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REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR RME – 2018

Formação para 
Professores de 

Educação Infantil 

04 de julho de 2018
Manhã e Tarde
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Pauta

 Acolhida

 1º Momento: Apresentação BNCC (UCS)

 Intervalo: 20 minutos 

 2º Momento:

- Socialização dos movimentos pedagógicos desencadeados 
pela Smed até o momento

- Apresentação dos estudos BNCC / Referenciais RME

- Chamamento para contribuições da rede
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Apresentação da BNCC

Profª Cristiane Welter
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Movimentos pedagógicos SMED

REFERÊNCIASREFERÊNCIAS
LEGAISLEGAIS

  
LDB

PCNs
Referenciais EI

DCNEIs

REFERÊNCIAS REFERÊNCIAS 
MUNICIPAISMUNICIPAIS

  
Planos de Estudo 

(Berçário e Maternal)
Referenciais
(4 e 5 anos)
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Referenciais 
da RME 

Caderno 2

2010 
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Planos de 
Estudo

4 e 5 anos 

2017
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Planos de Estudo
4 e 5 anos 
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Movimentos pedagógicos SMED
MARÇO - Início do processo de implementação da BNCC, em 06 de março, com o “Dia D”. Formação com os 

coordenadores pedagógicos, na Smed. Proposta de trabalho a ser realizada com os professores: leitura da 
BNCC, especialmente os textos introdutórios;
- Desencadeamento do processo da III Conferência Municipal de Educação: análise dos documentos da CONAE 
e 1ª Avaliação do Plano Municipal de Educação e envio de contribuições. 

ABRIL - Sistematização e análise das mais de 6 mil contribuições e organização da documentação para a III Conferência 
Municipal de Educação (Smed);
- Estudos internos, nas escolas.

MAIO - Término do trimestre e realização dos Conselhos de Classe e fechamento dos registros, nas escolas;
- Convite para a composição da Comissão Integrada de Implementação da BNCC.

JUNHO - I Encontro da Comissão Integrada de Implementação da BNCC, por componente curricular;
- Formação para Coordenadores Pedagógicos: 10 Competências Gerais da BNCC;
- Formação para professores sobre a Reestruturação Curricular 2018 (Ensino Fundamental Inicial, Final e 
Educação Infantil).

JULHO - Formação para professores sobre a Reestruturação Curricular 2018 (Ensino Fundamental Inicial, Final e 
Educação Infantil).
- Formação para Coordenadores Pedagógicos: Bases Epistemológicas e Pressupostos Pedagógicos da BNCC e 
dos Referenciais da RME;
- II Encontro da Comissão Integrada de Implementação da BNCC, por componente curricular;
- Disponibilização on-line do documento preliminar do currículo, para contribuições, até 14/09/18.
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Análise dos Documentos e Construção de tabelas

                      Comissão
            Equipes de trabalho

Leitura dos documentos na íntegra
Estrutura dos documentos;
Textos introdutórios;
Campos de experiências e faixas etárias;
Áreas e componentes;

Comparação e análise;
Identificação de aproximações e distanciamentos;

Metodologia de trabalho 
desenvolvida

Referenciais
Da Educação

RME

Referenciais
Da Educação

RME
BNCC
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Educação Infantil na
BNCC e nos Referenciais da RME

BNCC Referenciais da RME

Faixas etárias: bebês, 
crianças bem pequenas, crianças 

pequenas

4 e 5 anos
Berçários e Maternais não são citados

Campos de experiências
Áreas de conhecimento e 
componentes curriculares

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento

Competências, valores e atitudes; 
habilidades e conceitos

Direitos de aprendizagem e desenvolvimento 
na Educação Infantil; transição da Educação 
Infantil para o Ensino Fundamental e síntese 

das aprendizagens

Não constam
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Implementação da BNCC
Educação Infantil 

DesafiosDesafios



T:\smed\pedag\EDUCACAO_INFANTIL\SMED_2018\BNCC_2018\4julho_bncc_edinfantil_ucs.odp

Berçário 1

(até 11m)

Berçário 2

(1a - 1a11m)

Maternal 
1

(2a - 
2a11m)

Maternal 
2

(3a - 
3a11m)

Jardim 1 e Jardim 2

(4a - 4a11m; 
5a - 5a11m)

BB
NN
CC
CC

Planos de Planos de 
EstudoEstudo

RMERME

Faixas etárias
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BNCC Planos de Estudo

Crianças bem pequenas
(1a7m - 3a11m)

Maternal 2
(3a - 3a11m)

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento Habilidades

O eu, o outro e o nós
(EI02EO04)
Comunicar-se com os colegas e os adultos, 
buscando compreendê-los e fazendo-se 
compreender.

Escuta, fala, pensamento e imaginação
(EI02EF01)
Dialogar com crianças e adultos, expressando 
seus desejos, necessidades, sentimentos e 
opiniões.

Expressar suas necessidades, sensações e 
sentimentos. 
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Articulação entre professores que 
atuam nas turmas de Educação Infantil

Organização em campos de experiências determina uma 
articulação ainda maior entre os professores que atuam 

nas turmas de Educação Infantil
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Transição da Educação Infantil 
para o Ensino Fundamental

➢ Garantir integração e continuidade dos processos de aprendizagem das 
crianças;

➢ Compreender a história de vida escolar de cada criança, através de 
trocas entre os professores;

➢ Manter um equilíbrio entre as mudanças introduzidas, a continuidade 
das aprendizagens e o acolhimento afetivo;

➢ Compreender a síntese de aprendizagem como elemento balizador e 
indicativo de objetivos a ser explorados na EI e que serão ampliados e 
aprofundados no Ensino Fundamental, e não como condição ou pré-
requisito para o acesso a ele.
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Síntese das Aprendizagens
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Síntese das Aprendizagens
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● Interação e relações entre crianças e com adultos;

● Vivência de cuidados pessoais;

● Construção da identidade, da autonomia e senso de 
autocuidado. 

Campo de experiências
O eu, o outro e o nós
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Campo de experiências
O eu, o outro e o nós

“Nessas experiências, elas [as crianças] podem ampliar o 

modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua 

identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças 

que nos constituem como seres humanos.” (BNCC, p. 38)
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Preto: Texto da BNCC na íntegra

Vermelho: Texto dos Referenciais da Educação da RME 
de Caxias do Sul já contemplados na BNCC

Azul: Texto dos Referenciais da Educação da RME de 
Caxias do Sul não contemplados na BNCC

Verde: Texto sugerido pela SMED

Sublinhado: Texto presente em mais de um campo de 
experiências

Orientações para a leitura do documento
LEGENDA
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Cada escola poderá fazer as contribuições que considerar pertinentes 
referentes aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, utilizando as 
linhas em destaque (cor cinza).

As contribuições dependerão das discussões realizadas em cada escola.

Só serão aceitas as contribuições que apresentarem o texto na íntegra, 
digitado no espaço próprio, seguido da justificativa para a contribuição.

Os documentos serão disponibilizados na página inicial do Portal da 
Educação.

Após o preenchimento, o conjunto dos documentos deverá ser enviado, por 
um dos coordenadores pedagógicos da escola, para o e-mail 
smedpedagogico@caxias.rs.gov.br, até o dia 14 de setembro de 2018.

Orientações para o 
PREENCHIMENTO / CONTRIBUIÇÕES

mailto:smedpedagogico@caxias.rs.gov.br
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