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APRESENTAÇÃO

 A Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul (RME) apresenta uma 
multiplicidade de projetos e ações. Cada escola traz sua singularidade às práticas 
educativas. A Secretaria Municipal da Educação (SMED), comprometida com o 
projeto de cidade em que todos aprendem, lança os Cadernos Pedagógicos nos 

5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 e 12, que divulgam os trabalhos educativos produzidos pelos 
profissionais que fazem a educação na RME.

 Nessa perspectiva, os Cadernos Pedagógicos pretendem estabelecer 
um espaço para a publicação dos trabalhos realizados pelos professores, 
coordenadores pedagógicos, diretores e vice-diretores, professores que atuam em 
bibliotecas escolares, secretários de escola, profissionais do Programa Vinculação, 
assessores pedagógicos da SMED, entre outros. A intenção é que reflitam sobre a 
sua prática docente, concebam a escola como um espaço de conquista, inspiração, 
aprendizagem e felicidade, conheçam os trabalhos realizados pelos colegas e 
sintam-se instigados a relatarem suas experiências.

 Vai, assim, uma coletânea de artigos à consideração de todos os profissionais 
da educação, para leitura e crítica em momentos de conversação pedagógica.  
 Os Cadernos Pedagógicos são uma aposta e um convite a novos diálogos. 

7

Edson Paulo Theodoro da Rosa 
Secretário Municipal da Educação
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A ARTE DO BRINCAR
Adriana Inês Griffante*

 
 Nas diferentes fases da infância, passamos por inúmeras aprendizagens e com 
elas registramos marcas, que, muitas vezes, jamais serão esquecidas. Voltar no tempo 
nos permite buscar um baú de recordações. Só de lembrar uma canção, uma história, 
uma brincadeira, entre muitas outras aventuras vivenciadas, já sentimos a alegria e a 
emoção que brota em nossa mente. E, quando permitimos abrir esse baú de lembranças, 
oportunizamos a reflexão do significado do brincar nessa fase importante da vida, a infância, 
e, acima de tudo, permitimos às crianças o direito de brincar. 
 Brincando, a criança desenvolve sua imaginação e criatividade, por isso o professor 
de Educação Infantil tem a responsabilidade de incentivar e valorizar suas brincadeiras, 
favorecendo novas descobertas que o brincar permite. 
 Ao refletirmos sobre a importância do brincar e o quanto a brincadeira contribui para 
o desenvolvimento da criança, concretizamos nosso compromisso com a educação e o 
cuidado nos seus aspectos físicos, emocionais e sociais. 
 Observando o ato do brincar percebemos o desenvolvimento da linguagem, da 
coordenação motora e da socialização da criança; as relações que estabelece; as atitudes 
que adota nas atividades lúdicas, jogos, músicas, brincadeiras; momentos de aprender, de 
descobrir, de criar, de relatar experiências, refletir e formar novos conceitos. 
 De acordo com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança ONU (1989, art. 
31), o ato de “brincar é um direito de todas as crianças do mundo”.
 De acordo com Vygotsky (1989), “as maiores aquisições de uma criança são 
conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação 
real e moralidade”. É por meio dos brinquedos e brincadeiras que a criança desenvolve 
habilidades como: observar, nomear, comparar, classificar, analisar, entre muitas outras, 
ampliando sua visão de mundo, de maneira divertida e alegre.
 As brincadeiras podem transformar todo e qualquer lugar em um espaço agradável, 
prazeroso e atraente. Na Escola de Educação Infantil a organização desses espaços é uma 
tarefa importante, especialmente para o professor, cujo planejamento é fundamental, a fim 
de permitir as diferentes formas de brincadeiras, observando e respeitando as diferenças 
de cada um. Para que isso ocorra, é necessário que o professor desacomode-se, sinta-se 
desafiado, possibilitando-lhe traçar novos caminhos rumo à descoberta, à observação e à 
atuação, enriquecendo, assim, as atividades desenvolvidas e oportunizando a aprendizagem 
das crianças. Conforme cita a autora:
 

  

 

“Educar não se limita a repassar informações ou mostrar apenas um caminho, aquele 
caminho que o professor considera o mais correto, mas é ajudar a pessoa a tomar 
consciência de si mesma, dos outros e da sociedade. É aceitar-se como pessoa e saber 
aceitar os outros. É oferecer várias ferramentas para que a pessoa possa escolher entre 
muitos caminhos, aquele que for compatível com seus valores, sua visão de mundo e com 
as circunstâncias adversas que cada um irá encontrar. Educar é preparar para a vida”. 
(KAMII, 1991, p. 125).

*Professora e Coordenadora da Escola de Educação Infantil Criança Feliz, no Município de Caxias do Sul
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 É essencial que o professor, além de propor, de oportunizar esses momentos, 
participe efetivamente das brincadeiras, brinque com as crianças, permita-se entrar nesse 
mundo da imaginação, do faz de conta, volte a ser criança. Esse resgate ao passado 
nos permite refletir sobre o que e como brincávamos, relembrando sentimentos, histórias, 
momentos, músicas e até mesmo frustrações. 
 Temos como principal objetivo proporcionar o desenvolvimento integral em todas 
as etapas da infância, possibilitando à criança a construção do seu conhecimento, estando 
presente e atuante nesse processo, assumindo o brincar com  compromisso, pois sabemos 
que toda a criança que brinca vive uma infância mais feliz. 

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – 1V. Brasília: MEC/SEF, 1998.

KAMII, Constance; DEURIES, Rheta. Piaget para educação pré-escolar. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1991.

VYGOTSKY, Lev S..  A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 
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O SERVIÇO SOCIAL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Daiane Cristina Lorandi Camargo*
Josiéle Maria de Lima Nunes**

 No Brasil, o atendimento à Educação Infantil – crianças de zero a cinco anos de idade 
– tem experimentado significativas mudanças no decorrer dos últimos anos, marcadas não 
apenas pelos movimentos sociais organizados, reivindicadores de creches e pré-escolas, 
mas inclusive pela promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88), e elaboração do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/90), no qual a criança é reconhecida como um 
sujeito de direitos. 
 A Educação Infantil vive um momento de transição não mais restringindo suas ações 
à “guarda e ao cuidado”, mas apresentando uma intencionalidade, visando proporcionar 
condições adequadas de desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social à criança, 
promovendo a aplicação de suas experiências e conhecimentos.
 Essas mudanças vêm exigindo, por outro lado, novas formas de trabalho junto às 
crianças e suas famílias, especificamente no que concerne à atuação do Assistente Social 
nas Escolas. A ação profissional é conduzida de acordo com os princípios dispostos no 
Código de Ética do Assistente Social, a Lei de Regulamentação da Profissão (nº 8.662/93), 
e o Projeto Ético-Político da categoria, que tem como objetivo maior a promoção e defesa 
intransigente da cidadania, bem como a formação do cidadão. 
 O processo de trabalho do Assistente Social é pautado no instrumental técnico-
operativo e teórico-metodológico (conhecimentos, valores, herança cultural, habilidades, 
entre outras particularidades do sujeito). Essa base é constituída pelos recursos essenciais 
que o Assistente Social aciona para exercer o seu trabalho, a fim de iluminar a leitura da 
realidade e direcionar melhor sua ação (Iamamoto, 2001). A ação deve ser transformadora, 
buscando a emancipação e o autodesenvolvimento da família1 e das crianças que 
frequentam as Escolas de Educação Infantil conveniadas com o Município2. 
  Dentro desse contexto familiar, o profissional do Serviço Social irá se deparar com 
as múltiplas e complexas expressões da questão social (pobreza, drogadição, desemprego, 
violência, abandono, maus tratos, negligência, dentre outros), devendo atuar nestas 
demandas, providenciando respostas com a utilização de instrumentos (meios) para atingir 
seus objetivos. Esses instrumentos podem ser:
Encaminhamentos – são efetuados quando a família e/ou um de seus membros  necessita 
de um atendimento na rede socioassistencial 3. O encaminhamento tem a sua importância 
na busca ao acesso e garantia dos direitos sociais.

  
  

1 Família considerada aquelas com base em uniões livres, sem casamento civil e religioso; famílias monoparentais com 
chefia feminina, mães/adolescentes solteiras que assumem seus filhos; mulheres que decidem ter filhos dentro do que é 
conhecido como produção independente; famílias formadas por casais homossexuais; formadas por pessoas convivendo no 
mesmo espaço, sem vínculos de aliança ou consanguinidade, mas com ligações afetivas de mútua dependência e respon-
sabilidade (PEAS, 2000-2003, p.39).
2 Atualmente o Município de Caxias do Sul possui 36 Escolas de Educação Infantil conveniadas a entidades filantrópicas, 
Clubes de Mães e Associação de Moradores de Bairro.
3 Rede socioassistencial: Unidades Básicas de Saúde, Conselho Tutelar, Centros de Referência de Assistência Social, Orga-
nizações Não Governamentais, Poder Judiciário, Ministério Público, entre outros.

*Assistente Social, Assessora da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul
**  Assistente Social, Assessora da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul. Especialista em Violência Do-
méstica Contra Crianças e Adolescentes pela USP
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Reuniões – contemplam desde aquelas da equipe técnica para estudo de caso ou para 
avaliação do trabalho realizado até reuniões com grupos (funcionários, pais, profissionais 
da rede socioassistencial).
Visitas domiciliares – acontecem na residência dos sujeitos e visam conhecer as condições 
de vida e os aspectos do cotidiano, das relações desses sujeitos que geralmente escapam 
às entrevistas de gabinete (Mioto, 2001).
Entrevistas – são muito utilizadas quando o profissional precisa obter dados da família, 
podem ser realizadas de forma individual ou de forma conjunta (Mioto, 2001).
Estudos socioeconômico/estudo social – se realiza pela abordagem de determinados 
sujeitos implicados direta ou indiretamente na situação estudada. É um contato intencional 
de aproximação, por meio do qual cria-se um espaço para o diálogo, troca de informações e/
ou relato de experiências para tomada de conhecimento de um conjunto de particularidades 
necessárias à intervenção profissional (Sarmento,1994).
 O trabalho é baseado pelo diálogo do saber profissional com o de outras áreas, 
visando à defesa da garantia dos direitos sociais seja das crianças, família, escola e 
comunidade, por meio de ações em conjunto com os demais profissionais que compõem a 
rede socioassistencial.
 O Serviço Social faz parte da equipe multidisciplinar4 da Educação Infantil da 
Secretaria Municipal da Educação, atuando no desenvolvimento das seguintes atividades:
- identificar, continuamente, necessidades individuais e coletivas, apresentadas pelas 
famílias na perspectiva do atendimento social e da garantia de seus direitos;
- gerenciar as vagas disponíveis nas Escolas de Educação Infantil;
- intensificar a relação escola/família, objetivando uma ação integrada de parceria na busca 
de soluções dos problemas que se apresentarem; 
- fornecer orientação social e fazer encaminhamentos da população usuária aos recursos 
da comunidade;
- prestar atendimento individual, orientação social e encaminhamento às famílias cujas 
crianças necessitarem de atendimento especializado;
- orientar a equipe da escola, dando suporte sobre situações relacionadas às crianças;
- realizar estudos socioeconômicos e sociais das famílias relacionados ao Serviço Social, 
no âmbito da Educação Infantil.
 O Serviço Social afirma-se como uma especialização do trabalho coletivo, inscrito na 
divisão sociotécnica de trabalho, ao se constituir em expressão de necessidades históricas, 
derivadas da prática das classes sociais no ato de produzir seus meios de vida e de trabalho 
de forma determinada (Iamamoto, 2001). Está voltado ao compromisso com a afirmação da 
democracia, da liberdade e da justiça social, lutando pela afirmação dos direitos de cidadania 
que reconheça as efetivas necessidades e interesses dos sujeitos sociais.
 Nesse sentido, a atuação do Assistente Social nas Escolas de Educação Infantil está 
pautado em diretrizes de fundamental importância para a garantia de um trabalho de caráter 
não exclusivamente educativo e nem prioritariamente assistencial, mas socioeducativo, de 
mobilização da participação da família no processo de aprendizagem e cuidado da criança, 
na gestão da escola e na comunidade escolar.  

4A equipe multidisciplinar é composta por: Assistente Social, Pedagoga, Psicóloga, Fisioterapeuta e Nutricionista.
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DESENHOS, LETRAS E NÚMEROS: 
MARCAS GRÁFICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Lia Fernanda Stedile Dartora*
Valéria Flach Baldissarini**

 A Educação Infantil configura-se em um espaço privilegiado, onde a criança tem 
a possibilidade de: conviver com outras crianças de diferentes idades e culturas; brincar 
significando e ressignificando suas vivências; descobrir e ampliar seu conhecimento sobre 
o mundo que a cerca. Habilidades como: falar, ouvir e contar histórias, cantar músicas do 
folclore brasileiro, desenhar, dançar e dramatizar como forma de expressão, se desenvolvem, 
ampliando, gradativamente, a sua comunicação e o acesso ao mundo letrado. 
 A aprendizagem da linguagem oral e escrita é um dos elementos importantes para 
as crianças ampliarem suas possibilidades de inserção e participação nas diversas práticas 
sociais. 
 O desenvolvimento da linguagem oral está associada à verbalização e à busca 
de sentido entre pessoas que desejam se comunicar. A escuta do outro é fundamental 
para que a criança aprenda a falar. Esse aprendizado ocorre em tempos diferenciados, 
porém a participação em atos de linguagem é determinante para que a criança aprenda 
a falar fluentemente, forme frases completas e compreenda a fala dos outros, ampliando, 
significativamente, o seu vocabulário.
  

 Os primeiros traços infantis (manifestações da escrita), realizados em suportes e 
materiais diversificados (areia, papel, isopor, tecido, calçada, madeira, com tinta, lápis de 
cor, canetões, giz de cera,...), não possuem, a princípio, diferenças gráficas  significativas. 
Inicialmente, o objetivo é a experimentação e a exploração. A criança realiza traços sem 
formas definidas. Essas marcas visíveis se diferenciam, gradativamente, em função do que 
se tem a intenção de representar. Aos poucos, alguns desses grafismos apresentam-se com 
formas figurativas de objetos do mundo e outros aparecem como uma primeira tentativa de 
imitação da escrita. Sabe-se que o papel do professor nesse momento é fundamental, pois 
é a partir dos questionamentos que faz à criança, levando-a a nomear o que desenhou, que 
ocorre a significação das formas desenhadas, ainda que, num primeiro momento, ela não 
tenha intenção de representar algo. A criança percebe que, além de um nome, o desenho 
possui uma forma, relacionada a objetos, lugares e paisagens que lhe são familiares.
 A utilização do desenho e da escrita ocorre em substituição a algo que se tem na 
memória, que se pretende representar. O desenho mantém uma relação de semelhança 
com o objeto representado, enquanto que a escrita constitui-se por um sistema socialmente 
construído e extremamente convencional. São diferentes, então, em natureza e conteúdo, 
e essas diferenças devem ser percebidas e compreendidas pela criança, possibilitando 
o estabelecimento do valor simbólico da escrita. É por meio de vivências e experiências 
significativas envolvendo desenho e escrita, que a criança os diferencia, o que lhe possibilita 
utilizar “hipóteses de escrita” de acordo com o conhecimento que dispõe.

  

 Desde muito pequena, a criança está em contato com a linguagem escrita, o que lhe 
permite descobrir sua função social, demonstrando cada vez mais interesse e curiosidade. 
Quanto maior for a importância dada às práticas sociais de leitura e escrita no ambiente 
onde a criança vive, mais significativas serão as hipóteses por ela elaboradas em relação 
à linguagem escrita.

*Professora, Assessora da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul 
**  Professora, Assessora da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul

“Nos diálogos com adultos e com outras crianças, nas situações cotidianas e no faz de 
conta, as crianças imitam expressões que ouvem, experimentando possibilidades de 
manutenção dos diálogos, negociando sentidos para serem ouvidas, compreendidas e 
obterem respostas.” (RCNEI, Vol. 3:1998, p. 126)

“A linguagem, o jogo simbólico, a imitação diferida, a imagem mental e a expressão gráfica 
envolvem a função semiótica. Na posse dela, a criança é capaz de usar significantes 
diferenciados...”(FERREIRO & TEBEROSKY, 1979/86, p. 64)
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 No período de delimitação de fronteiras entre desenho e escrita, a criança utiliza 
ambos, pois o desenho garante sentido ao texto escrito. A partir do momento em que a 
criança classifica diferenciando letra/número de desenho, inicia-se um novo passo na 
construção do seu conhecimento, tendo sequência com a distinção entre letras e números, 
fundamental para o processo de desenvolvimento da escrita na criança. 
 A escrita do próprio nome, para a criança, tem a função de marcar sua propriedade 
e identificar suas produções. Na representação do mesmo, a criança utiliza a escrita 
observando uma ordem memorizada ou partindo de um modelo gráfico, sem relacioná-la 
com a oralidade. Entende as letras do próprio nome como desenhos significando novas 
marcas gráficas, que, posteriormente, exercerão papel fundamental na elaboração de suas 
hipóteses sobre a escrita.

 

 

 Ao escrever o próprio nome, a criança tem a oportunidade de conhecer diversas 
letras que lhe servirão de fonte de informação para a tentativa de escrita de outras palavras. 
O uso da escrita em letra MAIÚSCULA (caixa alta) facilita a percepção do traçado da 
mesma, não deixando dúvidas sobre onde inicia e onde termina cada letra. Indica-se a 
sua utilização não apenas para a escrita do nome, mas para toda e qualquer produção 
envolvendo a escrita.
 Concomitantemente à escrita do próprio nome, é importante que a criança   presencie 
e participe de diversificadas situações em que se faça necessário a escrita, percebendo, 
conforme a situação, questões como: para que, para quem, onde e como se escreve. As 
práticas de escrita podem e devem acontecer em diferentes situações, utilizando também 
letras móveis, as quais permitem à criança comparar, fazer e desfazer as escritas.
 Na Educação Infantil o trabalho com a linguagem corporal, musical, oral, artística, 
pictórica e escrita proporciona à criança a comunicação com o mundo e constitui-se em um 
direito que a escola deve assegurar, viabilizando a expressão de suas ideias e sentimentos. 
Cabe ao professor, em sua prática pedagógica intencional e planejada, valorizar as várias 
formas de expressão da criança, oportunizando vivências significativas, para que, de forma 
lúdica e criativa, ela amplie e qualifique sua comunicação, inserindo-se e participando 
efetivamente das mais diversas práticas sociais.
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“...o nome próprio é tanto fonte de informação como de conflito. A criança não entende por 
que a quantidade de letras não está em relação com a idade; não entende por que sua 
letra – que é sua própria – pode aparecer em outras escritas; poderá dar uma interpretação 
estável a essa totalidade sem, no entanto, compreender a relação que guardam as partes 
com o todo, etc., etc. Em suma, os processos de construção do nome próprio são em tudo 
semelhantes aos processos de construção de outros nomes, exceto – e nisso reside toda 
a diferença – que as letras não são quaisquer.” (FERREIRO & PALACIO,1982/87, p. 121)
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DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR: 
COMPROMISSO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ângela Maria de Souza Paes*

 O desenvolvimento neuropsicomotor vem sendo tema de várias pesquisas nos 
últimos anos, pois nos primeiros anos de vida a criança passa pelo período mais crítico 
do desenvolvimento do sistema nervoso central, sendo que vários fatores podem interferir 
neste processo. A criança pequena, especificamente o bebê, tem sido visto como um sujeito 
passivo e dependente porque sua aparência frágil tem o poder de causar no adulto um 
sentimento de proteção; entretanto, os estudos e pesquisas tem mostrado uma nova visão 
de criança, que nos permite compreender seu desenvolvimento e a forma como ela constrói 
seu conhecimento, vendo-a como um sujeito que, desde o nascimento, está inserida num 
contexto social e dele participa ativamente.
 Vygotsky (in ARRIBAS, 2004) diz que “os modelos com os quais o indivíduo se 
depara, os incentivos que recebe do meio no qual está inserido são os que vão influenciar 
seu comportamento.”  Reconhecer os caminhos externos que a criança percorre desde a 
mais tenra infância, decorrentes de fatores histórico-culturais e que aceleram o processo 
de maturação, significa compreender que os costumes, os hábitos, as ações e as formas 
de relação dos adultos vão ter influência no seu desenvolvimento neuropsicomotor. Por 
isso a necessidade de profissionais com outras formações para ampliar os modelos e as 
oportunidades de experiências oferecidas às crianças. 
 Sendo assim, a Escola de Educação Infantil (EEI) amplia a organização curricular 
para oferecer mais modelos e permitir novas experiências de exteriorização corporal por 
meio de atividades compatíveis com cada etapa evolutiva da criança, passando pela via do 
brincar e da estimulação de forma sadia, plena e prazerosa.
 O desenvolvimento ocorre na criança por meio de forças externas e pela influência 
hereditária, atuando entre si numa perfeita união.
 O desenvolvimento neuropsicomotor ocorre por uma sucessão de etapas. Cada 
uma delas prepara para a seguinte e os limites entre uma e outra não são nítidos nem 
precisos em relação à idade cronológica. Cada pessoa é única, com seu ritmo próprio, 
umas podem ser rápidas e outras lentas para resolver qualquer tipo de atividade. O certo 
é que todas as crianças passam pelas mesmas fases, mas cada uma delas têm diferentes 
fatores que interferem no seu desenvolvimento e não apenas a idade. O conhecimento das 
fases do desenvolvimento é importante, desde que seja usado com flexibilidade.
 Criança é sinônimo de movimento, desde o ventre materno observamos os famosos 
pontapés. Do seu nascimento em diante, ela está em ação, primeiramente de forma reflexiva 
e desordenada, que aos poucos vai se estruturando.
 O recém-nascido pode exibir uma variedade de reflexos motores. 
 Os movimentos mais comuns do nascimento aos três meses são os de braços, 
pernas e sucção. Entretanto, no primeiro mês, ao ser deitado de bruços, o bebê já levanta 
o queixo acima do colchão; com dois meses usa as mãos para golpear objetos próximos, 
vira o rosto na direção de um toque no canto da boca ou na bochecha e agarra um objeto 
que lhe é colocado na palma da mão.
 Para os pais e educadores, o desenvolvimento motor da criança é visível. É importante 
saber que essas mudanças ocorrem porque outras mudanças invisíveis já aconteceram.
As habilidades de movimento de braços, pernas, cabeça, manipular dedos, arrastar-se, 
engatinhar, andar e correr têm desempenhado um papel importante na experiência da 
evolução humana. Esse papel não tem sido apenas físico, mas envolve o homem como um 
ser total.

*Fisioterapeuta, Assessora da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul. Especialista em Reeducação das Fun-
ções Neuromotoras pela ULBRA e Especialista em Deficiência Mental pela FSG
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 Nessa fase específica de zero a três meses, é importante a liberdade de movimento 
de braços, pernas e corpo inteiro. A estimulação por meio do toque é de suma importância.
Tal atividade pode transformar-se em momentos ricos de comunicação e expressão entre 
o adulto e o bebê, além de proporcionar uma sincronia de movimentos leves e agradáveis.
 A criança de quatro a seis meses já venceu o desequilíbrio temporário, agora é 
mais expansiva e expressiva, reconhece pessoas da família, sorri com mais facilidade e 
espontaneidade, responde às carícias com alegria, busca o lugar de onde vem o som, 
rola sobre si mesma, começa a explorar objetos, leva objetos à boca, permanece sentada 
quando colocada e inicia o arrastar. Nessa fase é importantíssimo ser colocada de barriga 
para baixo (DV). Os reflexos, aos poucos, vão sendo substituídos por ações. Apresenta 
maior domínio dos músculos que sustentam a cabeça. É o momento propício para oferecer 
objetos e brinquedos atraentes e coloridos para que ela possa ver, tocar e pegar. Nessa fase 
a unidade olho/mão/boca está estabelecida. A coordenação motora apresenta-se cada vez 
melhor. Descobre os pés e tenta levá-los à boca, arrasta-se na cama, descobre a posição 
sentada com apoio, consegue rolar, precisa de ambientes mais amplos para explorá-los. 
 Inicia a formação das noções de espaço e tempo, por meio de uma longa preparação 
iniciada pelo uso dos sentidos, nas experiências concretas do cotidiano. Nas EEI existe uma 
rotina que contribui para essa construção por meio da alimentação, da higiene, do sono, 
das atividades como: cantar para o bebê em diferentes momentos, anunciar a chegada 
de alguma pessoa, deixar que ele coloque objetos (limpos) na boca para que comece 
a adquirir noção de espaço interno, estimular a exploração do pé, para que conheça os 
limites do corpo e movimentar objetos em várias direções, são fundamentais na formação 
das noções espaciais e temporais.
 Dos sete aos doze meses o bebê é comunicativo e expansivo, lançando-se de 
todas as maneiras no mundo que tem a sua volta. Está descobrindo o tamanho, a forma, 
a textura e o peso das coisas que manuseia. Gosta de apalpar tudo que está a sua volta e 
nunca está ocioso. Senta sozinho, engatinha e faz força para se por de pé. Gosta de objetos 
em desordem, de folhear e de rasgar revistas e de brinquedos de encaixe. Já começa a 
dizer algumas palavras. Gosta de brincar de esconder objetos debaixo de panos e começa 
as tentativas para caminhar, que se completam por volta de um ano e dois meses. Seu 
deslocamento no espaço é constante e tem domínio do ambiente. Aparecem as mudanças 
de decúbito: deitado para sentado e sentado para de pé.
 Não existe idade certa para o bebê sentar, engatinhar e andar, tudo vai depender 
da maturação do sistema neural, do sistema muscular e das oportunidades de experiências 
práticas que desenvolvem as habilidades motoras que estão emergindo. Entretanto, há 
limites de idade que normalmente são seguidos pela maioria dos bebês.  A criança de 
um a dois anos, do ponto de vista motor, já caminha sozinha, já adquire sua postura 
reta, aprimora sua coordenação nas atividades de correr, é capaz de pegar a colher pelo 
cabo, utilizar copo e xícaras para beber, e de brincar, gostando mais das brincadeiras que 
envolvam vários objetos pequenos do que apenas um. Está abandonando a mamadeira, 
gosta de rabiscar, folhar revistas, embora passe várias folhas ao mesmo tempo. Está mais 
disposta a experimentar e exercitar, sua energia motora é muito forte, tenta correr, trepar, 
subir escadas com menos dificuldade. Atira objetos. Gosta de correr atrás dos outros e 
gosta que corram atrás dela. Aos dois anos já consegue tirar os sapatos e abrir um zíper. 
 A criança de dois a três anos deixou de ser um bebê, suas habilidades motoras 
começam a ficar mais refinadas, pega objetos com uma mão, mudando com facilidade para 
outra.
 O desenvolvimento motor é o resultado de muitas mudanças que ocorrem na criança 
como: altura, peso, músculos, ossos, sistema nervoso...Todas as mudanças atuam juntas 
para possibilitar que a criança possa usar o seu corpo. É período marcado pela explosão 
motora, ela corre, pega coisas no chão sem se desequilibrar, anda na ponta dos pés e, por 
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alguns segundos, equilibra-se num pé só, sobe e desce escadas, é capaz de manusear 
pequenos objetos, usa o lápis e executa suas garatujas.
 O motor, somado às características de curiosidade, espírito de aventura e 
descoberta, torna a criança um “mexilhão”. Correr e mexer são suas atividades principais. É 
necessário deixar que a criança explore o ambiente, decida sobre suas tentativas, procure 
seus pontos de apoio e defesa e encontre sozinha a maneira de enfrentar uma situação 
nova. O desenvolvimento motor se dá pela aprendizagem constante e esta é produto de 
erros e acertos. Fazer do erro um processo construtivo é um desafio que cabe também ao 
educador das Escolas de Educação Infantil administrar.
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EDUCAÇÃO INFANTIL: OPÇÃO AO ENFRENTAMENTO 
DA VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE

Paula Fernanda Cioato Lemos*

 Estamos presenciando, diariamente, o aumento constante dos índices de violência 
e criminalidade. À primeira vista, esses eventos são reconhecidos como um problema 
econômico e social sério, que afeta todos os níveis sociais – ricos e pobres (estes últimos 
mais), mulheres e homens, jovens e idosos.
 A urbanização acelerada, a pobreza e a desigualdade persistentes, a violência 
política, a natureza mais organizada do crime e a emergência do uso e tráfico de drogas 
ilegais são fatores citados com frequência como estando à raiz desse aumento. 
 A resposta imediata a esse aumento nos níveis de criminalidade e violência tem 
sido um maior controle e repressão. Entretanto, essa abordagem enfoca o problema depois 
que ele ocorreu. 
 Uma opção de resposta e alternativa em termos de políticas públicas – e que 
complementa a primeira – enfoca a prevenção do crime e da violência, evitando que eles 
ocorram. 
 Prevenir não significa reprimir o problema, mas entender seu processo para 
antecipar-se a ele, impedindo que aconteça. Significa evitar a criminalidade, lutando não 
somente contra suas manifestações, mas, sobretudo, contra suas causas, envolvendo 
desde a criação de programas sociais até a intervenção por meio de ações de educação. 
 Pensar na prevenção da violência e do crime por meio da educação é uma 
alternativa. Não por acaso, a inserção das crianças na escola foi antecipada. E, se 
pensarmos que estando na escola elas deixam de ser vítimas vulneráveis, sujeitas a toda 
sorte de influências, quanto antes iniciarem a vida escolar e mais tempo permanecerem 
nesse ambiente, mais sadio será seu desenvolvimento.
 Antes mesmo de iniciarem o Ensino Fundamental, temos uma etapa da educação 
cujas ações de prevenção podem ser ainda mais significativas: a Educação Infantil. Essa é 
a primeira etapa da educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da 
criança até os cinco anos de idade.
 A criança, como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte de uma 
organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma determinada cultura, 
em um determinado momento histórico. É profundamente marcada pelo meio social em 
que se desenvolve, mas também o marca. 
 De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 
Vol. 1:

“As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres que sentem e 
pensam o mundo de um jeito muito próprio. Nas interações que estabelecem desde cedo com 
as pessoas que lhe são próximas e com o meio que as circunda, as crianças revelam seu 
esforço para compreender o mundo em que vivem, as relações contraditórias que presenciam 
e, por meio das brincadeiras, explicitam as condições de vida a que estão submetidas e seus 
anseios e desejos. No processo de construção do conhecimento, as crianças se utilizam das 
mais diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem idéias e hipóteses 
originais sobre aquilo que buscam desvendar. Nessa perspectiva as crianças constroem o 
conhecimento a partir das interações que estabelecem com as outras pessoas e com o meio 
em que vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas sim, fruto de um 
intenso trabalho de criação, significação e ressignificação.” (RCNEI, Vol. 1:1998, p. 21)

*Psicóloga, Assessora da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul



Caderno Pedagógico 5 - Educação Infantil

20

 Na Educação Infantil educar significa propiciar cuidados, brincadeiras e 
aprendizagens orientadas, que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades 
infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude básica de 
aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos 
da realidade social e cultural. Com isso, a criança poderá desenvolver capacidades de 
apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas 
e éticas, contribuindo para sua formação.
 É nessa faixa etária que ocorrem as principais aquisições das crianças. Assim, 
como muito bem coloca Delors, “a escola tem por missão, (...) levar as pessoas a tomarem 
consciência das semelhanças e da interdependência entre todos os seres humanos do 
planeta”. É dever da escola, portanto, aproveitar todos os momentos para propiciar essa 
dupla aprendizagem.
 Sendo a Escola de Educação Infantil, hoje, um espaço onde as crianças passam a 
maior parte de seu dia, longe de seus pais, não teria o professor o importante papel de ser 
uma referência para essas crianças? 
 O professor de Educação Infantil é uma importante referência na formação das 
crianças que frequentam as escolas infantis conveniadas ao Município de Caxias do Sul. 
E, como referência positiva, todo o trabalho feito com essas crianças tem um enfoque 
preventivo, uma vez que muitas delas não têm qualquer orientação, por parte da família, 
com relação a valores e regras de convivência social a serem respeitadas.
 Além disso, na ausência de uma referência familiar positiva, o papel do professor  
torna-se duplamente importante, pois vai contribuir diretamente na formação das crianças 
como uma referência em valores e atitudes. Essa referência poderá ser a base de uma 
estrutura de personalidade adequada, a partir da formação de vínculos afetivos saudáveis, 
com o estabelecimento de limites e a diferenciação clara entre o que é certo e o que é 
errado.
 Nosso  município, hoje, mantém trinta e seis escolas de Educação Infantil 
conveniadas, que atendem crianças de zero a cinco anos de idade, que passam ali a maior 
parte do seu dia.
 Sendo assim, nada mais correto do que aproveitarmos esse grande período de 
tempo em que elas permanecem na escola para proporcionar-lhes vivências que em 
muito auxiliarão em sua vida. Vivências de afeto, de cuidados básicos, de orientações, de 
valores, de interação, que favorecerão sua formação.Uma citação de Tania Zagury reflete 
claramente a importância dessas vivências: 

 Nossa sociedade tem buscado soluções imediatas às crescentes ocorrências de 
crimes e violências. Entretanto, temos que ter consciência de que elas não têm nos dado 
as respostas tão esperadas. É preciso que outras soluções sejam colocadas em prática 
o quanto antes. Nesse sentido, é que salientamos a importância do tempo em que as 
crianças permanecem na escola para sua formação. 
 Isso quer dizer que todos os momentos em que a criança permanece na escola 
infantil devem ser aproveitados, como muito bem coloca Marilena Chauí:

“...são as pequenas coisas que fazem a base das grandes. Se não educarmos nossas 
crianças para as pequenas coisas não educamos para as essenciais. As pequenas gentilezas 
não são na realidade apenas gentilezas: são indícios do respeito pelo outro, da percepção de 
sua existência (...)”. (ZAGURY, 1993)
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 A importância desses momentos torna-se maior ainda quando muitas de nossas 
crianças só poderão contar com essa ação pedagógica para a formação de seu caráter, de 
seus hábitos e atitudes. 
 A escola infantil, além disso, também pode ser um espaço educativo para os 
pais, que podem receber orientações a respeito de suas atitudes para com seus filhos, 
evidenciando ações de paternidade responsável. A participação dos pais na escola 
proporciona o reconhecimento de seu papel na vida dos filhos.
 Há anos a escola de educação infantil não tem mais a conotação de assistência 
social, nem é considerada simplesmente como o lugar onde as crianças passam o dia todo 
para que seus pais possam trabalhar. Hoje, ela assume um papel importante na educação e 
formação da personalidade dessas crianças; afinal, é por meio da convivência em grupo que 
a criança aprende a ser responsável, a se relacionar com o meio em que vive e estabelece 
regras de boa convivência importantes para sua formação como cidadão. A vivência de 
limites propicia a consciência de que temos direitos e deveres, o que é fundamental para a 
vida futura em sociedade e longe da criminalidade. 
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PRINCÍPIOS LEGAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

Isabel Cristina Bonetto Pissetti*
Marinês Bettiato Lentz da Silva**

 Educação e Cuidado é o chamamento legal para o compromisso com a criança. 
Esse é o grande desafio para a Educação Infantil no Brasil. 
 Várias pesquisas têm demonstrado que os primeiros cinco anos de vida de uma 
criança se constituem em período de intenso aprendizado e desenvolvimento. O atendimento 
educacional de qualidade, nessa fase da vida, tem um impacto extremamente positivo a 
curto, médio e longo prazo gerando benefícios educacionais, sociais e econômicos mais 
expressivos do que qualquer outro investimento. A frequência a instituições de Educação 
Infantil afeta positivamente o itinerário de vida das crianças, contribuindo significativamente 
para a sua realização pessoal e profissional. 
 No contexto brasileiro, discutir a qualidade da educação na perspectiva do respeito 
à diversidade implica necessariamente enfrentar e encontrar caminhos para superar as 
desigualdades no acesso à educação de boa qualidade, que respeitem os direitos básicos 
das crianças e de suas famílias, seja qual for sua origem ou condição social, sem esquecer 
que, entre esses direitos básicos, se inclui o direito ao respeito às diversas identidades 
culturais, étnicas e de gênero.
 A Constituição de 1988 representou um grande avanço para a Educação Infantil, 
ao reconhecê-la como direito da criança e dever do Estado. Em 1996, a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) foi promulgada, contribuindo de forma 
decisiva para a instalação no país de uma concepção de Educação Infantil vinculada 
e articulada ao sistema educacional como um todo. Na condição de “primeira etapa da 
Educação Básica”, imprime-se uma outra dimensão à Educação Infantil, na medida em 
que passa a ter uma função específica no sistema educacional:  a de iniciar a formação 
necessária a todas as pessoas para que possam exercer sua cidadania. Por sua vez, a 
definição da finalidade da Educação Infantil como sendo o  “desenvolvimento integral da 
criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade” evidencia a necessidade de se tomar 
a criança como um todo para promover seu desenvolvimento e implica compartilhamento 
de responsabilidade familiar, comunitária e do Poder Público.
 O artigo 30 da Lei de Diretrizes e Bases distingue a oferta do espaço para a 
Educação Infantil em: creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de 
idade; pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. O mesmo foi alterado, 
posteriormente, com a promulgação das Leis Federais no 11.114/2005 e no 11.274/2006, 
tornando obrigatória a matrícula das crianças de seis anos no Ensino Fundamental, que 
passou a ter duração de nove anos.

*Professora, Assessora da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul. Especialista em Psicomotricidade pela UCS
**Professora, Assessora da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul. Especialista em Psicopedagogia pela Uni-
versidade Castelo Branco/RJ
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 De acordo com os dispositivos constitucionais e com a LDB, cabe aos municípios 
a responsabilidade pela Educação Infantil. Mas para que o reconhecimento legal do dever 
do Estado e do direito da criança em ser atendida em creches e pré-escolas possa ser 
efetivado e para que esse atendimento se vincule efetivamente à área educacional, é 
necessária uma ação conjunta dos governos nas instâncias federal, estadual e municipal e 
a parceria com a sociedade.
 No final da década de 1990, o MEC elaborou e distribuiu às escolas de todo o país 
o documento Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998b). O 
Referencial visa auxiliar o professor na realização de seu trabalho educativo diário com as 
crianças de zero a seis anos. Aponta metas de qualidade para garantir o desenvolvimento 
integral das crianças, reconhecendo seu direito à infância como parte de seus direitos de 
cidadania. Visa, também, contribuir para que possa realizar, nas instituições, o objetivo 
socializador dessa etapa educacional, em ambientes que propiciem o acesso e a ampliação, 
pelas crianças, dos conhecimentos da realidade social e cultural. O referencial é composto 
por três volumes, o primeiro apresenta uma reflexão geral sobre o atendimento no Brasil, 
sobre as concepções de criança, de educação e do profissional; o segundo trata da 
Formação pessoal e social e o terceiro volume ocupa-se dos diferentes conteúdos incluídos 
em conhecimento de mundo.
 As Diretrizes Operacionais para a Educação Infantil (Parecer CNE/CED nº04/00, 
de 16/02/00) deliberam sobre a vinculação das instituições de Educação Infantil aos 
sistemas de ensino e sobre vários aspectos que afetam a qualidade do atendimento: 
proposta pedagógica, regimento escolar, formação de professores e outros profissionais, 
espaços físicos e recursos materiais. Essas diretrizes definem também a responsabilidade 
de autorizar, com validade limitada, avaliar e supervisionar as instituições de Educação 
Infantil.
 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, aprovadas em 
17/12/2009, têm caráter mandatório para todos os sistemas municipais e/ou estaduais 
de educação. Definem os fundamentos norteadores que devem orientar os projetos 
pedagógicos desenvolvidos nas instituições de Educação Infantil, são eles:
 a) Princípios Éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito 
ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades.
 b) Princípios Políticos dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade 
e do respeito à democracia.
 c) Princípios Estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade 
de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais.
 Os Parâmetros Nacionais de infraestrutura para instituições de Educação Infantil 
(BRASIL,2005b) contêm diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a área. Os Parâmetros 
Básicos de infraestrutura para instituições de Educação Infantil (BRASIL,2005c) apresentam 
parâmetros de infraestrutura para as instituições de Educação Infantil na perspectiva de 
subsidiar os sistemas de ensino em adaptações, reformas e construções de espaços de 
Educação Infantil. Os Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil (volumes 1 e 
2) servem como referência para a supervisão, controle, avaliação e instrumento para a 
adoção das medidas de melhoria da qualidade. 
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 Em 2001, a partir da Lei 5747, cria-se o Sistema Municipal de Ensino de Caxias do 
Sul que compreende: Conselho Municipal de Educação, Secretaria Municipal da Educação, 
Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Escolas de Educação Infantil administradas 
pela iniciativa privada e as conveniadas ao Poder Público Municipal. 
 O Conselho Municipal de Educação de Caxias do Sul – CME, criado pela Lei 
Municipal nº 3.930, de 11 de dezembro de 1992, revogada pela Lei Municipal nº 6.060, de 
15 de agosto de 2003, revogada pela Lei 6.403, de 15 de agosto de 2005, é órgão político e 
administrativamente autônomo, de caráter consultivo, propositivo, mobilizador, deliberativo, 
normativo e fiscalizador do Sistema Municipal de Ensino. As funções deliberativas, 
normativas e fiscalizadoras atendem as atribuições de natureza normativa do sistema e 
as funções consultiva, propositiva e mobilizadora atendem as atribuições de natureza da 
participação social no planejamento e definição das políticas educacionais. Compõem-
se de dezoito membros conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, sendo doze 
representantes da sociedade civil e seis representantes do Poder Executivo Municipal, 
nomeados pelo Prefeito Municipal por meio de Decreto. Tem o objetivo de assegurar aos 
grupos representativos da comunidade o direito de participar da definição das diretrizes 
da educação no âmbito do Município, concorrendo para elevar a qualidade dos serviços 
educacionais. No exercício de suas atribuições, propõe uma educação que seja direito 
de todos, assegurada mediante políticas econômicas, sociais e culturais. Visa garantir o 
acesso e a permanência à educação contínua de qualidade, sem qualquer discriminação, 
por meio de uma gestão democrática em todas as escolas. 
 A Resolução nº05 de 08 de abril de 2003, revogada pela Resolução nº 015 de 18 
de setembro de 2007, do Conselho Municipal da Educação, estabelece normas para a 
oferta da Educação Infantil no Sistema Municipal de Ensino de Caxias do Sul e contempla 
os aspectos básicos para sua estrutura e funcionamento. Esta Resolução, no seu Art.2º, 
considera como instituições de Educação Infantil todas aquelas que desenvolvem cuidado 
e educação de modo sistemático, por, no mínimo, quatro horas diárias, a grupo ou turma 
superior a cinco crianças, na faixa etária de zero a cinco anos, independente da designação 
e/ou denominação das mesmas. Cabe ao CME a autorização de funcionamento e a 
cessação ou desativação das instituições de Educação Infantil. À Secretaria Municipal da 
Educação cabe realizar a orientação, o acompanhamento, a fiscalização, a avaliação e o 
assessoramento às instituições públicas e particulares de Educação Infantil no Município 
(Art.25).
 É importante ressaltar que a Educação Infantil agora constitui a primeira etapa 
da Educação Básica e a ela se aplicam todos os princípios e diretrizes voltados para a 
educação de forma geral. Traduzir os princípios legais em transformações na realidade da 
educação no país torna-se um desafio a ser superado por todos os níveis da Federação, 
tanto em relação ao acesso quanto em relação à qualidade do atendimento existente.
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A DESCOBERTA DE UM MUNDO NOVO ATRAVÉS DO 
PROCESSO DE LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Raquel de Lemos Tochetto*

 Em função de acreditar que na Educação Infantil o ato de cuidar e o ato de educar 
estão intrinsecamente ligados ao ato de brincar, penso que a criança não necessita 
apropriar-se do código escrito nessa primeira etapa da educação formal. Porém, isso  não 
significa que não possa ter acesso ao mundo da leitura e da escrita, já que essas práticas 
se evidenciam em todos os segmentos de nossa sociedade contemporânea. Pode-se 
oferecer diferentes oportunidades de contato com a língua escrita, contextualizando seus 
usos e funções, mesmo antes de se tornar efetivamente capaz de ler e escrever.
 Mesmo a criança não alfabetizada, ou seja, que ainda não se apropriou do código 
escrito, tem potencialidades para entender qual é o sentido da leitura e da escrita. Desde 
o nascimento, as crianças estão expostas a um ambiente de letramento, já que, por sua 
natureza social, esse processo permeia as relações culturais estabelecidas cotidianamente. 
Por isso, na Educação Infantil pode-se explorar aquilo que as crianças já fazem em seus 
ambientes familiares com mais ou menos intensidade: compreender a função social da 
leitura e da escrita, à medida que tenham curiosidade e interesse. 
 Tendo em vista a importância que a Educação Infantil tem no processo de ampliação 
do nível de letramento das crianças, descrevo um relato que retrata um pedacinho de uma 
história vivenciada por mim, pelas professoras e crianças inseridas em uma Escola de 
Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de Caxias do Sul:

 Tudo começou numa tarde de quinta-feira, quando 3 professoras e 14 crianças 
com idade entre 5 a 6 anos aguardavam na parada de ônibus, próxima à escola, o 
transporte que iria locomover a todos até o centro da cidade, onde se localiza a Biblioteca 
Pública Municipal. Durante alguns instantes a turma do Jardim, a professora titular, a 
professora de apoio e eu, professora coordenadora da escola, esperamos atentamente 
o ônibus da Viação Santa Tereza (empresa encarregada de fazer o transporte urbano da 
cidade). Esses poucos minutos em que as crianças, muito empolgadas, permaneceram 
no local foram o suficiente para brincar de adivinhação de sons dos diferentes meios de 
locomoção que apareceram até então, como: carro, moto, caminhão e carroça.
 Ao embarcarem no ônibus todas as crianças sentaram em vários bancos que 
estavam desocupados. Muito surpresos ficaram alguns passageiros que observavam e 
questionavam as crianças sobre o motivo por estarem ali. Uma passageira, em especial, 
perguntou para Leonardo o que ele e os demais estariam fazendo. Instantaneamente ele 
respondeu:
 -Nós entramos no ônibus para ir até o centro, na Biblioteca Pública Municipal, e 
depois na sorveteria Refrescata. Não vejo a hora de tomar sorvete. 
 Nisso, a passageira deu uma risadinha e voltou a observar as demais crianças.
 Durante o trajeto percorrido, Francisca e Letícia comentaram sobre as lojas que 
observavam pela janela, lembrando de ter entrado para ver alguns artefatos.
 Francisca disse: 
 - A minha mãe veio comigo aqui para comprar o meu tênis!
 Letícia respondeu:
 - Como se aqui só vende roupa!
 Francisca respondeu: 

* Professora da RME de Caxias do Sul, na EMEF Marcial Pisoni. Especialista em Alfabetização e Supervisão Escolar pela 
UNISINOS
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 -Vende tênis sim, é só olhar para os manequins para ver que eles estão de tênis 
e não só de roupa e, também, tem os tênis no cartaz (outdoor). Tá vendo?. 
 Letícia respondeu:
 - Ah tá, é verdade! 
 Chegando a parada destinada para o desembarque, grupos de quatro e cinco 
crianças acompanhadas pelas professoras, observaram atentamente as sinaleiras para 
atravessarem a rua, sem nenhuma dificuldade para compreender o sinal de pedestres 
nas faixas de seguranças. Faziam questão de chamar a atenção de pessoas que não 
respeitavam o sinal, devido ao risco de serem atropeladas.
 Ao entrar na Biblioteca Pública Municipal, fizemos questão de pegar o elevador, 
para chegar ao segundo andar, local em que se localiza Tapetinho Mágico, sala que 
só podia ser aberta ao público se fossem ditas as palavrinhas mágicas: “Abra cabu”... 
“Cesatibu” .... . De repente, as crianças se viram inseridas no mundo do faz de conta que 
foi proporcionado pela contadora de histórias que recepcionou carinhosamente a todos .
 Chegando nesse novo ambiente, preparado especialmente para a contação de 
histórias, as crianças ficaram deslumbradas com os diferentes personagens e objetos 
de histórias infantis que faziam parte da decoração da sala, como também curiosas em 
descobrir de quem eram os desenhos que estavam pendurados nas paredes. A contadora 
de histórias, ao ser indagada insistentemente sobre esses elementos que ali estavam, 
explicou pacientemente que todas as crianças que passavam pela sala do Tapetinho 
Mágico  “viajavam no mundo da imaginação” e ao retornarem para a realidade registravam 
por meio de desenhos aquilo que elas vivenciaram no mundo da fantasia. Foi quando 
Álvaro, então, mencionou:
 - Eu também quero viajar. Me explica como eu faço?
 A contadora de histórias, percebendo a empolgação, não somente do Álvaro 
como de todas as crianças, explicou os primeiros passos para iniciar essa viagem.
 Ela disse que  a primeira coisa que devemos fazer é embarcar no tapete mágico 
(tapete esse que estava no chão da sala), respirar fundo, contar até três e, ao final, fechar 
os olhos. Estando tudo pronto o tapete mágico está pronto para voar... voar... voar..., 
quando chegassem nas nuvens, sentiriam a brisa do vento e o calor do sol.
 Durante toda a orientação da contadora, as crianças entraram no mundo da 
fantasia e começaram a interagir com esse mundo, incrementando personagens, objetos 
e sensações com a originalidade que só as crianças conseguem ter em função da 
espontaneidade e facilidade de inventar aquilo que a imaginação permite. Depois dessa 
primeira interação, iniciou a contação de histórias que, inicialmente, foi por meio das 
linguagens oral, gestual e musical, prendendo ainda mais a atenção das crianças que 
tiveram a oportunidade de participar de cada fala, gesto e música que foram pronunciados 
em conjunto com o enredo da história. Posteriormente, a mesma história foi recontada com 
auxílio do livro, que a cada página virada e ilustração apresentada, as crianças realizavam 
autonomamente a leitura e, consequentemente, a contação da história com a mesma 
riqueza de detalhes que foi descrita anteriormente. 
 Depois de manusearem intensamente os livros, a maioria das crianças começou, 
por força do hábito criado na escola, a recolher todos os livros e colocá-los de volta às 
prateleiras, deixando a contadora encantada com tal atitude. Mas a atividade não terminou 
por aí. Ao deixarem a sala de leitura organizada, as crianças conheceram o setor de livros 
infantojuvenil, local onde visualizaram muitos livros de diferentes tamanhos e formatos, 
acomodados nas prateleiras que estão à disposição de qualquer pessoa que, ao fazer 
o cadastro, pode retirar livros e devolver no prazo de duas semanas. Ao saberem dessa 
informação, o grande grupo se comprometeu em convidar os pais para conhecerem 
a biblioteca e, assim, se cadastrarem para a retirada de livros. Esgotado o horário de 
atendimento para a turma, as crianças se despediram e prometeram voltar numa próxima 
ocasião.
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 Partindo da descrição acima, na qual se evidencia a espera do horário previsto para 
estar na parada e pegar o ônibus, entrar no elevador e apertar o andar desejado, realizar 
o pagamento do próprio sorvete e, por último, esperar ônibus que possui um número 
que diferencia dos outros na frota são algumas das situações lógicas que vivenciamos 
percebendo que os números estão presentes em cada ação do nosso cotidiano. A linguagem 
matemática, aqui identificada, aborda uma perspectiva etnomatemática1, que independe 
de ser escrita ou oral, pois compreende a construção de diferentes estratégias que se 
constituem de forma peculiar a cada sujeito para a elaboração de um raciocínio lógico-
matemático. 
 Assim como a linguagem matemática, outras linguagens se fizeram presentes 
e tiveram a sua importância como: a linguagem do dia ensolarado que favoreceu o 
deslocamento de todo o grupo sem preocupar-se com aparatos utilizados em dias de 
chuva; a sonora, provocada pelo barulho dos carros, motos e outros meios de locomoção, 
inclusive de animais; a gestual, incumbida de fazer entender os diferentes personagens que 
se faziam presentes na contação da história; a musical, aqui compreendida pelo  encontro 
da criança com o ritmo, som e melodia envolvidos no canto que se fazia a cada introdução 
de personagens da história; a pictórica, levando ao entendimento da representação do 
imaginário que se construiu em cada desenho exposto na sala de leitura e a escrita, que 
durante todo o percurso, esteve presente em cartazes, outdoors, nomes de lojas, placas e 
livros manuseados na sala de leitura da biblioteca.
 Em relação a todos os quesitos acima apontados, reforço a premissa de que na 
Educação Infantil as crianças são capazes de realizar aprendizagens em diferentes áreas 
do conhecimento, desafiando a visão clássica dessa etapa  como preparação para o Ensino 
Fundamental e oferecendo subsídios que agregam ao espaço destinado à Educação Infantil 
o contato com outras pessoas, objetos, produções culturais, investigações e elaborações, 
atribuindo significado a todas as experiências destinadas às explorações das diferentes 
linguagens que são responsáveis pelo funcionamento do mundo e do jeito particular de 
cada um se expressar e se comunicar, envolvendo múltiplas formas de interagir com o 
mesmo.

 Deixando a Biblioteca Pública Municipal, mal viam à hora de chegar à 
sorveteria para tomar um delicioso sorvete. Mas o interessante, não foi o fato de 
poder tomar sorvete num buffet, mas sim poder pagar o seu próprio sorvete, com 
o dinheiro que a escola disponibilizou para partilhar com o grupo. Sob a supervisão 
das professoras as crianças colocaram na balança os potes de sorvete e, conforme 
a pesagem, realizavam o pagamento, com a verificação do troco em conjunto com 
a moça responsável pelo caixa, professoras e o grande grupo de crianças. É claro 
que nem todas as crianças compreenderam abstratamente a noção de quantidade 
monetária envolvida naquela situação, mas certamente todos vivenciaram a utilização 
do dinheiro associado a uma prática social muito frequente e indispensável na vida de 
qualquer pessoa.

1 Etnomatemática não é apenas o estudo de matemáticas de diversas etnias...[ para compor a palavra etnomatemática, 
utilizei as raízes  tica, matema e etno com a finalidade de enfatizar que há várias maneiras, técnicas, habilidades (ticas) de 
explicar, de entender, de lidar e de conviver com (matema), distintos contextos naturais e socioeconômicos da realidade 
(etnos). (D’AMBROSIO, 2004, p. 47)
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PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR

                                     Henriette Rabassa Giesel Castro*
                   Marjorie Monique Sasset Aver**

 O Programa Primeira Infância Melhor (PIM) foi criado em 2003 pelo Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul, cuja Lei Estadual 12.544 foi sancionada em 03 de julho 
de 2006. Foi implantado em Caxias do Sul em junho de 2005 como uma política pública 
voltada a famílias com crianças de zero até seis anos completos e gestantes. O objetivo do 
Programa é orientar as famílias, a partir de sua cultura e experiências, para que promovam 
o desenvolvimento integral de suas crianças, desde a gestação até os seis anos de idade.
 O Programa é gerenciado pelos municípios e possui uma estrutura composta pelo 
Grupo Técnico Estadual (GTE), Grupo Técnico Municipal (GTM), Monitores e Visitadores. 
Esses, somados, operacionalizam as ações do Programa, o que viabiliza a construção e o 
fortalecimento de suas bases: Família, Comunidade e Intersetorialidade.
 O PIM concebe a família como a primeira grande escola do amar e do brincar, 
fundamentos da condição humana e da constituição de cidadãos mais saudáveis e felizes. 
Enquanto eixo integrador de políticas públicas, na promoção das competências familiares 
e do desenvolvimento pleno das capacidades físicas, intelectuais e socioemocionais da 
criança de zero até seis anos completos, o Programa tem como desafio a redução dos 
índices de desigualdade e exclusão social.                    
 Além da família, a comunidade também é um eixo central no PIM. Esta é concebida 
como um espaço fundamental de potencialidades, recursos humanos, materiais e 
institucionais. Seus costumes, suas tradições e suas produções culturais são elementos 
importantes na educação, na saúde e no desenvolvimento das crianças. 
 A intersetorialidade, um  dos eixos estruturantes do PIM,  pressupõe o com-
partilhamento e a articulação de programas, projetos e serviços de promoção ao 
desenvolvimento integral de gestantes e crianças de zero até seis anos completos, 
integrando serviços e ações das Secretarias (em Caxias do Sul, representado pela 
Fundação de Assistência Social, Secretaria Municipal da Educação e Secretaria Municipal 
da Saúde). A rede é potencializada quando uma necessidade é detectada pelo Visitador na 
família ou na comunidade, de modo a contribuir para melhorar o desenvolvimento social 
dos municípios que optaram pelo Programa Primeira Infância Melhor.
 O PIM fundamenta teoricamente suas ações nas contribuições da teoria histórico-
cultural de Vygotsky, nos aportes oferecidos pela teoria da aprendizagem de Piaget, pelas 
descobertas da neurociência acerca do desenvolvimento cerebral inicial, e na teoria sobre 
a formação e o desenvolvimento dos vínculos afetivos de Bowlby. As contribuições de 
Winnicott, acerca da importância do ambiente e das funções desempenhadas pelas figuras 
materna e paterna no desenvolvimento psicológico infantil, também foram incorporadas.
 O desenvolvimento infantil é um processo complexo e contínuo por meio do 
qual a criança desenvolve habilidades crescentes para mover-se, coordenar-se, pensar, 
sentir e interagir com os outros e com o meio que a rodeia. Esse processo inicia-se antes 

*Grupo Técnico Municipal / Fundação de Assistência Social (FAS)
** Coordenadora do Programa Primeira Infância Melhor / Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul
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do nascimento e continua ao longo do ciclo da vida. São trabalhadas as dimensões: 
psicomotora, afetiva, cognitiva e social, incentivando e estimulando, de maneira adequada, 
os conhecimentos pertinentes a cada uma delas. O atendimento às famílias acontece 
através das Modalidades de Atenção Individual (famílias com crianças de zero a três anos 
e gestantes, o atendimento é domiciliar e ocorre semanalmente e Grupal (famílias com 
crianças de três até seis anos completos e gestantes, ocorre semanalmente, em um local 
da comunidade).
 As atividades e as orientações elaboradas pelo Visitador são oferecidas às famílias, 
dirigindo-se sempre e primeiramente aos cuidadores, para que estes, então, desenvolvam 
o trabalho proposto com suas crianças, permitindo a consolidação do vínculo familiar e o 
comprometimento dos pais para com seus filhos. Tais orientações/atividades são retiradas 
de materiais didáticos denominados – Guia da família e Guia da Gestante. Uma ideia muito 
importante que deve ser divulgada é a de que a brincadeira é o que mais interessa. O 
sucesso será maior se  a criança for abordada com atividades lúdicas, o que contribuirá 
para seu desenvolvimento. É necessário que as famílias, em geral, compreendam que:

- o brincar facilita o crescimento, o desenvolvimento afetivo e cognitivo, conduz aos 
relacionamentos grupais. O brincar é uma forma de comunicação. É no início da vida do 
ser humano que se localizam os primórdios da vida imaginativa, da capacidade de viver 
criativamente e construtivamente e da experiência cultural (WINNICOTT,1975);

- a brincadeira é fonte de alegria e de desenvolvimento infantil, por isso devem ser 
propiciados tempo e condições materiais para que a criança brinque;- se brincarem com 
seus filhos, eles se desenvolverão melhor;- não é necessário que possuam uma grande 
variedade de brinquedos, existem outros objetos que podem substituí-los, inclusive ações 
imaginárias em que esses podem estar presentes;

- os brinquedos não têm que ser, necessariamente industrializados e sofisticados; os 
familiares, os visitadores e, inclusive, as próprias crianças, podem confeccioná-los e/ou 
colaborar em sua elaboração;- se estiverem reunidas duas ou mais crianças para brincar, 
poderão desenvolver melhor a sua conduta social;

- as atividades de aprendizagem terão melhores resultados se forem realizadas na forma 
de brincadeiras.

 Em síntese, o PIM busca criar condições, promover e acompanhar o desenvolvimento 
integral de crianças de zero até seis anos completos e gestantes, por meio do trabalho 
intenso e contínuo com suas famílias e comunidades, garantindo o atendimento das 
necessidades essenciais das crianças. Tais necessidades, descritas a seguir, foram citadas 
por Brazelton e Greenspan:
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- a necessidade de relacionamentos estáveis e contínuos;

- a necessidade de proteção física, segurança e de regras;

- a necessidade de experiências que respeitem as diferenças individuais;

- a necessidade de experiências adequadas ao desenvolvimento;

- a necessidade do estabelecimento de limites, organização e expectativas;

- a necessidade de comunidades estáveis, amparadas e de continuidade cultural. 

 Desta forma, protege-se o futuro dessas crianças, favorecendo sua cidadania, 
suas possibilidades de inserção e participação na sociedade, contribuindo, assim, para a 
transformação social.
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