizados está 
sendo imposta a crianças cada vez mais novas e tendo como resultado mais e mais 
instrução em detrimento da brincadeira e da aprendizagem ativa.”

Nancy Carlsson-Paige



Para não esquecer...

“Confesso que não venho, até aqui, falar-vos sôbre o problema da Educação, sem certo

constrangimento: quem percorrer a legislação do país a respeito da Educação, tudo aí encontrará.

Sôbre assunto algum se falou tanto no Brasil e, em nenhum outro tão pouco se realizou.

Não há, assim, como fugir a impressão penosa de nos estarmos a repetir. Há cem anos os

educadores se repetem entre nós. Esvaem-se em palavras, esvaimo-nos em palavras e nada

fazemos.

Atacou-nos, por isto mesmo, um estranho pudor pela palavra. Pouco falamos os educadores de

hoje.

Estamos possuidos de um desespero mudo pela ação”.

Discurso de Anisio Teixeira-Secretário de Educação da Bahia na Assembleia Constituinte Estadual.  1947
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