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RESUMO 

 
PEREIRA, Sandra Aparecida do Prado. Planejamento e rotina na creche: atuação da equipe gestora 

e de professoras para mudanças nas práticas educacionais. 2016. 162 f. Dissertação (Mestrado em 

Gestão e Práticas Educacionais) – Universidade Nove de Julho, São Paulo, 2016. 

 

Esta pesquisa tem por objetivo geral analisar o planejamento e a rotina nas práticas da equipe gestora 

e das professoras de uma creche localizada na cidade de Santo André (SP). Tem-se como objetivos 

específicos: identificar quais são as concepções e as práticas dos membros da equipe gestora e de 

professoras, que se constituem no planejamento e na rotina de uma creche; verificar como se efetiva 

a intervenção da equipe gestora, tanto no espaço de formação continuada em serviço das 

professoras quanto fora dele, no processo de acompanhamento do planejamento e rotina da creche; 

analisar o grau de impacto das mudanças (se efetivadas ou não) nas práticas da equipe gestora e 

das professoras quando relacionadas ao processo de reflexão do planejamento e da rotina da creche. 

O universo da pesquisa é uma creche da Rede Municipal de Santo André, no ABC Paulista, sendo 

que os sujeitos participantes são as dez professoras que atuam com crianças de 0 a 3 anos de idade, 

a diretora/pesquisadora e a assistente pedagógica. Sob o enfoque da pesquisa qualitativa, a 

pesquisa-intervenção abrange os seguintes procedimentos de coleta de dados: I. Análise 

documental do projeto político-pedagógico da creche, do plano de formação da equipe gestora, do 

semanário das professoras; II. Questionário semiestruturado com as dez professoras pesquisadas, 

III. Observação das práticas das professoras junto às crianças por meio de registros no diário de 

campo da pesquisadora e vídeo gravação das atividades realizadas na rotina, tendo como base o 

planejamento semanal; IV. Análise reflexiva das vídeo gravações entre pesquisadora e professoras; 

V. Registro de diálogos realizados individualmente com as professoras; VI. Registro áudio gravado 

entre diretora e assistente pedagógica para avaliação da atuação da dupla durante o processo da 

pesquisa sobre as práticas desenvolvidas; VII. Áudio-gravação dos encontros de formação com o 

corpo docente no horário de trabalho em serviço, com a participação da pesquisadora, envolvendo 

reflexões sobre o planejamento e a rotina, bem como sobre o processo de formação continuada; 

VIII. Entrevista com a Diretora do departamento de Educação Infantil e Ensino Fundamental; IX. 

Rodas de Conversa com o grupo de docentes; X. Acompanhamento das reuniões de organização 

de trabalho das professoras; XI – Encontros nas Reuniões Pedagógicas Semanais para devolutivas. 

Para o tratamento dos dados foram sistematizadas as informações coletadas, tanto por meio da 

análise documental quanto pelo diário de campo, além de terem sido transcritos os registros áudio-

gravados para análise de conteúdo, conforme Bardin (2011). Constituem-se em referencial teórico 

para o desenvolvimento desta investigação, estudos sobre planejamento e rotina (BARBOSA, 

2009; OSTETTO, 2015; REDIN, 2013); na esfera da educação infantil (CAMPOS, 2011; 

KUHLMANN JUNIOR, 1998; ROSEMBERG, 1992) e na área de gestão e formação de professores 

(FREIRE, 1996; LIBÂNEO, 2013; PIMENTA, 1997; TARDIF, 2002; NÓVOA, 1992; 

VASCONCELLOS, 2009). Como resultados constatou-se que: existem diferentes concepções de 

planejamento no grupo de professoras, mostrando-se em grande parte como um instrumento 

burocrático; a intervenção da equipe gestora ainda precisa ser intensificada no que diz respeito ao 

assunto, principalmente tendo um trabalho de formação continuada em horário de serviço que 

permita a continuidade de discussão do tema planejamento e rotina; a socialização dos registros 

feitos pela diretora/pesquisadora, bem como as conversas individuais e coletivas sobre 

planejamento e rotina contribuíram com o processo de reflexão do grupo e favoreceram o 

estabelecimento de relações de confiança entre grupo docente e direção.  

 

Palavras-chave: Educação infantil. Formação continuada de professoras. Creche. Planejamento e 

rotina. Gestão escolar. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

PEREIRA, Sandra Aparecida do Prado. Planning and Routine in Daycare: the Management 

Team and the Teacher’s Actuation for Changes in Educational Practices. 2016. 162 f. Dissertation 

(Masters in Management and Educational Practices) – University Nove de Julho, São Paulo, 2016.  

 

This research has as general objective the analysis of the planning and the routine on the practices 

of the management team and the teachers of a daycare located in the city of Santo André (SP). The 

specific objectives are: to identify which are the management team members and the teachers’ 

conceptions and the practices that are constituted in the planning and in the routine of a daycare; to 

verify how the management team´s intervention is implemented, not only at the space of the 

teachers’ continuing in-service formation, but also outside it, in the monitoring process of the 

daycare planning and routine; to analyze the changes’ degree of impact (if accomplished or not) on 

the management team and the teachers’ practices when related to the process of reflection of the 

daycare planning and routine. The universe of the research is a daycare of the Santo André City’s 

Municipal Education System, in Greater São Paulo’s ABC region, with the participants being the 

ten teachers that work with kids from 0 to 3 years old, the principal/researcher and the pedagogical 

assistant. About the focus of the qualitative research, the intervention-research covers the following 

proceedings of data collection: I. documental analysis of the daycare’s political-pedagogical 

project, of the management team’s formation plan, of the teacher’s weekly; II. Semi-structured 

questionnaire with the ten teachers surveyed; III. Observation of the teachers’ practices with the 

children, trough records in the researcher’s field diary, and video recording of the activities 

accomplished during the routine, using the weekly planning as basis; IV. Reflective analysis of the 

video recordings between the researcher and the teachers; V. Register of dialogues performed 

individually with the teachers; VI. Audio recorded register between the principal and the 

pedagogical assistant for the evaluation of the pair´s actuation during the research process 

concerning the practices developed; VII. Audio recording of the formation meetings with the 

teaching staff during the working hours, with the researcher´s participation, regarding reflections 

concerning the planning and the routine, as well as the process of continuous formation; VIII. 

Interview with the Childhood Education and the Elementary Education department´s principal; IX. 

Rounds of conversation with the teaching staff; X. Monitoring of the organizing meetings about 

the teacher´s work; XI. Encounters during the weekly pedagogical meetings for feedbacks. For the 

treatment of the data the information collected was systematized, both through documental analysis 

and the field diary, in addition to the transcription of the audio recordings for the analysis of the 

content, pursuant Bardin (2011). Studies about the planning and routine (BARBOSA, 2009; 

OSTETTO, 2015; REDIN, 2013); in the sphere of the childhood education (CAMPOS, 2011; 

KUHLMANN JUNIOR, 1998; ROSEMBERG, 1992), and in the sphere of management and 

teacher´s formation (FREIRE, 1996; LIBÂNEO, 2013; PIMENTA, 1997; TARDIF, 2002; NÓVOA, 

1992; VASCONCELLOS, 2009), are theoretical references for the development of this 

investigation. As results, it was found that: there are different conceptions of planning in the 

teachers’ group, what is showed in large proportion as a bureaucratic instrument, the management 

team’s intervention still needs to be intensified concerning the subject, mainly with a work of 

continuous formation in the working hours that allows the continuity of the discussion on the 

subject: planning and routine;  the socialization of the registers performed by the 

principal/researcher, as well as the individual and collective conversations about the planning-

routine contributed to the group´s process of reflection, and favored the establishment of trustworthy 

relationships between the teachers’ group and the direction.  

 

Key-words: Childhood Education. Continuing Formation of Teachers. Daycare. Planning and 

routine. School Management.   

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

PEREIRA, Sandra Aparecida do Prado. Planeamiento y Rutina en la Guardería: actuación del 

Equipo de Gestión y de las Profesoras para modificaciones en las prácticas educacionales. 2016. 

162 f. Disertación (Magister en Gestión y Prácticas Educacionales) – Universidad Nove de Julho, 

São Paulo, 2016.  

 

Esta investigación tiene por objetivo general analizar el planeamiento y la rutina en las prácticas 

del equipo de gestión y de las profesoras de una guardería situada en la cuidad de Santo André 

(SP). Los objetivos específicos son: identificar cuáles son las concepciones y las prácticas de los 

miembros del equipo de gestión y de las profesoras que se constituyen en el planeamiento y en la 

rutina de una guardería; verificar como se efectiva la intervención del equipo de gestión, tanto en 

el espacio de formación continuada en servicio de las profesoras, cuanto fuera de él, en el proceso 

de acompañamiento del planeamiento y rutina de la guardería; analizar el grado de impacto de las 

mudanzas (si efectivas o no) en las prácticas del equipo de gestión y de las profesoras cuando 

relacionadas al proceso de reflexión del planeamiento y de la rutina de la guardería. El universo de 

la investigación es una guardería de la Red Municipal de Santo André, en el ABC Paulista, siendo 

que los sujetos participantes son las diez profesoras que actúan con niños de 0 a 3 años de edad, la 

directora/investigadora y la asistente pedagógica. Bajo el enfoque de la investigación cualitativa, 

la investigación-intervención abarca los siguientes procedimientos de recolección de datos: I. el 

análisis documental del proyecto político-pedagógico de la guardería, del plan de formación del 

equipo de gestión, del semanario de las profesoras; II. Cuestionario semiestructurado con las diez 

profesoras investigadas; III. Observación de las prácticas de las profesoras junto a los niños por 

medio de registros en el diario de campo de la investigadora, y grabación de vídeo de las actividades 

realizadas en la rutina, teniendo como base el planeamiento semanal; IV.  Análisis reflexivo de las 

grabaciones de vídeo entre la investigadora y profesoras; V. Registro de los diálogos realizados 

individualmente con las profesoras; VI. Registro audio grabado entre la directora y la asistente 

pedagógica para evaluación de la actuación del dúo durante el proceso de investigación sobre las 

practicas desarrolladas; VII. Audio-grabación de los encuentros de formación con el cuerpo docente 

en el horario de trabajo en servicio, con la participación de la investigadora, envolviendo 

reflexiones sobre el planeamiento y la rutina, así como sobre el proceso de formación continuada; 

VIII. Entrevista con la Directora del departamento de Educación Infantil y Enseñanza Básica; IX.  

Ruedas de conversación con el grupo de docentes; X. Acompañamiento de las reuniones de 

organización de trabajo de las profesoras; XI. Encuentros en las Reuniones Pedagógicas Semanales 

para devolutivas. Para el tratamiento de los datos fueran sistematizadas las informaciones 

recopiladas, tanto por medio del análisis documental, cuanto por el diario de campo, además de la 

transcripción de los registros audio-grabados para el análisis del contenido, conforme Bardin 

(2011). Se constituyen en referencial teórico para el desarrollo de esta investigación, estudios sobre 

planeamiento y rutina (BARBOSA, 2009; OSTETTO, 2015; REDIN, 2013); en la esfera de la 

educación infantil (CAMPOS, 2011; KUHLMANN JUNIOR, 1998; ROSEMBERG, 1992) y, en el 

área de gestión y formación de profesores (FREIRE, 1996; LIBÂNEO, 2013; PIMENTA, 1997; TARDIF, 

2002; NÓVOA, 1992; VASCONCELLOS, 2009). Como resultados se constató que: existen 

diferentes concepciones de planeamiento en el grupo de profesoras, mostrándose en gran parte 

como un instrumento burocrático, la intervención del equipo de gestión aún necesita ser 

intensificada no que respecta al asunto, principalmente en relación a un trabajo de  formación 

continuada en el horario de servicio que permita la continuidad de la discusión del tema: 

planeamiento y rutina; la socialización de los registros realizados por la directora/investigadora, así 

como las conversaciones individuales y colectivas sobre el planeamiento-rutina contribuyeron con 

el proceso de reflexión del grupo y favorecieron el establecimiento de relaciones de confianza entre 

el grupo docente y la dirección.  

 

Palabras-clave: Educación infantil. Formación continuada de profesoras. Guardería. Planeamiento 

y rutina. Gestión escolar.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Suponho que me entender não é uma questão de inteligência e 

sim de sentir, de entrar em contato.... Ou toca, ou não toca.  

Clarice Lispector 

 

 

Nasci em 1964, ano marcado pelo início da ditadura no Brasil, ou seja, sou 

genuinamente filha dela e de um pai (que só consegui compreender pouco antes de perdê-lo) e 

de uma mãe a quem devo tudo o que sou. Infelizmente eles só puderam concluir o ensino 

primário, mas fizeram o possível e o impossível para que a filha pudesse prosseguir com os 

estudos até o término da graduação. Sempre deixei claro a eles que gostava muito de estudar. 

Aluna brilhante? Não! Mas esforçada o suficiente para traçar o seu caminho. 

Tenho lembranças vivas de meus primeiros anos na escola e me reporto a elas sempre que 

me avalio enquanto educadora que me tornei. Carrego muito da formação que tive e posso contar 

nos dedos de uma mão os educadores que se tornaram espelhos para a minha prática. 

Ao finalizar minha graduação em Pedagogia, no ano de 1986, retornei para o quarto ano 

do magistério, com a possibilidade de me habilitar no prazo de um ano, a fim de atuar na 

educação infantil. Isto porque a formação acadêmica dos cursos de Pedagogia, em sua maioria, 

oferece reduzido conteúdo sobre a criança pequena. Concomitante ao curso iniciei minha 

trajetória profissional em uma escola estadual, como professora eventual. Lembro, como se 

fosse hoje, do dia em que recebi uma ligação telefônica da escola solicitando para eu substituir 

uma professora responsável por uma classe com crianças de oito anos. Passei a noite 

praticamente sem dormir, pensando como seria minha primeira experiência como professora. 

Posso dizer que não apenas a primeira, mas as demais experiências que se seguiram foram 

significativamente desafiadoras e que, nesse percurso, fui tornando-me professora 

alfabetizadora de crianças, jovens e adultos. 

No ano de 1991, a Secretaria de Educação do município de Santo André realizou 

concurso para contratar docentes na área da educação infantil. Lá vou eu trilhar novos 

caminhos. No trabalho com crianças de seis anos percebia que eu representava para os pais o 

modelo de professora: comprometida, séria, dedicada, porém exigente demais. E era de fato, 

mas, com o nascimento de meu primeiro filho, comecei a me questionar mais sobre minha 

postura, às vezes rígida demais, com meus alunos. Olhava para o rostinho de cada um e a cada 

intervenção minha, muitas vezes demasiadamente dura, pensava: como seria se meu filho 

estivesse aqui? Conflitos internos surgiam a cada dia e comecei a perceber a necessidade de 
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estudos mais aprofundados sobre a atuação com os pequenos. Como fazer para que eles 

aprendessem e pudessem ser felizes na escola? E eu também! 

Fui, então, em busca de cada curso que era ofertado pelas redes estadual, municipal, 

congressos. Aliás, se o tema tratasse de aprendizagem, eu estava lá. Permaneci nessa escola por 

cinco anos; após esse período, solicitei a remoção para uma unidade mais próxima de minha 

residência. Nessa “nova” escola atuei por mais um ano com crianças de seis anos. Com a 

municipalização do ensino fundamental, optei por trabalhar com a alfabetização de crianças do 

1º ano. Foi uma época repleta de descobertas, estudos, alegrias e decepções; afinal, tive que 

mexer com todas as minhas estruturas internas e com meus saberes. A rede de ensino passava 

por um processo de mudança e o nosso embasamento teórico-prático estava voltado para a 

teoria de Emília Ferreiro1. Mudanças, mudanças e mais mudanças na prática pedagógica e com 

resultados satisfatórios. Meus alunos aprendiam e se divertiam. Estava começando a me 

desvencilhar de um modelo tradicional de ensino que trazia resultados, para adentrar em um 

universo desconhecido e fascinante. 

No ano seguinte, a escola em que atuava como professora ficou sem diretor e me 

aventurei a participar do processo seletivo para assumir este cargo na unidade escolar. Foram 

mais dois longos anos de aprendizagem, desafios, desagrados, enfrentamentos, noites de 

insônia. Estava responsável por atuar com um grupo de professoras descontentes com a gestão 

pública municipal daquele período. Nesse grupo, professoras – até aquele momento tinham sido 

diretoras de outras unidades – foram substituídas pela nova administração e tiveram de assumir 

suas respectivas salas de aula. Nesse contexto, o clima de trabalho era hostil e resolvi voltar 

para a sala de aula. Por três anos atuei novamente como professora, em dois períodos, em 

escolas distintas, na mesma rede de ensino e com turmas de crianças de oito anos. Ao fim de 

três anos, decidi participar de um novo processo seletivo para diretor. Depois de prova escrita, 

e entrevista, fui selecionada para dirigir outra escola. 

No dia da atribuição fui surpreendida com a designação para uma creche e logo me 

perguntei: O que eu vou fazer em uma creche? A gerente da equipe da Secretaria que havia sido 

diretora de uma escola na qual trabalhei, chamou-me e perguntou o motivo de um olhar tão 

                                                      
1  Emília Beatriz Maria Ferreiro Schavi, psicóloga e pedagoga argentina que teve grande influência sobre a 

educação brasileira nos últimos 30 anos. A partir de meados dos anos de 1980, suas pesquisas causaram grande 

impacto sobre as concepções da época a respeito do processo de alfabetização. As influências de seus estudos 

redundaram em mudanças nas propostas governamentais para a área, expressas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Entre as obras de Emília Ferreiro, destaca-se “Psicogênese da Língua Escrita”, como a mais 

importante. Tais produções não apresentam especificamente um método pedagógico, mas revelam como se 

efetivam os processos de aprendizado das crianças, o que permitiu questionar os métodos tradicionais de ensino 

da leitura e da escrita. 
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assustado. Não neguei e disse que era medo. Nunca tinha atuado como professora e diretora de 

crianças tão pequenas. Ela me respondeu que tinha orgulho do meu trabalho na escola anterior, 

mas que via em mim uma lacuna a ser preenchida, qual seja, atuar na educação das crianças de 0 

a 3 anos. E lá fui eu para mais uma nova empreitada. Deparei-me com um ambiente triste, com 

elevado desinteresse pela estética, limpeza, organização e, principalmente, no que concerne ao 

comprometimento de alguns profissionais para com o trabalho. 

Logo percebi que teria um árduo trabalho pela frente e que precisaria estudar muito para 

poder desenvolvê-lo, pois era a responsável pelas dimensões administrativa e pedagógica da 

creche, sendo que a assistente pedagógica respondia por mais seis escolas da rede, entre as de 

educação infantil, ensino fundamental e creche. 

Foram dois anos intensos nos quais aprendi muito sobre o trabalho em creche, por meio 

de leituras, trocas de informações e experiências com diretoras, já com visões mais 

aprofundadas, e com as educadoras que ali atuavam. 

Ao final de 2005, fui chamada para assumir o cargo de orientadora pedagógica, no 

município de São Bernardo do Campo. Foi difícil deixar o trabalho que estava realizando na 

creche, mas o fato de a função de direção em Santo André ser gratificada gerava instabilidade, 

razão pela qual assumi o cargo de orientadora pedagógica em outra rede de ensino. Durante 

dois anos exerci tal função no ensino profissionalizante e, ao final deles, solicitei minha 

exoneração, por ser um trabalho que não me mobilizava. 

Em 2008, ao retornar para a prefeitura de Santo André, recebi o convite para assumir a 

direção de uma creche que seria inaugurada no Recreio da Borda do Campo2. Uma creche dos 

sonhos de qualquer comunidade, professor, diretor, enfim, com uma estrutura física 

maravilhosa, num lugar muito, muito, mas muito distante do centro da cidade, mas que fez valer 

a pena os cinco anos em que lá atuei. Iniciamos todos os trabalhos, desde a limpeza do prédio 

até a formação das turmas, passando por organização de espaços, mobiliário e pessoal. 

Nessa trajetória tive a felicidade de encontrar pessoas maravilhosas, mas destaco uma 

em especial, minha parceira e amiga de sempre Elsa Lopes, que me fez enxergar grandes e 

novas possibilidades de trabalho com os pequenos, por se tratar de uma estudiosa e apaixonada 

pela educação infantil. Fizemos uma parceria de um ano. Ela atuou como assistente pedagógica 

                                                      
2  O Recreio da Borda do Campo é um bairro localizado na cidade de Santo André em uma área de manancial, 

ladeado por um braço da represa Billings, fazendo divisa com a cidade de Ribeirão Pires. Devido às normas 

ambientais, grande parte das ruas não possuem asfalto, saneamento básico e água encanada. Os moradores 

possuem na grande maioria das casas, poços artesianos ou recorrem a caminhões pipas para abastecimento de 

água. A avenida principal leva o nome de “Mico Leão Dourado” e as demais ruas possuem nomes de pássaros 

nativos do Brasil. 
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da Unidade Escolar e, juntas, construímos com esse grupo e comunidade um trabalho de 

qualidade. Não foi tão fácil assim! Pensei que só eu tinha considerações equivocadas do papel 

da creche antes de conhecer o trabalho lá desenvolvido, mas me enganei. 

Um acontecimento, no entanto, gerou uma situação em que tivemos que trazer a 

comunidade para conhecer o que uma criança faz em uma Creche. Tal fato aconteceu quando 

foram instaladas as cortinas novas na Unidade e os pais nos procuraram para saber o motivo. A 

equipe gestora pensava que essa ação permitiria tornar o local mais aconchegante; no entanto, 

alguns membros da comunidade estavam desconfiados de que tínhamos algo a esconder. Tudo 

isso foi superado quando na primeira reunião com pais, cujo caráter era formativo, pudemos, 

por meio de vídeos, fotos e exposição das produções das crianças, mostrar toda a rotina de uma 

criança na Creche. Conquistamos a credibilidade de todos. Ao final desse ano houve mudança 

de gestão. Eu permaneci na Unidade e minha parceira não. Mudanças e mais mudanças de 

assistentes pedagógicas que vinham e não se afinavam com um grupo extremamente crítico e 

conhecedor de seus fazeres foram ocorrendo, mas a essência daquele trabalho, iniciado em 2008 

se perpetuou até minha saída, em 2012. 

Em 2013 e 2014 continuei como diretora, mas em outra Creche, cuja comunidade tinha 

um perfil bem diferente do que eu, até então, havia conhecido, mas acredito que ali, também, 

deixei minhas marcas de um trabalho comprometido com a educação dos bebês. 

No biênio 2015-2016 continuei na direção, mas agora em outra unidade da rede, e ainda 

acredito ter feito a escolha profissional certa; porém, algo me inquieta desde que comecei a 

atuar nessa modalidade. Em Santo André, o gestor tem um papel administrativo-pedagógico. 

Atuo como formadora dos grupos em parceria com a Assistente Pedagógica nas reuniões 

semanais, em momentos individuais, e acredito que essas intervenções, trocas de experiências, 

entre os pares, são significativas para a continuidade da formação inicial das professoras. 

Tais vivências, porém, por vezes, são provocadoras de questionamentos, como, por 

exemplo: até que ponto as práticas discutidas e revistas se modificam a fim de tornar o trabalho 

mais qualificado? 

A necessidade por buscar respostas a essa e a outras inquietações tornaram-se em 

motivação para a minha participação no processo seletivo e posterior ingresso no Programa de 

Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais da Universidade Nove de Julho. 

Isto posto, justifica-se o objetivo central deste estudo, por pesquisar o planejamento e a 

rotina nas práticas de gestão da Creche, enquanto gestora.  
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INTRODUÇÃO 

 

O que verdadeiro somos é aquilo que o impossível cria em nós. 

Clarice Lispector 

 

A presente Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Gestão e 

Práticas Educacionais (PROGEPE) desenvolvida na Linha de Pesquisa e Intervenção em 

Gestão Educacional (LIPIGES), do Programa de Pós-Graduação da Universidade Nove de 

Julho (UNINOVE) tematiza o planejamento e a rotina junto a uma instituição voltada a atender 

crianças pequenas (de 0 a 3 anos), por meio de pesquisa-intervenção em uma creche do 

município de Santo André, no ABC Paulista. 

A educação infantil em nosso país vem se expandindo e ganhando expressão. Tem 

buscado superar o enfoque meramente assistencialista, até então predominante em sua história 

e que ainda se mantém em algumas práticas de professoras que atuam com crianças de 0 a 3 

anos em creches. Durante longo período, a educação das crianças pequenas foi considerada 

responsabilidade de suas famílias, entretanto, enquanto modalidade de ensino atualmente 

reconhecida, após a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 

1990 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDBEN, Lei n.º 9.394/96), 

apresenta-se como responsável complementar à ação da família. 

Com o objetivo de fixar diretrizes e estabelecer parâmetros de qualidade para o 

atendimento das crianças pequenas, o Ministério da Educação (MEC) elaborou, entre os anos 

de 1990 e 2009, os “Referenciais Curriculares para a Educação Infantil” (RCNEI), as 

“Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil” (DCNEI), os “Parâmetros Nacionais de 

Qualidade para a Educação Infantil”, os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil e os 

Critérios para um Atendimento em Creche, que respeitem os direitos fundamentais das crianças. 

A partir da legislação vigente, os sistemas municipais de educação tiveram que 

reorganizar as suas propostas para a educação da primeira infância, procurando rever suas 

concepções de criança, de infância e de educação, tendo como maior preocupação a elaboração 

de propostas curriculares que visassem à educação de crianças de 0 a 6 anos, em espaços 

coletivos com base em outra concepção de educação infantil. 

Segundo Haddad (2005, p. 3), 

 

A nova concepção de educação infantil consequente dos dispositivos constitucionais 

pressupõe o direito da criança de ser cuidada e educada em um contexto distinto da 

família, convivendo e estabelecendo relações intensas com seus pares e outros adultos, 

criando e recriando outras rotinas em outros espaços. As instituições de educação 
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infantil passam a constituir-se em espaços coletivos privilegiados para as crianças 

viverem a sua infância, que contribuem para a construção da sua identidade social e 

cultural.  

 

Para que a educação infantil possa cuidar e educar torna-se necessário compreender que 

educar não é instruir e que cuidar não significa somente ocupar-se com a alimentação, o sono e 

a higienização das crianças. O cuidar e o educar são indissociáveis no sentido de que a 

intencionalidade pedagógica incide nas diversas possibilidades de a criança pequena 

desenvolver ao máximo suas capacidades humanas. Cuidar e educar crianças pequenas em uma 

instituição educacional é uma profissão que exige conhecimentos específicos; por isso, a 

formação inicial no curso de graduação e a formação continuada são fundamentais no processo 

de construção do entendimento de que, em primeiro lugar, 

 

[...] o ato de cuidar ultrapassa processos ligados à proteção e ao atendimento das 

necessidades físicas e de alimentação, repouso, higiene, conforto e prevenção da dor. 

Cuidar exige colocar-se em escuta às necessidades, aos desejos e inquietações, supõe 

encorajar e conter ações no coletivo, solicita apoiar a criança em seus devaneios e 

desafios, requer interpretações do sentido singular de suas conquistas no grupo, 

implica também aceitar a lógica das crianças em suas opções e tentativas em explorar 

movimentos no mundo. Em segundo lugar, cuidar e educar significam afirmar na 

educação infantil a dimensão de defesa dos direitos das crianças, não somente aqueles 

vinculados à proteção da vida, à participação social, cultural e política, mas também 

aos direitos universais de aprender a sonhar, duvidar, a pensar, a fingir, a não saber, 

silenciar, rir e a movimentar-se. E, finalmente, o ato de educar nega propostas 

educacionais que optam a estabelecer currículos prontos, estereotipados, visando 

apenas resultados acadêmicos que dificilmente conseguem atender a especificidade 

dos bebês e das crianças bem pequenas como sujeitos sociais, históricos e culturais, 

que têm direito à educação e ao bem-estar. (BARBOSA, 2009, p. 68-69). 

 

Embora os avanços nos termos da Lei representem conquistas significativas dos setores 

que lutam pelos direitos da criança à educação na escola da infância, sabe-se que ainda são 

enormes os desafios para a efetivação de uma educação de qualidade para as crianças pequenas 

que evidenciem uma preocupação crescente com a identidade docente e a formação dos seus 

profissionais, uma vez que ainda perduram, nos dias de hoje, discursos e práticas numa 

perspectiva assistencialista, conforme constatam Kuhlmann Júnior (1998), Campos (2010) e 

Haddad (1997). O país ainda encontra-se distante de políticas públicas que concebam a criança 

como um sujeito de direitos, capaz de se desenvolver em todas as suas dimensões, permitindo, 

ainda, que práticas voltadas aos cuidados, higiene, sono, alimentação se sobreponham às demais 

práticas pedagógicas, assim como de políticas que incentivem as professoras dessa modalidade 

de ensino a se aprofundarem em estudos na área, o que permitiria maior compreensão e 

consciência de seu fazer, incluindo, nesta esfera, o processo de planejar e de desenvolver rotinas 

em creches e contribuindo significativamente no processo de construção da identidade 
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profissional. 

Segundo Barbosa (2009), a função da educação infantil na atualidade tem por objetivo 

principal possibilitar que as crianças pequenas aprendam a conviver coletivamente, respeitando 

as diferenças entre as pessoas, além de permitir que elas ampliem a sua visão de mundo. Dessa 

forma, evidencia-se a necessidade de as crianças se apropriarem de diferentes culturas, por meio 

de aprendizagens em ambientes organizados e favoráveis, que lhes permitam desenvolver suas 

capacidades de agir, pensar e atuar no mundo em que vivem. 

Para tanto, ainda conforme Barbosa (2009, p. 24), 

 

As crianças pequenas se constituem sujeitos, marcadas pelo pertencimento de 

classe social, de gênero, de etnia, de religião, isto é, todas as inscrições sociais 

que afetam as vidas dos adultos também afetam a vida das crianças. Ao longo de 

suas existências vão configurando seu percurso singular no mundo, em profunda 

interlocução com as histórias das pessoas e dos contextos nas quais convivem.  

 

Redin et al. (2013) apontam-nos que, nesse sentido, construir uma proposta pedagógica 

na educação infantil, contemplando o educar, cuidar e brincar significa planejar ações que 

busquem desafiar as crianças, oferecendo a elas experiências de vida desafiadoras, de modo a 

permiti-las desenvolver suas potencialidades e buscar meios de realizar seus desejos. Oferecer 

um ambiente rico em possibilidades, tranquilo e que propicie descobertas significativas revela 

o respeito aos pequenos, uma vez que o adulto exerça o papel de mediador de suas descobertas 

e busque compreender o significado de suas ações e reações diante do universo em que eles 

estão inseridos. 

Ainda segundo a autora, a concepção de planejamento vem permeada pela concepção 

de sujeito participativo, competitivo, solidário, apontando a necessidade de buscar caminhos 

para que os objetivos traçados sejam atingidos, bem como das condições que possibilitem esse 

caminhar. Assim, o planejamento só tem validade quando imbuído do propósito de promover 

intervenções nas práticas pedagógicas, permitindo que a professora analise sua prática com os 

demais atores da escola. A interação da professora com seus pares representa um estímulo a 

que ela mesma reflita, questione e procure reorientar e ressignificar suas ações, sobretudo no 

que concerne à promoção de espaços que oportunizem às crianças a tomada de decisões, 

cooperação, autonomia, reconhecendo que o processo de conhecimento construído pelas 

crianças se efetiva também por meio das interações com o meio físico e social. 

Segundo Ostetto (2015), todo professor deve realizar seu planejamento baseado em 

princípios; esse movimento exige um processo de reflexão que permite o exercício de perceber 

as necessidades das crianças, identificando seus problemas, suas causas e, consequentemente, 
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tomar decisões no sentido de propor novas ações, englobando a leitura da realidade na qual 

encontra-se inserido. Daí a importância de se considerar o que afirma Ostetto (2015, p. 198): 

 

[...] prever, fazer, registrar e avaliar para, então, seguir planejando – replanejando de 

acordo com o movimento, os desejos e as necessidades do grupo. O planejamento 

compreendendo a atitude crítica de cada educador diante de sua prática. O 

planejamento como proposta que contém uma aposta. 

 

Sendo assim, conforme nos aponta Barbosa (2009), cabe à professora que atua com as 

crianças pequenas despertar este processo em direção a uma proposta recriadora que permite 

desvincular-se de uma visão tradicional, tecnicista e descontextualizada. Quando se pensa e se 

percebe a necessidade de mudar o planejamento, por parte da professora, entende-se a 

dificuldade para a consecução dessa transformação, daí porque a importância da 

conscientização do processo como um todo. As ideias das professoras vão se firmando, à 

medida que colocadas em prática; da mesma forma, a compreensão do que se faz e do que se 

pretende mudar, reflexo da tomada gradual de uma consciência crítica e coletiva. Repensar o 

planejamento na educação infantil implica diminuir a distância entre o planejado e o proposto, 

permitindo que as professoras possam reimaginar e recriar as práticas pedagógicas incorporadas 

às teorias educacionais. 

Reforça-se a visão de que, com base na legislação vigente, as políticas públicas em 

educação possam, de fato, assegurar condições para que a formação inicial e a continuada das 

professoras que atuam e atuarão na educação infantil redundem em reflexão mais aprofundada 

em relação ao processo de construção de conhecimentos sobre as diferentes concepções de 

criança de 0 a 6 anos e de educação nessa faixa etária. 

Segundo Rosemberg (1994) e Campos (2011), a formação das professoras tem sido 

considerada de alta relevância nas discussões sobre qualidade do trabalho com a criança da 

faixa etária da educação infantil. As autoras ressaltam sobre a importância dessa modalidade de 

ensino, referindo-se a pesquisas internacionais, as quais indicam que a formação específica das 

professoras é mais importante que seu nível de escolaridade. Sendo assim, não se pode conceber 

a ideia da atuação de professoras sem formação específica para atuar com crianças pequenas, 

buscando a qualificação das formações existentes nos cursos de Pedagogia, que pouco discutem 

a educação infantil em seu currículo e a formação continuada nos espaços escolares. 

A formação inicial tem papel importante na prática docente, sendo preciso considerar o 

papel da formação continuada, como permanente na ação e reflexão sobre a prática, 

problematizando valores e crenças. Entende-se por formação continuada um longo processo 
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construído por meio da reflexão sobre aquilo que se faz, considerando as experiências das 

professoras, sem negar o seu conhecimento, sem apagar a sua história, mas buscando consenso 

fundamentado na relação teórico-prática para o exercício profissional na educação infantil, 

especialmente quando se trata da atuação com crianças de 0 a 3 anos, em creche. Logo, a 

profissional que atuará com os pequenos precisa conhecê-los em seus aspectos biológicos, 

psicológicos, históricos e socioculturais, contribuindo para a formação da identidade e 

autonomia de cada um, respeitando-os em suas necessidades e individualidades. 

Conforme Kuhlmann Júnior (1998), ao analisar o cotidiano das instituições de educação 

infantil, pode-se tomar como ponto de partida a criança e a qualidade de suas interações. Nessa 

análise, inclui-se também o foco na professora, tendo em vista sua realidade, o trabalho na 

formação em serviço, a permitir que se conscientize da importância em perceber as crianças 

com as quais trabalha e o mundo em que vive, ou seja, que considere a sua prática atrelada a 

três funções: social, quando voltada ao acolhimento, ao cuidado e ao compartilhamento com as 

famílias; política, quando voltada ao desenvolvimento de ações contribuem para que as crianças 

exerçam seu direito de cidadãos; e pedagógica, quando promove a ampliação de conhecimentos 

entre adultos e crianças. Como o presente estudo tem como escopo principal o planejamento 

pedagógico e a rotina em creche, buscou-se levantar teses e dissertações disponíveis online, no 

site do Instituto Brasileiro de Informações em Ciência e Tecnologia (IBICT), por meio da 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), com as seguintes palavras-chave: educação 

infantil e planejamento; educação infantil e rotina; creche e rotina; creche, planejamento e 

rotina, conforme os dados abaixo 

Palavra-chave Quantidade de pesquisas 

sobre a temática (total) 

Quantidade de pesquisas 

sobre a temática (defendidos 

entre 2010 e 2016) 

Educação infantil e 

planejamento 

192 126 

Educação infantil e rotina 154 100 

Creche e planejamento 63 53 

Creche e rotina 50 20 

Creche, planejamento e 

rotina 

8 5 

Quadro 1 – Levantamento de Teses e Dissertações (IBICT) 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

No que se refere à ferramenta de busca avançada no Banco de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), obtivemos o 

seguinte resultado: 
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Palavra-chave Número de trabalhos encontrados 

Educação infantile 2.949 

Creche 1.200 

Rotina na crèche 23 

Planejamento na crèche 15 

Planejamento, rotina e crèche 3 

Quadro 2 – Levantamento de Teses e Dissertações (CAPES) 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Na base de dados de artigos científicos Scientific Electronic Library Online (SCIELO) 

foi realizado o levantamento com as mesmas palavras-chave, com o seguinte resultado: 

 

Palavra-chave Trabalhos encontrados 

Educação infantile 241 

Creche 67 

Educação infantil e crèche 7 

Demais descritores 0 

Quadro 3 – Levantamento de Artigos (SCIELO) 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

No período de 2011 a 2015, com as palavras-chave “creche, planejamento e rotina”, 

foram encontrados cinco trabalhos: três dessas produções são da Universidade de São Paulo, 

sendo uma tese e duas dissertações; uma tese de doutorado é da Universidade Federal da Paraíba 

e uma tese de doutorado é da Universidade Federal do Ceará. 

A partir do número de trabalhos encontrados nas ferramentas de busca para o 

levantamento bibliográfico, é possível afirmar que há um crescente número de estudos que vêm 

sendo realizados sobre as diversas temáticas que abrangem a educação infantil. Observa-se, no 

entanto, que quantidade reduzida de estudos revelam a preocupação com o planejamento 

pedagógico e a rotina, especificamente para as crianças de 0 a 3 anos. Ressalta-se esse dado 

como sendo muito revelador, uma vez que restritivamente se pensa sobre o fazer pedagógico 

com os pequenos. 

Como o objetivo desse levantamento foi o de identificar trabalhos que tratavam 

especificamente da rotina e do planejamento na creche, considerou-se apenas os trabalhos que 

versavam sobre essa temática. Foram selecionados para leitura na íntegra, com base nesse 
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critério: 38 artigos encontrados na base SCIELO, e sete dissertações e teses encontradas do 

BDTD. Após a leitura dos resumos dos trabalhos citados, foram excluídos 21 artigos e cinco 

dissertações e teses, apesar de o resumo destacar pontos convergentes com a proposta deste 

estudo; os mesmos atendiam aos critérios estabelecidos, versando sobre outros aspectos da 

Educação Infantil, tais como: propostas de trabalho com crianças pequenas, visando o brincar 

e o cuidar; concepções de educação infantil com base na interação adulto-crianças em seus 

aspectos comunicativos e ainda uma delas que destacava a formação continuada com 

professores que atuavam com crianças de 0 a 30 meses, utilizando da escala de avaliação 

Infant/Toddler Environment Rating Scale-ITERS. Os 17 artigos que traziam contribuições sobre 

a temática pesquisada foram lidos na íntegra para contribuições na escrita da presente 

dissertação. Para maior aprofundamento, foram consideradas uma dissertação e uma tese que 

apresentaram maior relevância, levando-se em conta o tema e objeto da presente investigação, 

sendo a primeira: Bebês e crianças pequenas em instituições de acolhimento e a segunda: 

Educação e Práticas educativas entre pares: Estudo do trabalho diário de professoras em um 

Centro de Educação Infantil Paulistano. 

As duas pesquisas foram selecionadas por apresentarem em comum a rotina e o 

planejamento na creche. Quanto às palavras-chave apresentadas nos estudos, apareceram com 

maior frequência: educação infantil, creche, formação de professores e planejamento. No que 

se refere à metodologia, ambos os estudos foram desenvolvidos sob o enfoque da pesquisa 

qualitativa, por meio de estudos de caso. Complementando, foram também obtidos dados por 

meio de análise de documentos, entrevistas e diário de bordo das pesquisadoras, a partir das 

observações das práticas cotidianas. 

A pesquisa de Ferraz (2011) buscou identificar e interpretar as representações da 

educação de bebês, assim como analisar o cotidiano das crianças na creche, incluindo o 

planejamento e a rotina dos grupos. O estudo do cotidiano indicou que, apesar da creche ter o 

cuidar/educar das crianças presente em suas representações, tais categorias ainda não aparecem 

incorporadas. Ao mencionar a proposta educativa, a pesquisa constatou que existe uma 

preocupação com um posicionamento mais formal, somada à função da creche do 

cuidar/educar. Aponta ainda contradições entre o discurso e a prática dos seus profissionais. 

O trabalho de Godoi (2015) buscou evidenciar como se constitui a organização das 

práticas educativas de uma creche e, em que medida, as práticas propostas compõem uma rotina 

flexível e orientada por um planejamento, de forma a propiciar às crianças experiências de 

aprendizagens expressivas pautadas na continuidade e interação. Esse estudo trouxe evidências 
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a respeito do processo formativo da creche em relação às estruturas e à organização; a 

fragmentação dos planejamentos, sendo os mesmos restritamente articulados e resultantes de 

experiências descontínuas e pautadas na lógica das disciplinas. 

A leitura dos trabalhos selecionados contribuiu para o presente estudo, na medida em 

que possibilitou reflexões acerca do planejamento e da rotina na creche, bem como auxiliou na 

compreensão de que ainda há um vasto campo para pesquisa, considerando que permanecem 

diversas inquietações a respeito deste tema e práticas educativas a serem repensadas e 

assumidas, sobretudo no que diz respeito à garantia do direito das crianças pequenas na creche. 

Conforme Ferraz (2011) e Godoi (2015), a formação das professoras da educação 

infantil tem como objetivo a construção de competências para qualificar o planejamento. Assim, 

as autoras apontam ser fundamental: 

 

[...] considerar o investimento na formação de construção de competências que 

auxiliem o professor a organizar o tempo, o espaço, os materiais e os agrupamentos 

das crianças, propondo atividades que promovam situações de interação desafiadoras. 

(FERRAZ, 2011, p. 84). 

 

[...] uma formação que garanta discussões efetivas a respeito do que é vivido, para se 

pensar ações conjuntas que levem todas as experiências vivenciadas pelas crianças a se 

configurarem como experiências expressivas de aprendizagem. (GODOI, 2015, p. 131). 

 

Os estudos ainda revelam que é preciso favorecer para as professoras a construção da 

proposta pedagógica envolvendo um plano de trabalho para atuar no cotidiano das crianças 

pequenas, garantindo o direito à infância, zelando pelo seu bem-estar, aprendizagens e 

desenvolvimento (FERRAZ, 2011). 

Por sua vez, Godoi (2015) relata que a ausência dos momentos coletivos de formação 

pode transformar o planejamento e a rotina em atividades descoladas e sem continuidade. 

É importante ressaltar o que Ferraz (2011, p. 91) propõe: 

 

Reconhecer as necessidades infantis e os cuidados relacionados a cada uma delas envolve 

necessariamente investir na formação do educador da creche para que ele possa construir 

habilidades e procedimentos de cuidados, tanto no que se refere ao aspecto técnico, quanto 

ao relacional. Envolve, ainda, favorecer momentos de reflexão que permitam partir de seus 

conhecimentos e experiências prévias, relacioná-los com as experiências que vivenciam 

no dia-a-dia com as crianças na creche, de forma que possam integrar os conceitos de 

educação e saúde, família e instituição. 

 

Para a construção de uma proposta educacional na creche, um dos desafios é definir a 

função dessa instituição na educação e no cuidado das crianças pequenas, favorecendo o 

desenvolvimento integral nos seus aspectos afetivos, sociais e cognitivos, conforme aponta 

Ferraz (2011). Acrescenta a autora que, 
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[...] do mesmo modo que toda a proposta educacional da creche precisa estar voltada 

para as necessidades das crianças, considerando a função de favorecer um 

desenvolvimento integral e integrado, inserindo-as à cultura do grupo ao qual 

pertencem, o ambiente, envolvendo os diferentes espaços e materiais, também é 

preciso pensar os espaços da instituição, considerando como as crianças aprendem 

sobre si, o outro e a cultura, é uma forma de garantir esta coesão. (FERRAZ, 2011, p. 

114). 

 

Completando, Godoi (2015, p. 112) afirma que, 

 

[...] uma vez que atendem crianças tão pequenas, devem ser pensados como 

instituições   que   possuem   demandas   singulares   que   não   podem   ser 

consideradas pela ótica da escolarização ou conduzidas por modelos transpostos da 

realidade escolar. Para tanto, é necessário, entre outras coisas, que haja tempos e 

espaços para a comunicação, planejamento, formação e reflexão entre os pares no 

interior das unidades, de maneira que a discussão, construção e reconstrução 

cotidianamente do currículo vivido sejam possíveis.  

 

Assinala ainda a pesquisadora que “tais ações são desafiadoras, pois não basta somente 

ter a intenção e o desejo de fazer, é preciso, antes de tudo, saber como fazer”. (GODOI, 2015, 

p. 132). 

Um aspecto levantado, em ambos os estudos, revela a importância do planejamento na 

organização da rotina, apresentado tanto por Ferraz (2011, p. 200), quanto por Godoi (2015, p. 

127, 137). O fato de ambas destacarem que a organização do cotidiano necessita da participação 

das professoras na construção da proposta pedagógica reafirma ser esta ação imprescindível 

para que os profissionais da educação exercitem conscientemente seu papel, no cuidado e na 

educação das crianças pequenas. Em assim procedendo, desenvolvem noções ampliadas de seus 

fazeres no contexto da educação infantil, conhecendo, mais profundamente, quem são as 

crianças e como elas aprendem. Uma gestão eficiente da creche envolve todos os seus atores 

em um processo de constante reflexão sobre a prática. 

Em ambas as abordagens, enfatizou-se a necessidade da construção de propostas, a 

partir do planejamento coletivo, da reflexão sobre as práticas realizadas com as crianças 

pequenas visando a uma educação de qualidade, especialmente no cuidado e educação na 

creche. 

Diante do exposto, justifica-se ainda mais a pertinência do planejamento e da rotina nas 

práticas de gestão e pedagógicas da creche, enquanto objeto de estudo desta pesquisa-

intervenção. 

Isto posto, tem-se as seguintes questões problematizadoras: 

a) Quais concepções e práticas dos membros da equipe gestora e das professoras se 

constituem no planejamento e na rotina de uma creche? 

b) Como acontece a intervenção da equipe gestora, tanto no espaço de formação 
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continuada em serviço das professoras quanto fora dele, para o acompanhamento do 

planejamento e da rotina da creche? 

c) Que mudanças acontecem (ou não) nas práticas da equipe gestora e das professoras, 

quando o planejamento e a rotina são objeto de reflexão desses profissionais? 

O objetivo geral deste estudo é analisar o planejamento e a rotina nas práticas da equipe 

gestora e de professoras de uma creche, localizada na cidade de Santo André, SP. 

Os objetivos específicos são: 

a) Identificar quais são as concepções e as práticas de membros da equipe gestora e de 

professoras que se constituem no planejamento e na rotina de uma creche; 

b) Verificar como acontece a intervenção da equipe gestora, tanto no espaço de formação 

continuada em serviço das professoras quanto fora dele, para o acompanhamento do 

planejamento e da rotina da creche; 

c) Analisar se mudanças acontecem (ou não) nas práticas da equipe gestora e das 

professoras, quando o planejamento e a rotina são objeto de reflexão desses 

profissionais. 

Para tanto, a organização estrutural desta dissertação apresenta-se com os seguintes 

capítulos: 

O primeiro capítulo trata sobre a educação no município de Santo André, a creche 

pesquisada, os participantes da pesquisa-intervenção, os fundamentos teórico-metodológicos e 

os caminhos trilhados para a coleta de dados. 

No segundo capítulo, apresenta-se breve histórico da creche no Brasil, bem como no 

município de Santo André. 

O terceiro capítulo retrata a gestão democrática na educação e na cidade de Santo André, 

bem como o papel da equipe gestora nesta rede e na creche pesquisada. 

Por fim, o capítulo quatro trata de questões afetas ao planejamento e à rotina na educação 

infantil, e mais especificamente na creche pesquisada. 
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CAPÍTULO 1 – A CRECHE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: DA ASSISTÊNCIA À 

EDUCAÇÃO 

 

Nada posso fazer: parece que há em mim um lado infantil que não cresce jamais. 

Clarice Lispector 

 

O primeiro objetivo deste capítulo é apresentar as conquistas alcançadas ao longo do 

percurso histórico das creches no Brasil, destacando-se as políticas públicas implementadas no 

âmbito da educação infantil, de crianças de 0 a 3 anos de idade. Ou seja, pretende-se, no 

primeiro momento, enfocar a trajetória da creche desde sua criação com caráter assistencialista, 

passando pelo atendimento como direito da mãe trabalhadora até alcançar o momento atual que 

é o de oferecer uma educação de qualidade, direito da criança pequena. Para tanto, são 

analisados os documentos legais e oficiais, publicados pelo Ministério da Educação (MEC), 

que vislumbram avanços na trilha da garantia da educação infantil como primeira etapa da 

educação básica, conforme promulga a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 

(Lei n.º 9.394/96). O segundo objetivo é buscar fontes de informação, por meio de documentos 

e entrevistas que permitam registrar, ainda que brevemente, um modo de olhar para a história 

da creche na cidade de Santo André, pós-promulgação da Constituição Federal de 1988 até os 

dias atuais. 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO DA CRECHE NO BRASIL 

 

Kuhlmann Júnior (1998), estudioso no campo da Educação Infantil, afirma que a 

primeira creche brasileira surgiu ao lado da Fábrica de Tecidos Corcovado, em 1899, no Rio de 

Janeiro, sendo destinada aos filhos dos operários. Naquele mesmo ano, o Instituto de Proteção 

e Assistência à Infância do Rio de Janeiro deu início a uma rede assistencial que se desdobrou 

para outros lugares do Brasil. 

As creches surgiram a partir das mudanças econômicas, políticas e sociais que 

ocorreram na sociedade: pela incorporação da mulher ao trabalho assalariado e com nova 

organização das famílias. Conforme aponta Didonet (2001, p. 12), 

 

As referências históricas da creche são unânimes em afirmar que ela foi criada para 

cuidar das crianças pequenas, cujas mães saíam para o trabalho. Está, portanto, 

historicamente vinculada ao trabalho extradomiciliar da mulher. Sua origem, na 

sociedade ocidental, está no trinômio mulher-trabalho-criança. Até hoje, a conexão 

desses três elementos determina grande parte da demanda, da organização 
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administrativa e dos serviços da creche [...]. Como os homens e as crianças também 

trabalhavam nas incipientes indústrias têxteis, os   pequenininhos ficavam em casa, 

sem alguém que cuidasse deles. A consolidação e a expansão da creche como 

instituição de cuidados à criança estão associadas também à transformação da 

família, de extensa para nuclear. Naquela, muitas pessoas podiam ocupar-se dos 

cuidados com a criança pequena: avó, tia, primos, irmãos maiores. Nesta, ao sair 

para o trabalho, os pais têm que deixar sua filha ou filho recém-nascido ou ainda 

bebê sozinho. Mortalidade infantil elevada, desnutrição generalizada e acidentes 

domésticos passaram a chamar a atenção e despertar sentimentos de piedade e 

solidariedade de religiosos, empresários, educadores. Foi por esse lado, ou seja, 

como problema, que a criança começou a ser vista pela sociedade. E com um 

sentimento filantrópico, caritativo, assistencial, é que começou a ser atendida fora 

da família.  

 

Não tendo o Estado qualquer participação na implantação e funcionamento das 

primeiras creches, este serviço voltado especialmente às crianças carentes, começava a ser 

realizado por entidades filantrópicas e também por entidades religiosas, especialmente pela 

Igreja Católica, conforme aponta Kishimoto (1988, p. 24): 

 

Diferenciando-se de países industrializados, o Brasil dá início à organização das 

primeiras creches no começo do século XX com uma clientela composta basicamente 

de filhos de indigentes e órfãos. Em São Paulo, as creches atendem principalmente o 

contingente de mulheres e crianças na extrema miséria, que aumentam os núcleos 

urbanos, fruto do deslocamento de populações pobres, em busca de melhores 

condições de vida.  

 

Ainda, segundo Kishimoto (1988), não havendo nenhum tipo de fiscalização por parte 

do governo, houve aumento significativo do número de instituições que não apresentavam as 

mínimas condições de higiene para atender às crianças, enquanto suas mães trabalhavam. Nesse 

tempo, portanto, a creche era reconhecida apenas como um local que tinha por função “guardar” 

as crianças, caracterizando-se como um mal necessário para suprir apenas o papel da mãe que 

trabalhava fora, não apresentava nenhuma dimensão pedagógica e priorizava apenas o cuidado. 

A partir da década de 1930, uma série de iniciativas relacionadas à educação infantil 

chamava a atenção. Campos, Rosemberg e Ferreira (1995) apontam em seus estudos que o 

caráter assistencial, ocupando o lugar da família, cujo enfoque era a guarda, higiene, 

alimentação e os cuidados físicos das crianças pequenas, configura-se como a sustentação da 

criação das creches. Segundo eles, 

 

Em São Paulo, as primeiras iniciativas dirigidas para as crianças das camadas 

trabalhadoras possuíam um cunho assistencialista e se deram no contexto dos 

conflitos operários das primeiras décadas do século. Tanto as creches nos locais 

de trabalho, como as creches filantrópicas [...] tinham como principal preocupação 

atender as necessidades das mães que trabalhavam fora, com os objetivos de 

cuidado e assistência à família. (CAMPOS; ROSEMBERG; FERREIRA, 1995, p. 

32). 

 

Entre os anos de 1930 e 1970 intensificaram-se no país os processos de industrialização. 
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Esse período foi marcado por contínuo aumento do êxodo de pessoas do campo para as cidades 

e, com isso, os problemas vividos pelas famílias de classes economicamente desfavorecidas – 

em geral, operários – aumentavam e tornavam-se cada vez mais visíveis. Em função da 

necessidade de instituições que atendessem aos filhos e filhas dos trabalhadores, cresceram as 

reivindicações que levaram à estruturação do Movimento de Luta por Creches, criado por 

parcelas da população que necessitava desse tipo de serviço. E, nessa perspectiva, pode-se 

afirmar que 

 

O reconhecimento do atendimento em creches como um direito educacional das 

crianças brasileiras foi uma conquista da mobilização da sociedade civil, em 

especial das mulheres, que nos anos 70 foram à luta organizando unidades de 

atendimento e cobrando o Poder Público, fazendo-se reconhecer o direito à creche 

como um patrimônio do feminismo da esquerda e do sindicalismo, configurando o 

direito da mulher trabalhar fora do ambiente doméstico e o da criança pequena a 

frequentar espaços de educação e de cuidados plenos e de qualidade. (FARIA, 2006, 

p. 284). 

 

No município de São Paulo, esse movimento ocorreu nos anos de 1978 a 1982, 

desempenhando importante papel na reivindicação pela expansão das vagas em creches, 

apontando essa instituição como uma necessidade da sociedade e indicando, como 

responsabilidade do Estado, sua criação e manutenção. Nas palavras de Kuhlmann Júnior 

(1998, p. 180), 

 

As creches apareciam como um resultado, como um símbolo concreto dessas lutas: o 

movimento popular e as reivindicações feministas colocaram a creche na ordem do 

dia. [...] creche passou a ser sinônimo de conquista. E, por isso mesmo é que elas 

tinham que ser diferentes de toda a tradição anterior, manifestada nas creches 

vinculadas às entidades assistenciais, anteriores a este movimento, vistas como 

modelo negativo que penetrava as novas iniciativas. Nessa perspectiva, pretendia-se 

denunciar as precárias condições do atendimento educacional das crianças e não 

apenas na creche, mas também na pré-escola. 

 

Ao longo das décadas, as poucas conquistas não se fizeram sem conflitos. Com o avanço 

da industrialização e o aumento das mulheres da classe média no mercado de trabalho, 

aumentou, também, a demanda pelo serviço das instituições de atendimento à infância. Para 

Haddad (1993), os movimentos feministas que partiram dos Estados Unidos tiveram papel 

especial na revisão do significado das instituições de atendimento à criança, porque as 

feministas mudaram seu enfoque, defendendo a ideia de que tanto as creches como as pré-

escolas deveriam atender a todas as mulheres, independentemente de sua necessidade de 

trabalho ou condição econômica. O resultado desse movimento culminou no aumento do 

número de instituições mantidas e geridas pelo poder público. 

A pressão articulada desses setores junto à Assembleia Constituinte culminou em marco 
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importantíssimo na história da creche brasileira: a aprovação das principais reivindicações na 

Constituição de 1988, que se encontram explicitamente mencionadas no capítulo sobre a 

educação (art. 208), no qual se afirma, textualmente:  

 

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de [...] 

atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Entre os mais 

importantes artigos figuram os referentes à inclusão da creche no sistema escolar e à 

educação da criança de 0 a 6 anos através dessas instituições e da pré-escola. 

(BRASIL, 1988).  

 

A creche, portanto, passa a ser subordinada à área de educação, configurando-se não 

mais como uma “agência de guarda e assistência” – como apontava a Lei 5.692/713 – e, sim, 

como uma instituição educacional, com novas responsabilidades para o sistema escolar. 

O termo creche foi incluído na Constituição Federal de 1988, e sua presença ali 

constituiu em avanço histórico memorável. No Movimento Nacional Criança e Constituinte foi 

discutida a oportunidade desse termo. Alguns dos participantes do movimento propunham 

abandonar a expressão, para criar uma realidade nova, sem os vieses da creche, então, 

existentes. Outros, contrariamente, argumentavam que era uma palavra forte, de sentido 

conhecido e que facilitava a aprovação das ideias que o movimento estava propondo. Manteve-

se, então, a expressão no documento. 

O percurso histórico das creches evidencia que, por longo período de tempo, essas 

instituições não foram consideradas parte da história da educação, não só porque a lei não 

reconhecia como etapa integrante do sistema educacional, mas também porque se consolidou a 

imagem da instituição voltada a prestar assistência à criança pobre. 

Foi com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (Lei n.º 9.394/96), 

que a educação infantil ganhou dimensão mais favorável à criança pequena, desde a existência 

da legislação educacional no Brasil. A Lei n.º 9394/1996 declara, portanto, que a educação 

infantil começa dos 0 aos 3 anos de idade para quem precisa estar numa creche, prosseguindo 

dos 4 aos 6 anos de idade na pré-escola, tornando-se a educação infantil, também, um ciclo de 

6 anos de formação contínua e parte integrante, constituidora da educação básica brasileira. 

Antecederam à Lei n.º 9.394/96, outros marcos legais significativos da política pública 

para a educação das crianças pequenas, um deles, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

n.º 8.069, de julho de 1990), reiterando em seu artigo 54 o que afirma a carta magna do país 

sobre o dever do Estado de garantir às crianças de 0 a 6 anos de idade o atendimento em creches 

e pré-escolas. 

                                                      
3  Lei n.º 5.692/71 – Cap. II, art. 19 “os sistemas de ensino velarão para que as crianças de idade inferior a sete 

anos recebam conveniente educação em escolas maternais, jardins de infância e instituição equivalentes”. 



32  

 

 

A luta pelo direito à educação e a defesa dos direitos das crianças sempre esteve presente 

ao longo de décadas, conforme mencionado anteriormente. Diversos movimentos sociais 

relacionados à defesa dos direitos das mulheres, das crianças e dos trabalhadores estiveram e 

permanecem atuantes para que a educação pública de qualidade seja assegurada a todos os 

cidadãos brasileiros. 

Embora a educação infantil tenha mais de um século de história, como cuidado e 

educação extradomiciliar, somente nos últimos 20 anos foi reconhecida como direito da criança, 

das famílias, como dever do Estado e como primeira etapa da educação básica. Nesse sentido, 

o anseio por propostas de políticas públicas integradas de educação infantil que contemplem 

tanto o direito das famílias como de suas crianças perpassa pelo reconhecimento dessa trajetória 

de lutas, conforme afirma Campos (1999, p. 126): 

 

A recuperação da história da luta pela ampliação dos direitos à educação das crianças 

pequenas mostra que os movimentos de mulheres desempenharam um papel decisivo 

em vários momentos dessa trajetória. O reconhecimento dessa contribuição parece 

importante para que as propostas de políticas de educação infantil, inclusive no nível 

pedagógico, integrem uma concepção de educação que reconheça o direito das 

famílias a contarem com espaços alternativos de educação para seus filhos pequenos 

e o direito das crianças a serem respeitadas em suas necessidades integrais de 

desenvolvimento.  

 
Dessa forma, o MEC, nos anos de 1990, iniciou uma série de publicações no sentido de 

buscar soluções educativas para a superação da tradição assistencialista das creches. Nesse 

período, o MEC contou com a assessoria de pesquisadoras da área da Educação Infantil, como 

as professoras Tizuko Morchida Kishimoto, Zilma de Moraes Ramos de Oliveira, Maria Lucia 

de A. Machado, Ana Maria Mello e Sônia Kramer, para a elaboração de produções científicas 

a serem divulgadas aos profissionais das escolas. Um desses documentos intitula-se Propostas 

Pedagógicas e Currículo em Educação Infantil: um diagnóstico e a construção de uma 

metodologia de análise (BRASIL, 1996b), que sintetizou o trabalho realizado pela equipe de 

pesquisadoras, destacando-se a preocupação com a contextualização histórico-cultural do 

currículo e sua implementação, preocupação com recursos materiais e financeiros, formação 

dos profissionais que atuam na educação infantil (AMORIM, 2011). 

Em 1998, o MEC propôs o documento Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (RCNEI) composto por três volumes. Foi construído como resultante do amplo debate 

nacional, que contou com a participação de professores e outros profissionais que atuavam com 

as crianças pequenas. Esse documento teve como objetivo principal da educação infantil a 

criança e os espaços oferecidos para o desenvolvimento de suas potencialidades, numa 

perspectiva de estabelecimento de metas de qualidade, como se lê a seguir: 
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[...] o Referencial pretende apontar metas de qualidade que contribuam para que as 

crianças tenham um desenvolvimento integral de suas identidades, capazes de 

contribuir para que possa realizar, nas instituições, o objetivo socializador dessa etapa 

educacional, em ambientes que propiciem o acesso e a ampliação, pelas crianças, do 

conhecimento da realidade social e cultural. (BRASIL, 1998b, p. 5). 

 

Para o MEC, o RCNEI cumpria a função de indicar orientações pedagógicas para as 

professoras, técnicos e demais profissionais, contribuindo para ampliar as condições 

necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras. O documento se propôs a 

tratar, de forma aberta, flexível e não obrigatória, questões que visassem proporcionar às 

creches diálogos e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de propostas e currículos construídos 

a partir do cotidiano de cada instituição. 

Entretanto, na análise de Cerisara (2002), a elaboração do documento mostrou-se 

prematura, distante das concepções publicadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1998b) os quais apresentavam, no formato de texto simples, direto e incisivo, os 

critérios referentes à organização e ao funcionamento das creches e, principalmente, às práticas 

concretas, tendo como principal eixo a criança e seus direitos fundamentais. Nesses termos, 

para a autora, 

 

[...] a educação infantil pela sua especificidade ainda não estava madura para produzir 

um referencial único para as instituições de educação infantil no país. Os 

pesquisadores e pesquisadoras da área revelam nesses pareceres que o fato da 

educação infantil não possuir um documento oficial como este não era ausência ou 

falta, mas sim especificidade da área que precisa refletir, discutir, debater e produzir 

conhecimentos sobre como queremos que seja a educação das crianças menores de 

sete anos, em creches e pré-escolas. (CERISARA, 2002, p. 338). 

 

Diante das várias críticas e em razão dos pareceres não terem sido favoráveis, o MEC 

reelaborou algumas questões e, ainda em 1998, tornou público os três volumes do documento, 

após ter sido também apreciado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), que acabou por 

declarar o RCNEI e os PCNs como não obrigatórios. 

A concepção de educação infantil do RCNEI (BRASIL, 1998b) se mostrava distante da 

concepção indicada pela Coordenação de Educação Infantil (COEDI), no documento Os 

critérios de atendimento de uma creche que respeita os direitos fundamentais da criança, de 

autoria de Maria Malta Campos e Fúlvia Rosemberg, reeditado, posteriormente, em 2009 

(BRASIL, 2009a). Mais de 20 anos após sua primeira edição, esse documento continua sendo 

referência para a educação infantil, pois tem como princípio fundamental o respeito às crianças 

e a qualidade na educação das crianças pequenas, proporcionando condições para o 

desenvolvimento de suas potencialidades, em ambientes que promovam a interação e 

socialização, e que sejam educadas e cuidadas por profissionais com formação específica e 
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valorizados em seus fazeres. 

Este documento foi elaborado baseado em critérios referentes aos que preconizam os 

direitos das crianças, incluindo aspectos relativos à organização e ao funcionamento das creches, 

relacionados com a prática de professoras, bem como com as diretrizes e normas políticas 

vinculadas ao sistema de financiamento de creches, sejam elas, governamentais ou não. 

Embora o documento tenha sido redigido para crianças de 0 a 6 anos, destacam-se vários 

aspectos referentes às crianças de 0 a 3 anos, principalmente àquelas que permanecem no 

período integral na creche, caracterizando uma preocupação maior com os direitos dos 

pequenos, bem como o apoio e a participação das suas famílias. 

O respeito aos direitos fundamentais das crianças vincula-se a princípios que reafirmam 

o trabalho de qualidade nos critérios de atendimento em creches (BRASIL, 2009a). Assim 

sendo, 

 

Nossas crianças têm direito à brincadeira; 

Nossas crianças têm direito à atenção individual; 

Nossas crianças têm direito a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante; 

Nossas crianças têm direito ao contato com a natureza;  

Nossas crianças têm direito a uma alimentação sadia; 

Nossas crianças têm direito a desenvolver a sua curiosidade, imaginação e 

capacidade de expressão; 

Nossas crianças têm direito ao movimento em espaços amplos; 

Nossas crianças têm direito à proteção, ao afeto e à amizade; 

Nossas crianças têm direito a expressar seus sentimentos; 

Nossas crianças têm direito a desenvolver sua identidade cultural, racial e religiosa. 

(BRASIL, 2009a). 

 

As autoras reforçaram a concepção de creche como um lugar de educação infantil, no 

qual o foco está na criança e em seu desenvolvimento, em que se articula o cuidar (atenção, 

aconchego, higiene, saúde e alimentação) e o educar (estímulo, desenvolvimento de 

curiosidade, imaginação, capacidade de expressão) na perspectiva do desenvolvimento pleno, 

conforme a legislação vigente. (LOPES, 2010). 

Em 1999, foram elaboradas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (DCNEI), com caráter mandatório, contendo quatro artigos, sendo que, no artigo 3º, 

foram estabelecidas oito diretrizes para a educação infantil, diferentemente dos RCNEIs, que 

se constituíram apenas em um documento orientador do trabalho pedagógico. 

Pensando nas transformações ocorridas na educação infantil, nos processos de 

concepção sobre a educação das crianças pequenas em espaços coletivos, o Brasil reafirmou a 

importância das Diretrizes Curriculares Nacionais ao elaborar as novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, em 2010. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil apontam, em seu artigo 2º,  
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[...] princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação para orientar as políticas públicas e a 

elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e 

curriculares de Educação Infantil.  (BRASIL, 2010, p. 11). 

 

Diferentemente da DCNEI de 1999, esse documento contempla concepções de 

currículo, de criança, de educação infantil, bem como de proposta pedagógica, como 

embasamento para sua elaboração, sendo complementada com mais cinco artigos em relação à 

primeira. 

Em 2006, o MEC lançou o documento Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 

Educação Infantil (volumes I e II). Este importante documento trouxe, na sua escrita, a 

importância de levar em conta que as crianças, desde que nascem, são cidadãos de direitos, 

indivíduos únicos e singulares, seres sociais e históricos, competentes e produtores de cultura. 

E que precisam ser apoiados e incentivados a brincar, movimentar-se, a expressar sentimentos 

e pensamentos, a desenvolver a sua imaginação, curiosidade, ampliando seus conhecimentos a 

respeito do mundo, da natureza e da cultura, proporcionando a diversidade nas escolhas, bem 

como dos seus companheiros de interação (LOPES, 2010). 

Os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 2009b) foram construídos 

com o objetivo de auxiliar as equipes que atuam na educação infantil, juntamente com famílias 

e pessoas da comunidade, a participar de processos de autoavaliação da qualidade de creches e 

pré-escolas que tenham um potencial transformador. Dessa forma, representam instrumento a 

contribuir para equipes e comunidades das instituições de Educação Infantil, como facilitador 

a que esses encontrarem seus próprios caminhos, sobretudo, na direção de práticas educativas 

que respeitem os direitos fundamentais das crianças, o que embute a perspectiva de construção 

de uma sociedade mais democrática. Conforme o documento, cabe às instituições 

compreenderem seus pontos fortes e fracos e exercerem intervenções com vistas a melhorar a 

qualidade de seu fazer, estando em conformidade com suas condições, prioridades e caminhos 

traçados, porém com a expectativa de construção de um trabalho pedagógico e social 

significativo.  

Os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 2009b, p. 2-7) apresentam 

sete dimensões a serem consideradas para a reflexão crítica e coletiva. São eles: 

 

Planejamento Institucional; 

Multiplicidade de experiências e linguagens; 

Interações; 

Promoção da Saúde; 

Espaços, materiais e mobiliários; 
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Formação e condições de trabalho das Professoras e demais Profissionais; 

Cooperação e troca com as famílias e participação na rede de proteção social. 

(BRASIL, 2009b, p. 2-7). 

 

Considerando-se a Lei n.º 9.394/96, bem como as publicações do Ministério da 

Educação (Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil, Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Critérios para um Atendimento em Creches 

que respeite os direitos fundamentais das crianças, Parâmetros Nacionais de Qualidade para 

Educação Infantil e Indicadores da Qualidade na Educação Infantil), constata-se também a 

valorização do papel do profissional que atua com a criança de 0 a 6 anos, bem como a exigência 

de habilitação relacionada às responsabilidades sociais e educativas. 

Conforme Palhares e Martinez (2007), as diversas diretrizes instituídas pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE) vieram no sentido de promover uma ruptura com a política para 

a educação infantil do MEC, mais centralizadora, a partir de meados dos anos de 1990, e, como 

decorrência, a reafirmação da importância das próprias instituições elaborarem suas propostas. 

Porém, a partir da segunda metade dos anos de 1990, o MEC passou a construir referenciais e 

parâmetros curriculares nacionais a serem seguidos em todo o território nacional. Dentre eles, 

os RCNEIs que vêm na contramão do primeiro documento elaborado, com caráter mais 

prescritivo, sendo considerado por muitos como currículo a ser seguido. 

As DCNEIs reafirmam a pluralidade de propostas pedagógicas e curriculares possíveis 

de serem construídas e a autonomia das instituições na construção coletiva dessas propostas. 

Portanto, as orientações nacionais, estaduais e municipais são importantes e necessárias, 

porém não devem ser o único instrumento para a elaboração da proposta pedagógica da 

instituição, que deve levar em consideração seu contexto, suas especificidades, seus 

profissionais, a comunidade e, principalmente, as crianças, no sentido de garantir que as 

práticas educativas desenvolvidas estejam direcionadas para uma educação de boa qualidade. 

Mediante o exposto, afirma-se que os documentos propostos pelo MEC desde 1990 

trouxeram avanços: a educação infantil como um direito da criança, e como a primeira etapa da 

educação básica, tendo como principal objetivo olhar para as crianças pequenas no seu 

desenvolvimento integral, complementando a ação de suas famílias; a formação dos 

profissionais da educação infantil, tanto inicial como continuada que integre a formação 

cultural, ética, estética nas diferentes linguagens, tornando-se, assim, estratégias importantes 

para uma educação de qualidade. 

Com base na análise dos documentos destaca-se que compete a cada instituição 

educacional, aos seus profissionais e à comunidade em geral a responsabilidade pela elaboração 
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das suas propostas políticas e pedagógicas de forma participativa e coletiva. Daí a importância 

da gestão democrática no processo de elaboração do projeto político-pedagógico. 

Pensando que a creche é um espaço no qual inúmeras crianças passam grande parte de 

seu dia e da sua infância, torna-se fundamental que as ações sejam concebidas para o cuidar e 

o educar e que esses se constituam em processos indissociáveis. As crianças de 0 a 3 anos 

precisam de carinho, atenção, afeto, segurança, bem como de experiências que as coloquem em 

contato com o mundo, com pessoas e com as diferentes formas de expressão. 

Por fim, a creche apresenta-se com função política, na medida em que se reconstrói a 

cada dia em busca da qualidade do atendimento, no acolhimento para o cuidar e o educar, no 

compartilhamento com as famílias e com os educadores, no processo de formação e constituição 

da pequena infância, com base na premissa de que as crianças pequenas são participantes e 

sujeitos de direitos. 

Nesse contexto, a política pública da cidade de Santo André também vem passando por 

grandes transformações no que diz respeito à ampliação do atendimento, organização dos 

espaços, formação dos profissionais da creche, visando qualificar o trabalho desenvolvido 

quanto ao cuidar e ao educar crianças pequenas, como forma de garantir seus direitos. 

 

1.2 A CRECHE NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ 

 

As mudanças sociais e econômicas causadas pela Revolução Industrial em todo mundo 

provocaram alterações na organização familiar, ainda mais com a entrada da mulher no mercado 

de trabalho. Surgiram, então, as creches, com o objetivo de assistir e guardar as crianças 

enquanto suas mães trabalhavam nas fábricas, conforme já abordado. 

A educação infantil no Brasil e no mundo vem apresentando concepções muito 

divergentes no que diz respeito a sua finalidade social, principalmente no que se refere aos 

aspectos do cuidar e do educar. Em toda a sua trajetória, foi alvo de diversas visões e, entre 

elas, a visão assistencialista, ainda presente nas creches, com o objetivo principal de prestar 

assistência e cuidado necessários às crianças menos favorecidas, de mães trabalhadoras. 

Muitas das instituições de educação infantil foram criadas para atender apenas crianças 

pobres, sendo que as políticas públicas voltadas ao atendimento dessas crianças eram 

ineficientes, apresentando precariedade nas instalações, nos recursos materiais, bem como na 

formação dos profissionais que ali atuavam. 

Algumas mudanças foram sendo efetuadas na concepção dessas instituições 
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denominadas creche, sobretudo ao longo do século XX, com destaque para o entendimento do 

binômio cuidar e educar, categoria que foi sendo construída, também, nesse processo histórico. 

Portanto, cuidar e educar crianças em contexto educativo significa compreender o cuidado 

como parte integrante da educação, exigindo a cooperação e o conhecimento dos diversos 

profissionais para a sua atuação. De acordo com Barbosa (2009), o ato de cuidar ultrapassa 

processos ligados à proteção e ao atendimento das necessidades físicas de alimentação, repouso, 

higiene, conforto e prevenção da dor. Cuidar exige colocar-se em escuta às necessidades, aos 

desejos e às inquietações das crianças, apoiando-as em seus desafios. 

Cuidar e educar também significa proporcionar às crianças momentos, espaços e valores 

de diversas formas e natureza, brincadeiras, diálogo, de forma que possam expressar seus 

sentimentos e opiniões com liberdade em um ambiente acolhedor, sendo vistas como sujeitos 

de direitos; e oportunizar o desenvolvimento das suas potencialidades e capacidades e, por 

decorrência, experienciar aprendizados significativos. 

Nesse contexto, no âmbito da inserção da creche como responsabilidade da política 

educacional, objetiva-se aqui discorrer a respeito da história da creche no município de Santo 

André, a partir de 1989, após a promulgação da Constituição de 1988, que estabeleceu a 

obrigação do Estado para com a educação da criança de 0 a 6 anos. 

A Prefeitura de Santo André, no início de 1989, não possuía dados sobre a situação das 

creches no município, conforme registro levantado na leitura do documento intitulado 

Democratização do Ensino: a busca necessária (SANTO ANDRÉ, 1992). 

O diagnóstico realizado nessa época mostrou que o atendimento às crianças de 0 a 6 

anos era desenvolvido por entidades assistenciais e pelo poder público, sendo que a participação 

da Administração Pública Municipal era em menor escala. 

O trabalho nas creches municipais e comunitárias de Santo André não se diferenciava 

da própria história das creches no Brasil, privilegiando o assistencialismo, em detrimento do 

enfoque educacional. 

Em 1989, o município contava com três creches públicas em funcionamento: 

Comunidade Infantil São Domingos Sávio (fundada em outubro de 1987), Comunidade Infantil 

Dom Bosco (fundada em outubro de 1988), Comunidade Infantil Milady Bibo Lima e Silva 

(fundada em agosto de 1988), todas elas vinculadas à Promoção Social de Santo André 

(PROSSAN), configurando seu caráter assistencial. Essas creches apresentavam a seguinte 

realidade, conforme publicado em Democratização do Ensino: a busca necessária: 

 

[...] três creches atendendo a 150 crianças; profissionais sem a exigência de formação 
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específica na área da educação; indefinição de papéis: os funcionários que atuavam 

diretamente com as crianças eram os mesmos que faziam a limpeza e trabalhavam na 

cozinha; os espaços eram inadequados para o desenvolvimento de um trabalho 

pedagógico visando o atendimento das necessidades primordiais das crianças; 

precariedade de materiais, equipamentos e pessoal, impossibilitando o 

desenvolvimento de um trabalho de qualidade; o período de funcionamento das 

creches era de 10 horas diárias, de segunda a sexta-feira; jornada de trabalho dos 

Monitores era de 8 horas diárias. (SANTO ANDRÉ, 1992) 

 

A partir de 1989, a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SECE) do município 

assumiu a responsabilidade pelas três creches, anteriormente mencionadas, com o objetivo de 

transformar o trabalho, até então, realizado sob parâmetro totalmente assistencialista. Portanto, 

com a proposta de reformulação do trabalho realizado nas creches, propôs-se desenvolver ações 

pautadas em uma perspectiva educacional, considerando a realização de atividades pedagógicas 

desafiadoras e adequadas para a faixa etária das crianças atendidas. 

A Secretaria de Educação voltou o seu olhar para o serviço de creche e para uma 

proposta em que houvesse a construção do conhecimento por parte das crianças, partindo do 

que ela já possuía, ampliando seu repertório, considerando as características de cada faixa 

etária, respeitando suas individualidades. Os jogos foram apresentados como procedimento 

metodológico para a construção de conhecimentos com as crianças atendidas, sendo assim 

definido: 

 

A forma primordial de construção deste conhecimento pelas crianças é através do 

jogo. É através do que nós chamamos de brincadeira que ela aprende a conhecer a si 

própria, as pessoas que a cercam, as relações entre as pessoas e os papéis que 

assumem. É através do jogo, também, que ela consegue entender o funcionamento dos 

objetos e explorar suas características físicas. Os jogos se configuram também nas 

inúmeras brincadeiras infantis, que fazem parte da infância nas várias culturas. A 

criança repete no jogo as impressões que vive no cotidiano. Jogo é atividade e a 

criança necessita atuar sobre tudo que a rodeia, para desenvolver seu conhecimento. 

(SANTO ANDRÉ, 1992). 

 

Tendo em vista o caráter assistencialista que o termo creche carregava, a Prefeitura de 

Santo André atribuiu aos locais que atendiam as crianças de 0 a 6 anos, em período integral, a 

denominação de Unidade Municipal de Educação Infantil (UNIMEI), por entender que 

simbolicamente a mudança de nome desses espaços poderia melhor refletir as modificações 

pretendidas nesses equipamentos e nos serviços oferecidos. As UNIMEIs funcionavam doze 

horas por dia, de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 18h30 e das 7h às 19h. O termo UNIMEI 

foi utilizado por apenas dois anos, para então retornar à nomenclatura anterior – “creche” –, 

permanecendo até os dias atuais. 

A Secretaria de Cultura e Educação estabeleceu como princípio que os cuidados com a 

saúde e a higienização das crianças deveriam ser responsabilidade da família, sendo que o 
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tempo de permanência da criança na creche devesse ser destinado à atenção e ao 

acompanhamento no sentido de garantir o bem-estar físico e emocional, assim como condições 

favoráveis para o seu desenvolvimento. (SANTO ANDRÉ, 2008). 

Dessa forma, as UNIMEIs foram organizadas de modo a favorecer espaço saudável e 

limpo, onde as crianças pudessem engatinhar, andar, correr, comer, tomar banho, explorar, 

brincar, demonstrando, assim, preocupação não apenas com o cuidar, mas também com o 

educar conforme a proposta pedagógica dos trabalhos das UNIMEIs. 

Ainda em 1989, a Prefeitura Municipal de Santo André (PMSA) estabeleceu convênio 

com catorze creches comunitárias existentes na cidade – uma vez que as creches públicas eram 

em número insuficiente e não davam conta da grande demanda de matrículas para as crianças 

do município. 

No sentido de reorganizar a estrutura de atendimento, a Prefeitura Municipal de Santo 

André, realizou concurso público para a contratação de monitores que atuariam nas creches, 

com a exigência mínima de 2º grau completo e cumprimento de carga horária de oito horas 

diárias. Os monitores receberam formação inicial dada por assistentes pedagógicas
 

e, 

posteriormente, formações em serviço com o objetivo de discutir concepções e princípios para 

o trabalho com a criança pequena, buscando superar o caráter meramente assistencialista. 

Segundo Kishimoto (1992), a exigência apenas do ensino médio, antigo 2º Grau, implica 

de modo insuficiente na melhoria da qualidade do trabalho a ser desenvolvido nas instituições 

educacionais junto às crianças pequenas. Para ela, 

 

É o reconhecimento público de uma demanda por um serviço que só pode ser feito 

por pessoal qualificado, munido de habilidades que envolvem conhecimentos 

especializados, que requer metas para a busca de resultados e níveis e performance a 

serem atingidos. Em contrapartida, o indivíduo que atua de modo não profissional não 

dispõe de conhecimentos especializados e habilidades para o exercício da função e 

sua experiência está fortemente influenciada pelo passado, pelos valores e pelo senso 

comum. (KISHIMOTO, 1992, p. 75). 

 

Um grande salto qualitativo no que diz respeito à formação dos profissionais que 

atuavam na creche do município de Santo André foi a exigência do nível de magistério, a partir 

do ano de 1995, para os monitores que iriam atuar nessa modalidade de ensino. 

Em 1997, respeitando a Lei n.º 9.394/96, a proposta da política pública educacional para 

o município pautou-se nas diretrizes de acesso e permanência, gestão democrática e qualidade 

de educação. Sendo assim, os critérios para o atendimento das crianças em creches sofreram 

modificações, a fim de garantir que essas instituições não fossem somente para os filhos de 

mães trabalhadoras. Visando à ampliação do atendimento, sete creches foram construídas, sob 
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a responsabilidade da Secretaria de Educação. Para isso, estabeleceu-se convênio com seis 

entidades associadas à Federação Assistencial de Santo André (FEASA), encarregadas de 

contratar os auxiliares de educação infantil (AEIs) para atuarem nas creches com as crianças. 

O diferencial dos monitores era a exigência do magistério e a análise do perfil por meio de 

currículo para a sua contratação, como também outros funcionários operacionais da limpeza, 

cozinha, auxiliar administrativo, todos com jornada diária de oito horas de trabalho. 

Constata-se, portanto, um empenho por parte das autoridades do município de Santo 

André, no período pós-promulgação da Constituição Federal de 1988, de executar uma política 

pública educacional preocupada em diminuir as desigualdades, garantir os direitos das crianças 

previstos nas legislações, entendendo as crianças como cidadãs, sujeitos históricos, produtores 

de cultura, possibilitando e garantindo condições para a formação dos profissionais em serviço. 

Segundo Kramer (1994, p. 19), 

 

[...] garantir a educação de qualidade para todas as crianças de 0 a 6 anos exige decisão 

política e condições que viabilizem produção de conhecimento, concepção, 

implantação e avaliação de múltiplas estratégias curriculares para as creches e pré-

escolas e para a formação – prévia – em serviço – de seus profissionais.  

 

Durante os anos de 1997 a 2000, o acompanhamento pedagógico e formativo dos 

profissionais nas creches era realizado basicamente pela diretora da unidade escolar, pois as 

assistentes pedagógicas eram responsáveis por setores que abrangiam de 6 a 8 unidades 

escolares e o número de profissionais para esse serviço era bem reduzido. 

Desde 1998, os monitores de creche começaram a reivindicar a sua passagem para o 

quadro do magistério, uma vez que desempenhavam a função de “professores” da sala de aula, 

junto aos auxiliares de educação infantil (AEIs), responsáveis pelas questões pedagógicas, que 

envolviam a elaboração do planejamento, o preenchimento dos diários de classe, a produção de 

relatórios individuais e de grupos das crianças, a participação em conselhos de ciclo e reuniões 

com as famílias. 

Durante um ano e seis meses eles participaram de vários movimentos de discussões e 

processos junto ao Sindicato dos Servidores (SINDSERV), que culminou com a passagem de 

198 monitores que eram habilitados com o Magistério ou Pedagogia para exercerem, então, o 

cargo de professores de educação infantil e ensino fundamental, com carga horária de quatro 

horas diárias. Os demais monitores que não possuíam a habilitação exigida continuaram a atuar 

em creches, porém com a denominação de agentes de apoio educacional, dedicando-se 

exclusivamente às questões de saúde das crianças, tais como: pesagem, medidas, medicação em 

caso de febre, solicitação de medicamentos ao posto de saúde e projetos relacionados à saúde. 
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Em 2001, houve a reorganização da estrutura do quadro de profissionais atuantes como 

assistentes pedagógicos. A finalidade era qualificar as práticas desenvolvidas junto às crianças, 

de modo que os assistentes pedagógicos passaram a atuar apenas em duas unidades, sendo uma 

creche e uma escola municipal de educação infantil e ensino fundamental (EMEIEF). Também 

foi criada uma coordenação por setores que respondia pela formação das equipes diretivas, em 

consonância com os projetos da Secretaria de Educação do município. 

Durante esses anos, várias propostas de reformulações para acompanhamento específico 

na creche foram se configurando no sentido de aprimorar o trabalho e proporcionar aos 

profissionais que atuavam na educação infantil, o que evidencia a presença de reflexões 

contínuas das práticas. Dessa forma, foi possível, gradualmente, estabelecer foco mais 

específico para a modalidade. 

No período de 2002 a 2005, a Secretaria de Educação estabeleceu um marco para a 

educação infantil do município no que diz respeito à formação dos seus profissionais, 

oferecendo cursos gratuitos de graduação e pós-graduação em parceria com a Fundação Santo 

André (FSA) e com a Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), 

atendendo a legislação vigente que tinha como exigência que todas as professoras, para atuar 

com as crianças pequenas, deveriam ter formação específica em nível superior. Neste mesmo 

período, a Secretaria de Educação optou por compor a equipe diretiva com uma assistente 

pedagógica por creche, realizando parceria com a diretora da unidade escolar, buscando 

qualificar o trabalho pedagógico nas creches. 

Em 2009, com o início de nova gestão na administração municipal, a Secretaria de 

Educação rompeu o convênio com a FEASA, por motivos orçamentários, por exigência do 

Tribunal de Contas; muitos investimentos em termos de formação profissional em serviço 

foram desenvolvidos com esta equipe e essa mudança caracterizou uma grande perda para o 

serviço de creche. Desse modo, o município realizou concurso público para a contratação de 

agentes de desenvolvimento infantil (ADIs), em substituição aos auxiliares de educação infantil 

(AEIs), com a exigência mínima, apenas, do ensino médio, com jornada de 8 horas diárias de 

trabalho, sendo que os mesmos fazem parte do estatuto do funcionalismo, sem nenhum plano 

de carreira, ferindo, assim, os princípios da legislação que estabelece o requisito mínimo de 

formação para os profissionais que atuam com as crianças pequenas. 

Conforme aponta a Lei n.º 9.394/96, 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na 
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educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, oferecida em 

nível médio, na modalidade normal. (BRASIL, 1996). 

 

Entre os profissionais que atuam como ADI, que adentraram no serviço público das 

creches, poucos tinham experiências com as crianças pequenas, necessitando de formação 

continuada e permanente em horário de serviço, porém, por não pertencerem ao quadro do 

magistério, as formações eram organizadas pelas equipes gestoras apenas, com o foco no 

cuidado e higiene das crianças, no acolhimento nos momentos de entrada e saída, sob a 

coordenação e planejamento das professoras. 

No ano de 2014, os ADIs tiveram sua jornada de trabalho reduzida para seis horas 

diárias, depois de grande mobilização desses profissionais, na medida que reivindicaram 

qualidade para o exercício do trabalho. 

Após sucessivos debates junto à Secretaria de Educação, no ano de 2015, para suprir 

vagas de redução de jornada, exonerações, bem como ampliar vagas para a inauguração de 

novas creches, optou-se por fazer novo concurso para ADI, nas mesmas configurações do 

realizado no ano de 2009. Percebe-se que grande parte desses profissionais apresentaram 

diferentes formações acadêmicas, ao mesmo tempo que diversificadas quanto às áreas de 

atuação; acabaram por prestar o concurso público, porém tendo em vista a necessidade de 

emprego imediato e a busca por estabilidade. Observa-se, ainda, um número elevado e 

significativo de profissionais que se encantam pelo trabalho com as crianças pequenas e buscam 

a formação nos cursos de Pedagogia, a fim de ingressar e permanecer na carreira do magistério, 

ao contrário do professor que já faz essa opção no momento da escolha da sua carreira.  

Os ADIs realizam seu trabalho em conformidade às atribuições que lhes foram 

conferidas no edital do concurso, não cabendo aos mesmos as questões pedagógicas junto às 

crianças, razão pela qual não são oferecidas formações específicas para esse fim. 

Ainda no ano de 2015, a creche viveu momentos difíceis, pela falta de funcionários para 

atendimento, devido ao grande número de exonerações dos ADIs. Então, a fim de suprir essa 

lacuna, a prefeitura estabeleceu uma parceria entre o Centro de Integração Empresa e Escola 

(CIEE) e as Universidades, contratando estagiários do curso de Pedagogia para atuarem junto 

às professoras no auxílio e atendimento às crianças. 

Tendo em vista a Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008, que prevê o estágio 

supervisionado como um ato educativo que visa à preparação para o trabalho produtivo de 

educandos, proporcionou-se a contratação de estudantes com a possibilidade de exercerem, na 

prática, os fundamentos teóricos estudados na academia, relacionando-os ao cotidiano da 

escola. Percebeu-se que grande parte dos estagiários que atuaram/atuam nas creches se 



44  

 

 

deslumbraram/deslumbram com as descobertas conquistadas com a faixa etária de 0 a 3 anos, 

período tão pouco estudado nos cursos de Pedagogia, segundo o relato das próprias alunas. 

Por outro lado, o número elevado de estagiárias trabalhando nas creches da rede de 

Santo André, assim como a contratação de ADIs, com apenas o ensino médio, sem exigência 

do magistério, mais uma vez contraria a Lei n.º 9.394/96 e as DCNEIs, sobretudo, no que diz 

respeito à formação dos seus profissionais quanto às ações pedagógicas que apontam o cuidar 

e o educar como processos indissociáveis. 

Além disso, esse tipo de contratação – estagiários e ADIs – contribui para a precarização 

do trabalho dos profissionais da educação infantil, no sentido de que não se cumpre a exigência 

de formação acadêmica em nível superior para atuar nessa etapa da educação básica e, também, 

no âmbito salarial há distinção entre as categorias – professoras, ADIs, estagiários –, que atuam 

no interior das creches – o que, no dia a dia não os exime da igual responsabilidade que lhes 

são atribuídas, qual seja: educar e cuidar de crianças de 0 a 3 anos. 

Desse modo, é fundamental destacar que a contratação de estagiários para suprir os 

profissionais para o atendimento da demanda, em substituição ao profissional concursado, 

mesmo em substituição ao ADI, para o qual só é exigido o ensino médio, pode se configurar 

cada vez mais na precarização do trabalho docente, principalmente no que diz respeito à 

educação de crianças na faixa etária de 0 a 3 anos. 

Em 2016, o município de Santo André possui 32 (trinta e duas) creches, divididas em 

sete setores. Cada setor possui uma coordenadora de serviços educacionais (CSE) sendo 

corresponsável pelo acompanhamento pedagógico e administrativo de cinco creches. Na 

creche, a gestão administrativa é de responsabilidade da diretora e a pedagógica é de 

responsabilidade da assistente pedagógica. Todas as funções são ocupadas por profissionais 

estatutários para o cargo de docente, tendo sido designada a atribuição da função gratificada 

pelo secretário de educação. Essa questão sobre cargo e funções será objeto de análise mais 

adiante nesse trabalho. (SANTO ANDRÉ, 2016b). 

É atribuição da coordenadora de serviço educacional acompanhar semanalmente a 

estrutura e funcionamento das creches do setor de sua responsabilidade, como: reuniões 

pedagógicas semanais (RPS), reuniões de organização do trabalho (ROT), de forma a orientar 

a implementação de propostas que dialoguem com as diretrizes e projetos da Secretaria de 

Educação, buscando sanar dúvidas a respeito das demandas administrativas e pedagógicas e 

estabelecendo o estreitamento nas relações com as equipes gestoras das creches. 

Quinzenalmente, as equipes gestoras se reúnem com a coordenadora de serviço 
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educacional no sentido de trocar experiências, planejar ações conjuntas, discutir sobre o cuidar 

e o educar nas creches. Esses encontros acontecem com base na proposta de formação 

continuada em serviço, com o intuito de orientar as unidades escolares para a construção 

coletiva de seu projeto político-pedagógico. 

Muitos dos dados encontrados sobre o histórico da creche na rede municipal de Santo 

André também foram levantados, por meio de entrevista realizada com a professora Maria 

Helena Fonseca Marin, diretora de departamento da Secretaria de Educação do município, 

funcionária da rede há 36 anos e uma das responsáveis pela implementação do serviço de 

creche, na cidade de Santo André. 

Maria Helena relata que  

 

[...] ter um quadro de professoras contratadas para o trabalho pedagógico realizado 

nas Creches é de fundamental importância, porém, pondera que [...] essa decisão 

implica impacto orçamentário para o município. [...] Talvez pudesse ser pensada, 

como uma saída para esse impasse, a indicação de professoras somente para os grupos 

das crianças maiores de 3 anos e para as crianças menores 0 a 2 anos, a indicação de 

professoras e de ADIs atuando em parceria nos agrupamentos. 

 

Reafirmando o que nos disse Maria Helena Marin, infelizmente muitas gestões públicas, 

inclusive a do município de Santo André, contrariam essas legislações ao contratar tais 

profissionais, no sentido de baratear os custos e ampliar a oferta de vagas nas creches. 

Em se tratando das professoras da creche, na rede municipal de Santo André, percebe-

se uma agravante, qual seja, o que se denomina de “período de lotação”. A professora, ao 

ingressar na rede, não ocupa uma cadeira definitiva. Normalmente, ela vai atuando nas salas 

das professoras que estão em função gratificada, aposentadorias e exonerações. E, conforme 

vão surgindo salas para a lotação, essas profissionais vão sendo alocadas de acordo com a sua 

classificação no concurso. Normalmente, as vagas ocupadas por essas professoras novatas 

são localizadas em escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental (EMEIFs) 

em bairros distantes ou nas creches; ou seja, no período de lotação que segue a classificação 

do concurso, muitas professoras acabam se lotando em unidades distantes do centro ou de 

suas residências e, na sua maioria, em creches, gerando grande descontentamento por parte 

delas, pois ainda existe um grande preconceito com o serviço destinado às crianças de 0 a 3 

anos. 

Quanto ao planejamento, Maria Helena Fonseca Marin aponta em sua entrevista que  

 

[...] estamos num caminhar que respeite as necessidades das crianças e a realidade 

local, diferentemente do que acontecia nos anos anteriores a 1988, nos quais as 

professoras que atuavam na Educação Infantil recebiam um “manual” totalmente 

prescritivo que obrigava reproduzir exatamente o que ali estava descrito. [...] Era um 
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livro intitulado “O Universo” que abrangia desde questões de procedimentos do 

professor indicando que o mesmo deveria dar bom dia aos seus alunos, guardar seus 

pertences no armário, até com atividades que visavam à coordenação viso-motora, 

sem que a professora pudesse pensar em sua própria prática.  

 

Porém, a entrevista destaca que “[...] muitas já traziam concepções e práticas que 

contemplassem as crianças nas suas necessidades e desejos, bem como a realidade em que as 

mesmas estavam inseridas”. 

Nos anos de 1990, outro material destinado às unidades fora elaborado por uma equipe 

técnica composta por professoras da própria rede e, desse modo, não houve dificuldades para 

se adequar à nova proposta que evidenciava princípios pautados na teoria construtivista, o que 

foi um grande desafio. Foram necessárias muitas leituras com estudiosos da infância que 

estiveram à frente das formações com as profissionais da rede, como: Léa Tiriba, Sonia Kramer, 

Regina Panucci e Emília Cipriano. 

Em 1999, visando ao investimento e retorno do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), a rede 

assumiu o ensino fundamental, com a municipalização. Com isso, a educação infantil, tanto das 

unidades correspondentes às creches quanto das salas de educação de crianças de 4 a 6 anos das 

EMEIEFs, acabaram por serem alijadas, por longo período, principalmente no que diz respeito 

ao processo de formação continuada em serviço das profissionais que atuavam nessa 

modalidade de ensino. 

Nos últimos anos, reduzidos encontros voltados à formação, na rede de Santo André, 

envolvendo questões da infância foram realizados para as professoras que atuam na educação 

infantil, sob a alegação de que, por motivos políticos, parcerias foram interrompidas. Nesse 

percurso houve apenas uma formação com profissional externo, composta por alguns encontros, 

com a presença da equipe gestora e um representante das professoras que se encarregava de ser 

o multiplicador na unidade. Essa formação foi um disparador e uma mostra da necessidade da 

discussão do trabalho a ser realizado com as crianças pequenas. 

Diante da alteração da Lei n.º 12.796, de 4 de abril de 2013 (BRASIL, 2013), que altera 

a Lei n.º 9.394/96, trazendo a obrigatoriedade da matrícula das crianças com 4 e 5 anos na 

educação infantil, a rede de Santo André novamente voltou seu olhar para essa modalidade. 

Com o objetivo de atender às exigências da lei, bem como a demanda do município, as crianças 

matriculadas na rede municipal no ensino fundamental, gradativamente estão voltando para a 

rede pública estadual. Sendo assim, a prefeitura tem repensado os processos formativos dos 

gestores e professoras que atuam na rede para atuarem na educação infantil. 

Esse novo cenário tem permitido que o Departamento de Educação Infantil e Ensino 
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Fundamental (DEIEF) atue em direção a uma nova configuração de formação para as 

assistentes pedagógicas que desenvolvem trabalho nas EMEIFs e creches, sobretudo com o 

olhar voltado para a infância, com o objetivo de aprofundar as discussões sobre as concepções 

de infância, repensar a organização dos espaços oferecidos e, principalmente, aproximar as 

ações desenvolvidas nos dois equipamentos, de forma a contemplar a totalidade das 

necessidades das crianças, conforme apontado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Infantil: 

 

[...] o campo da Educação Infantil vive um intenso processo de revisão de concepções 

sobre educação de crianças em espaços coletivos, e de seleção e fortalecimento de 

práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do desenvolvimento das 

crianças. Em especial, têm se mostrado prioritárias as discussões sobre como orientar 

o trabalho junto às crianças de até três anos em creches e como assegurar práticas 

junto às crianças de quatro e cinco anos que prevejam formas de garantir a 

continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, sem 

antecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental. (BRASIL, 

2010, p. 7). 

 

Dessa forma, a equipe gestora tem como atribuição a formação das profissionais que 

atuam nas creches de Santo André em horário de serviço, nos vários momentos de estudos: 

individual e coletivo, buscando garantir a formação continuada, conforme a Lei do Piso n.º 

11.738/2008, no seu art. 2º. O município de Santo André ainda não consegue trabalhar nessa 

proporcionalidade, mas tem buscado a ampliação da carga horária de trabalho das professoras, a 

fim de cumprir o previsto na legislação. Hoje, as professoras da creche têm a sua jornada de 30 

horas semanais, sendo 22 horas de trabalho junto às crianças, três horas de Reunião Pedagógica 

Semanal, três horas para a organização de trabalho na unidade escolar, destinadas especificamente 

à elaboração do planejamento e duas horas de organização do trabalho em casa. 

Sendo a equipe gestora a principal responsável pela formação continuada nas unidades 

escolares, fundamental se torna assumir a função de formadora, que, além de possibilitar às 

profissionais condições de reflexão das suas próprias práticas, também estimula a 

problematização do cotidiano, com o fim de transformar a própria creche e o trabalho realizado 

com as crianças.  
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CAPÍTULO 2 – O UNIVERSO E O PERCURSO DA PESQUISA-INTERVENÇÃO 

 

O que verdadeiramente somos é aquilo que o impossível cria em nós. 

Clarice Lispector 

 

Neste capítulo são trazidas informações que retratam a educação infantil no município 

de Santo André e da creche pesquisada, a partir de dados estatísticos e propostas que se 

constituem nas diretrizes da política educacional municipal. 

Esta pesquisa foi realizada em uma creche da rede municipal de Santo André, no ABC 

Paulista, na qual a pesquisadora atua como diretora, sendo que os sujeitos participantes são as 

professoras que atuam com as crianças de 0 a 3 anos de idade, além da assistente pedagógica 

da unidade. 

Foi atribuído à instituição pesquisada o nome fictício de “Creche Professora Fúlvia 

Rosemberg”, justificando essa escolha, por se tratar de uma das principais referências no país 

de estudos que versam sobre educação infantil, políticas públicas para as crianças pequenas e 

construção social da infância. 

Também são apresentados os fundamentos desta pesquisa-intervenção, bem como os 

procedimentos realizados para a coleta de dados: análise documental do projeto político-

pedagógico da creche, do plano de formação da equipe gestora, do semanário das professoras; 

observação das práticas das professoras, por meio de registros no diário de campo da 

pesquisadora; registro de diálogos realizados individualmente com as professoras sobre as 

práticas desenvolvidas e áudio-gravação dos encontros de formação com o corpo docente no 

horário de trabalho em serviço. 

 

2.1 A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ 

 

Santo André está localizada na Região Metropolitana de São Paulo e integra a região do 

ABC Paulista, junto com os municípios de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da 

Serra, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A cidade de Santo André está dividida 

em três distritos: Sede, Capuava e Paranapiacaba. 

A cidade possui uma população de 704.942 habitantes, sendo composta de 52% de 

pessoas do sexo feminino e 48% de pessoas do sexo masculino, de acordo com os dados do 

IBGE/2011, publicados no Anuário da Cidade no ano de 2014. 

O Grande ABC Paulista, região que faz divisa com a capital de São Paulo, tem um 
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vigoroso polo produtivo industrial, comercial e de serviços. Junto aos mananciais de água 

metropolitana, encontram-se áreas de proteção ambiental, parte das quais se situa nesses 

municípios. 

A indústria metalúrgica ainda é predominante na região, mas Santo André vem 

abdicando de sua identidade no setor industrial, passando a enfatizar uma identidade vinculada 

ao setor de serviços. 

O município de Santo André possui 13 parques públicos, um número vasto de praças 

públicas com equipamentos para ginástica destinados ao lazer dos munícipes, alguns shoppings 

centers, um Teatro Municipal que, por vezes, oferece eventos gratuitos, mas na maioria são 

pagos, e o Parque Escola do Conhecimento (Sabina) voltado a atender escolas, porém, somente 

para crianças a partir dos 3 (três) anos de idade, dificultando, assim, o acesso ao contingente de 

alunos da creche, mesmo dispondo agora de espaço apropriado para o uso dos bebês; a visitação 

deve ser feita com as respectivas famílias. Essa situação tem sido amplamente discutida por 

parte das equipes gestoras de creches. 

O município de Santo André reúne doze das trinta e oito instituições de ensino superior 

da região, com destaque para a Universidade Federal do ABC (UFABC). Para atender ao 

mercado de trabalho são oferecidos aos munícipes vinte e dois cursos técnicos, com destaque 

para três escolas públicas de ensino técnico profissionalizante. 

A educação básica do município é composta por 51 escolas municipais, 84 escolas 

estaduais de ensino fundamental e médio, 87 particulares de ensino fundamental e Médio, 108 

particulares com atendimento na educação infantil, 32 creches municipais, 18 creches 

conveniadas e uma filantrópica, conforme informações levantadas no Anuário de Santo André, 

publicado no ano de 2014. 

Nos quadros abaixo, seguem o número de escolas e o número de crianças matriculadas 

na educação infantil no município de Santo André, ano base 2012. 

 

ESCOLAS/ANOS 2010 2011 2012 

Educação infantile 223 219 218 

Particular 134 122 118 

Creches municipais 25 28 31 

Creches conveniadas 18 18 18 

EMEIEFs (com atendimento à educação infantil) 46 51 51 

Quadro 4 – Número de escolas particulares e municipais de educação infantil no 

município de Santo André, dezembro de 2010-2012 
Fonte: Secretaria de Educação, Prefeitura de Santo André, 2012. 

Quadro elaborado pela pesquisadora. 
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ALUNOS/ANOS 2010 2011 2012 

Particular 6.767 6.763 5.702 

Creches municipais 5.207 5.859 6.645 

Creches conveniadas 2.701 2.701 2.706 

EMEIEFs (com atendimento à educação infantil) 7.100 7.284 7.230 

Quadro 5 – Número de alunos da educação infantil no município de Santo André, 

dezembro de 2010-2012 
Fonte: Secretaria de Educação, Prefeitura de Santo André, 2012. 
Tabela elaborada pela pesquisadora. 

 

Para o governo municipal de Santo André, a educação é a construção de um processo 

facilitador na busca por uma educação básica de qualidade. No site oficial da cidade 

(http://www2.santoandre.sp.gov.br) pode-se inteirar do conteúdo a respeito das diretrizes da 

gestão municipal para a educação, com destaque para um dos principais objetivos, qual seja, o 

de promover uma política de educação inclusiva e integrada, primando pela qualidade social 

dos educandos. 

Entretanto, segundo Lopes (2015), há um confronto de dados da Secretaria de Educação 

de Santo André e da Fundação Seade (2014), pois a porcentagem da população de 0 a 5 anos 

matriculada na educação infantil, no município de Santo André, evidencia que a realidade 

encontra-se, ainda, distante das expectativas. Segundo a Fundação Seade (2014) apenas 36,2% 

das crianças de 0 a 3 anos do município têm acesso à creche, sendo que 48,5% destas 

frequentam estabelecimentos particulares pagos. Na pré-escola, o atendimento corresponde a 

94,8% das crianças de 4 e 5 anos, com 34,6% destas frequentando escolas particulares pagas. 

Constata-se, portanto, que em Santo André a falta de vagas para as crianças de 0 a 3 anos na 

escola da infância acompanha os números em nível nacional, especialmente das cidades 

metropolitanas. Esse aspecto torna ainda maior o desafio posto na meta 01 do Plano Nacional 

de Educação (2014-2024), qual seja, o de universalizar o acesso à educação infantil. 

Entre as modalidades atendidas, a educação infantil é tratada pelo município, 

respeitando as legislações do país conforme já mencionado, como um direito da criança, tendo 

como proposta construir uma cidade do conhecimento, criativa e educadora. 

No plano de governo da gestão 2013-2016, consta que a política educacional do 

município está centrada em valores humanos fundamentais: solidariedade, justiça, liberdade, 

respeito, cooperação e equidade. E, nesse período, a Secretaria de Educação de Santo André 

tem pautado o seu trabalho, com base em três grandes eixos: democratização, currículo e 

formação continuada, sendo este último, voltado, entre outras iniciativas, para a oferta de cursos 
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formativos e de materiais com o intuito de qualificar, ainda mais, as atividades desenvolvidas 

em cada faixa etária da educação infantil e do ensino fundamental. 

As creches municipais de Santo André disponibilizam atendimento às crianças, em 

período integral e semi-integral com, respectivamente, 11 horas e 6 horas de atendimento. Por 

sua vez, as creches conveniadas atuam em período integral de 8 horas diárias; a escola 

municipal de educação infantil e a educação infantil com o ensino fundamental (EMEIEF) têm 

atendimento de 4 horas diárias. 

Segue-se, para tanto, com a apresentação de elementos que permitam identificar mais 

profundamente a caracterização da creche pesquisada, para se poder compreender com mais 

detalhes a proposta da Secretaria de Educação de Santo André para a educação infantil, 

especialmente no âmbito da educação das crianças de 0 a 3 anos, matriculadas nas creches 

municipais. 

 

2.2 A CRECHE PROFESSORA FÚLVIA ROSEMBERG 

 

Para a realização da pesquisa na Creche Professora Fúlvia Rosemberg, o Departamento 

de Educação Infantil e Ensino Fundamental (DEIF) da Secretaria de Educação de Santo André 

foi contatado, mediante encontro pessoal agendado com o responsável, com o objetivo de se 

obter autorização, segundo os trâmites legais. Sendo assim, o referido departamento solicitou, 

por parte da pesquisadora, o encaminhamento de vários documentos, entre os quais: carta de 

indicação da Universidade Nove de Julho (Apêndice A); justificativa da pesquisa (Apêndice 

B); pedido de afastamento docente e autorização com a indicação de dias e horários de dispensa 

do trabalho, dentro da carga horária de 12h, aprovada em lei municipal, para a realização das 

atividades do mestrado (Anexo A), uma vez que a pesquisadora atua na função de diretora da 

unidade escolar pesquisada. 

Já na creche, a intenção de realizar a pesquisa naquele contexto escolar foi explicitada 

pela pesquisadora, assim como a possibilidade de contar com sujeitos de pesquisa, com a 

assistente pedagógica e as dez professoras que até o presente atuam, desde o período de agosto 

de 2015 até junho de 2016, com as crianças de 0 a 3 anos. Para tanto, foram firmados, 

verbalmente, acordos de anuência versando sobre a participação dos sujeitos, o período de 

início da pesquisa de campo, assim como a participação da pesquisadora nos diferentes 

momentos da rotina da creche, junto com as profissionais. 

A Creche Fúlvia Rosemberg tem 21 anos e foi inaugurada dia 22 de agosto de 1995, 
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fazendo parte das três primeiras creches construídas na rede de Santo André. 

Está localizada nos limites entre os municípios de Santo André e São Paulo, mais 

especificamente no bairro da Vila Industrial, zona leste da cidade paulistana. Localiza-se no 

bairro chamado Vila Metalúrgica, popularmente conhecido por Vila Sá, fazendo divisas com 

os bairros Camilópolis e Utinga. 

As crianças atendidas são, em sua maioria, moradoras próximas à creche, incluindo, 

também, crianças moradoras de bairros vizinhos e até do município de São Paulo. 

Muitas famílias são originárias do Nordeste, mas também alguns são provenientes do 

interior de São Paulo. Entretanto, os filhos desses habitantes nasceram em Santo André. Nos 

últimos dois anos, a creche tem recebido crianças de famílias provenientes do Haiti; famílias 

essas de refugiados que foram alocados no bairro de Utinga, chamado “Núcleo dos Ciganos”, 

em cumprimento a uma política pública do município. Trata-se de um local com condições 

precárias de saneamento básico, sem asfalto e as ruas de acesso às casas são por vielas estreitas. 

A maioria das residências não possui quintal para as crianças brincarem, o que tem permitido a 

sua permanência dentro das pequenas casas ou nas ruas, segundo dados coletados do projeto 

político-pedagógico da unidade escolar, ano base 2016. 

As vias públicas próximas da creche têm satisfatória pavimentação, mas nem sempre 

são suficientemente iluminadas, o que dificulta a saída das famílias e dos funcionários. O 

transporte público para quem reside no bairro é precário, pois conta com apenas duas linhas 

intermunicipais e uma municipal. Diante desse contexto, 80% das crianças utilizam o transporte 

escolar pago
 
para chegar até a creche. Os demais utilizam o transporte próprio ou trazem os 

seus filhos a pé, sendo esse trajeto distante da unidade aproximadamente dois quilômetros. 

Conforme levantado nas caracterizações, no ano de 2016, as famílias que têm a vaga 

com filhos em período integral trabalham fora; as crianças cujos pais têm serviço remunerado 

e usufruem da vaga do semi-integral deixam seus filhos no período contrário, com familiares e 

parentes. As famílias haitianas, com vagas de semi-integral, por não terem parentes no Brasil, 

pagam para cuidadoras ficarem com seus filhos enquanto trabalham. 

A região próxima à creche possui quatro EMEIEFs, três creches municipais, quatro 

escolas particulares de educação infantil e um centro comunitário. A Creche faz parte de um 

complexo chamado Centro Educacional Santo André (CESA), juntamente com a EMEIEF e o 

Centro Comunitário. 

A comunidade escolar aponta que o bairro no qual a creche está localizada necessita de 

maior segurança, de atendimento em período integral para todos, mais comércio, mais opções 
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de transporte público, bem como a construção de uma creche próxima ao bairro de Utinga, pois 

a unidade fica muito distante do Núcleo dos Ciganos. 

Conforme dados levantados no projeto político-pedagógico (PPP), a Creche Professora 

Fúlvia Rosemberg, em 2016, atende 192 crianças matriculadas na faixa etária de 4 meses a 3 

anos e 11 meses, nos períodos integral, semi/manhã e semi/tarde. A inserção das crianças 

acontece primeiramente por meio das inscrições, que são contínuas no decorrer do ano letivo. 

Em seguida, as inscrições são cadastradas no sistema da Secretaria de Educação, 

trimestralmente, gerando uma lista de classificação, segundo os seguintes critérios: 

a) Prioridade 1 – ser munícipe;  

b) Prioridade 2 – ser cadastrado em programas sociais; 

c) Prioridade 3 – ter irmão matriculado na creche. 

Para efetivação desse atendimento, a creche conta com cinco salas de aula, quatro 

banheiros adequados para faixa etária, um pátio coberto, um parque, um refeitório, uma sala de 

vídeo, uma biblioteca, um lactário, uma cozinha industrial, uma lavanderia, uma secretaria, uma 

sala de reunião, quatro trocadores, dois solários, banheiros para adultos e uma cozinha para 

funcionários. A creche possui dois andares, sendo que as salas de aula ficam no piso superior. 

Assim sendo, as crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos necessitam se deslocar para o andar 

inferior para se alimentarem e utilizarem o parque, os espaços lúdicos e a sala multiuso. Os 

bebês de 4 meses a 1 ano e 6 meses são alimentados no andar superior, porém para utilizarem 

os demais espaços, além dos solários e do espaço lúdico, montado no ano de 2015, é preciso 

que sejam deslocados para o piso inferior. Essa ação é bastante complexa, pois exige, por vezes, 

uma demanda grande de adultos para auxiliar na locomoção das crianças que são pequenas.  

A equipe da creche é composta por quarenta e nove profissionais, sendo: uma diretora, 

uma assistente pedagógica, dois auxiliares administrativos, dez professoras, dezoito agentes de 

desenvolvimento infantil, quatro estagiárias de pedagogia, sete profissionais operacionais, três 

funcionárias da cozinha, duas lactaristas e uma assessora de educação inclusiva. 

Visando a eficiência no processo de formação continuada, a Prefeitura de Santo André 

realizou, em 2015, encontros de formação com diretores e assistentes pedagógicas, sobretudo 

com o foco na infância, coordenados pela professora Dra. Marta Regina Paulo Silva. Ainda, 

nesse mesmo ano, foram realizados encontros de formação com as diretoras de unidade escolar, 

com a finalidade de explicitar e debater questões que envolviam as políticas públicas do 

município, levando-se em consideração, também, o número de diretoras novas no exercício da 

função. Em 2016, a formação com as assistentes pedagógicas está sendo realizada por uma 
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assessoria externa denominada Converso, assim como pelas coordenadoras de serviços 

educacionais, com o foco nos fazeres e saberes do exercício da função. A formação com as 

diretoras teve continuidade sob a organização da Fundação Florestan Fernandes. 

A Secretaria de Educação, nos anos de 2015 e 2016, também vem estabelecendo 

parcerias com outras secretarias no sentido de oferecer formações às equipes e professoras, 

entre elas: Rede em Roda, realizada nos anos de 2014 e 2015, com ênfase na troca de 

experiências das professoras dos diferentes setores da rede; Formação para conselheiros 

escolares, oferecida pela gerência da Gestão Democrática; Quem ama abraça, oferecida pela 

Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, com ênfase nas questões de gênero e 

empoderamento das mulheres; Projeto Pela vida não à Violência, com foco na violência 

doméstica; no ano de 2016, a formação do Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC), encontro aberto também à participação das professoras de creche, o que, até então, 

não acontecia, uma vez que era oferecido apenas às professoras que atuavam nas EMEIEFs, 

exclusivamente com o 1° ciclo do ensino fundamental. 

Quinzenalmente, às sextas-feiras, com duração de quatro horas, as diretoras e assistentes 

pedagógicas das creches e EMEIEFs se reúnem, por setor, com a coordenadora de serviços 

educacionais. Essas reuniões têm caráter formativo e informativo. Nelas, a coordenadora abre 

para discussão, questões relacionadas ao cotidiano de cada unidade e traz demandas da 

Secretaria de Educação. 

A Creche Professora Fúlvia Rosemberg socializa o seu trabalho realizado por meio de 

cartazes e murais informativos, painéis de fotos e exposições de atividades das crianças fixados 

na própria Unidade Escolar. 

A organização da rotina nas creches de Santo André tem alguns princípios estabelecidos 

pela Secretaria de Educação, principalmente no que diz respeito aos horários de entrada e saída 

das crianças, conforme consta no Regimento Escolar comum para todas as unidades. Porém 

cada uma tem autonomia para organização dos demais momentos em que a rotina acontece, 

tendo em vista as reais necessidades das crianças atendidas.  

A rotina é pensada de forma que as atividades possam ocorrer simultaneamente nos 

diferentes espaços e tempos da creche, tendo escalonamento dos horários das salas, das 

professoras, educadores e demais funcionários.  

Dessa forma a gestão do tempo na creche necessita ser flexível e planejada 

constantemente, tendo como prioridade o atendimento às crianças, com necessidades de 

cuidados e aprendizagens próprias, de acordo com a especificidade da faixa etária. 
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Algumas particularidades na organização dos horários da Creche Fúlvia Rosemberg 

diferem de outras da rede municipal, tendo em vista que atende-se dois berçários, sendo feita 

uma organização diferenciada para o almoço; ou seja, para as crianças que frequentam o período 

integral o almoço é oferecido no primeiro horário e após a higienização vão para o descanso. 

Posteriormente, almoçam as crianças que frequentam o semi/manhã e saem às 13h. 

Concomitante a esse movimento, as crianças do semi/tarde vão chegando às 12h e já vão 

realizando suas refeições sob a supervisão dos agentes de desenvolvimento infantil, seguindo a 

rotina estabelecida até a chegada da professora do período da tarde. Nesse momento, as crianças 

das diferentes faixas etárias permanecem juntas, com exceção daquelas que frequentam o 

berçário, pois recebem uma alimentação diferenciada. 

É importante ressaltar que na Creche Fúlvia Rosemberg a organização do agrupamento 

de educadores possibilita que os mesmos acompanhem todos os momentos da rotina. O que a 

creche tem feito é rodiziar os seus educadores, que ora acompanham o almoço, ora o descanso 

– a fim de que conheçam as peculiaridades das crianças durante a rotina. 

Outro fator importante a ser observado e destacado diz respeito à limpeza dos espaços. 

Existe sempre a necessidade de retomada com a equipe de operacionais na organização da 

limpeza das salas, banheiros e demais espaços de modo que não interfira na rotina dos grupos, 

levando-se em conta que não existe um intervalo para que esse serviço seja executado. Sendo 

assim, o quadro de uso dos espaços e horários serve tanto para organizar a rotina dos grupos 

como também favorece o trabalho das demais equipes da creche. Segue abaixo a organização 

da rotina dos diferentes grupos da Creche Professora Fúlvia Rosemberg.  

 

 

ATIVIDADE BERÇARIO I BERÇÁRIO II CICLO I 

INICIAL 

CICLO I 

FINAL 

Entrada 7h00 às 7h30 7h00 às 7h30 7h00 às 7h30 7h00 às 7h30 

Café da Manhã 7h30 às 7h45 7h45 às 8h00 7h30 às 7h45 7h45 às 8h00 

Suco de Frutas 9h15 9h15 Não faz parte do 

cardápio 

Não faz parte do 

cardápio 

Atividades 

diversificadas 

9h30 às 10h30 9h30 às 10h30 9h30 às 10h30 9h30 às 10h30 

Almoço 10h45 às 11h15 11h15 às 11h45 10h45 às 11h15 11h15 às 11h45 

Descanso 12h00 às 13h00 12h00 às 13h00 12h00 às 13h00 12h00 às 13h00 

Saída do 

semi/manhã 

12h00 às 13h00 12h00 às 13h00 12h00 às 13h00 12h00 às 13h00 
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Recepção do 

semi/tarde com 

almoço 

12h00 às 12h30 12h00 às 12h30 12h00 às 12h30 12h00 às 12h30 

Lanche da Tarde 14h00 às 14h15 14h15 às 14h30 14h00 às 14h15 14h15 às 14h30 

Atividades 

diversificadas 

14h30 às 15h30 14h30 às 15h30 14h30 às 15h30 14h30 às 15h30 

Jantar 15h45 às 16h15 15h15 às 16h45 15h45 às 16h15 16h15 às 16h45 

Saída 17h00 às 18h00 17h00 às 18h00 17h00 às 18h00 17h00 às 18h00 

Quadro 6 – Organização da rotina na Creche Fúlvia Rosemberg 
Fonte: Projeto político-pedagógico da unidade, do biênio 2015-2016, construído coletivamente. 

 

 

MANHÃ 

ESPAÇOS SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5 

Parque 8h15 às 8h45 8h15 às 8h45 9h30 às 10h 7h45 às 8h15 10h às 10h30 

Área interna 8h15 às 8h45 8h15 às 8h45 9h às 9h30 8h15 às 8h45 10h30 às 10h50 

Área externa 8h15 às 8h45 8h15 às 8h45 10h às 10h30 8h15 às 8h45 9h30 às 10h 

Piso superior/ 

solário 
10h às 10h30 9h30 às 10h 8h30 às 9h 9h às 9h30 9h às 9h30 

Lactário 
7h30 às 7h45       

10h30 às 11h 

7h45 às 8h          

11h às 11h30 
   

Café/almoço   7h45 às 8h  

11h15 às 11h45 

7h30 às 7h45       

10h50 às 11h15 

7h30 às 7h45 

10h50 às 11h15 

Sala 

leitura/TV 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

8h15 às 8h45 8h15 às 8h45 8h às 8h30 9h às 9h30 7h45 às 8h15 

TARDE 

ESPAÇOS SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5 

Parque 13h30 às 14h 13h30 às 14h 15h15 às 15h45 14h15 às 14h45 14h45 Às 15h15 

Área interna 13h30 às 14h 13h30 às 14h 15h45 às 16h15 14h45 às 15h15 15h15 às 15h45 

Área externa 14h às 14h30 14h às 14h30 14h30 às 15h15 15h15 às 15h45 14h15 às 14h45 
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Piso superior/ 

solário 
13h30 às 14h 13h30 às 14h 15h45 às 16h15 15h15 às 15h45 14h15 às 14h45 

Lactário 
14h às 14h15       

15h30 às 16h 

14h15 às 14h30 

 16h às 16h30 
   

Colação/jantar   14h às 14h15     

16h30 às 17h 

14h às 14h15     

16h às 16h39 

14h às 14h15     

16h às 16h39 

Sala 

leitura/TV 

SEXTA QUINTA QUARTA TERÇA SEGUNDA 

13h30 às 14h 13h30 às 14h 15h45 às 16h15 14h45 às 15h15 15h15 às 15h45 

 

ESPAÇOS ENTRADA SEMI TARDE 

Refeitório 12h às 12h30 

Lactário 12h às 12h30 

Parque/espaço interno 12h30 às 13h 

Quadro 7 - Organização dos tempos e dos espaços na Creche Fúlvia Rosemberg 
Fonte: Projeto político-pedagógico da unidade, do biênio 2015-2016, construído coletivamente. 

 

Nesse sentido, a rotina na creche tem por objetivo organizar o tempo, os espaços e as 

atividades que serão realizadas com as crianças, propostas essas definidas pelas professoras, 

com vistas à otimização dos trabalhos e à garantia de uma educação de qualidade que permita 

aos pequenos desenvolverem plenamente suas potencialidades. Enquanto prática pedagógica, 

essa rotina reflete as concepções que orientam o trabalho de cada criança, incluindo as noções 

de infância, de docência, de aprendizagem, entre outras. 

Contudo, essa organização do trabalho não significa que todos os dias são realizadas as 

mesmas ações ou atividades ou que se tenha que cumprir exatamente o que foi planejado, pois 

existem questões determinantes da rotina, como a sistematização e a flexibilidade, de forma a 

considerar as capacidades, os interesses, as necessidades e o ritmo das crianças. 

Vasconcellos (2004) considera que o projeto político-pedagógico refere-se a um plano 

da instituição, nunca definitivo, que vai se aperfeiçoando durante a caminhada do ano letivo, 

no qual o grupo necessita deixar seus objetivos claros, sempre constituído a partir da leitura da 

realidade na qual a escola encontra-se inserida. 

Entende-se, portanto, que nesse processo de construção coletiva do projeto político-

pedagógico é possível promover mudanças nas práticas de gestão e pedagógicas, desde que 

vinculadas a uma proposta conjunta da escola e não de forma isolada, buscando elaborar 

propostas em comum de atuação de todos os envolvidos no processo educacional. 

2.3 OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 
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Os participantes da presente pesquisa são a assistente pedagógica e as dez professoras 

concursadas da rede municipal de Santo André que atuam na Creche Professora Fúlvia 

Rosemberg. Para que os nomes das participantes fossem preservados, optou-se por nomeá-las 

com nomes de unidades escolares com educação infantil da rede de Santo André, nomes estes 

que foram denominados pela Secretaria de Educação em homenagem a profissionais 

importantes que atuaram na educação infantil do município. São elas: Creche Professora 

Adalgisa Bocaccino Pinheiro de Faro, EMEIEF Professora Elaine Cena Chaves, Creche 

Professora Elisabete Lilian Piccinin, Creche Professora Esther Moura Barreto, Creche 

Professora Laura Dias de Camargo, Creche Professora Marina Ulbrich, Creche Professora 

Nancy Andreoli, Creche Professora Sandra Cristina da Silva, Creche Professora Sueli Leal 

Barros, Creche Yonne Cintra e Creche Maria Ruth Koch Manfrin Croque. 

A realização da pesquisa foi possível mediante a anuência de todas as participantes, as 

quais assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme Apêndice 

C. A pesquisadora utilizou-se de instrumentos, como: entrevista semiestruturada, registros 

áudio-gravados, observações dos diferentes momentos da rotina registrados em diário de bordo, 

além das observações das reuniões pedagógicas semanais (RPS), reuniões de grupo e 

devolutivas registradas.  

O Quadro 8 apresenta a Caracterização das professoras participantes desta pesquisa. 

 

 

 

Nome 

 

 

Idade 

 

Local de 

trabalho 

 

 

Instituição 

 

 

Formação 

Tempo de trabalho 

Educação 

infantil 
Creche 

Adalgisa 

Faro 
43 Pref. de Santo 

André 
Creche Pedagogia e Ed. 

Física 

2 anos 2 anos 

Elaine 

Cena 
43 Pref. de Santo 

André 
Creche 

Pedagogia e 

Comunicação Social 
18 anos 10 anos 

 

 

Esther 

Moura 

 

 

47 

 

 

Pref. de Santo 

André 

 

 

Creche 

Magistério, 

Pedagogia e Letras 

Pós-Grad. em 

Metodologia do 

Ensino Superior e 

Educação Infantil 

 

 

29 anos 

 

 

23 anos 

 

 

Elisabete 

Piccinin 

 

 

36 

 

Pref. de Santo 

André 

e Pref. de São 

Paulo 

 

 

Creche 

Magistério, 

Pedagogia e Artes 

Visuais 

Pós-Grad. em 

Psicopedagogia e 

Alfabetização e 

Letramento 

 

 

1 ano e 

5 meses 

 

 

6 

Meses 
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Laura 

Dias 

 

49 Pref. de Santo 

André 

 

Creche 

Pedagogia 

Pós Grad. em Ensino 

Fundamental 

 

9 anos 

 

9 anos 

 

Marina 

Ulbrich 

 

54 

Pref. de Santo 

André 

e Pref. de São 

Paulo 

 

Creche 

Pedagogia 

Pós-Grad. em 

Educação Infantil e 

Psicopedagogia 

 

23 anos 

 

23 anos 

Nancy 

Andreoli 

 

32 Pref. de Santo 

André 

 

Creche 

Pedagogia 

Pós-Grad. em Língua 

Portuguesa 

 

10 anos 
 

6 anos 

 

Sandra 

Cristina 

 

 

38 

Pref. de Santo 

André 

e Pref. de São 

Caetano 

do Sul 

 

Creche e 

EMEF 

Magistério e 

Pedagogia Pós-Grad. 

em Psicopedagogia e 

Alfabetização e 

Letramento 

 

 

7 anos 

 

10 

Meses 

Sueli Leal  

 

41 

Pref. de Santo 

André e 

Pref. de São 

Bernardo do 

Campo 

 

Creche e 

EMEI 

Magistério e 

Pedagogia Pós-Grad. 

em Deficiência 

Mental e Pós-Grad. 

em Ensino Lúdico 

 

 

5 anos 

 

 

7 anos 

Yonne 

Cintra 
49 

Pref. de Santo 

André 

 

 

 

 

Creche Pedagogia 10 Meses 10 Meses 

 

 

Maria 

Ruth 

 

 

 

39 

 

Pref. de Santo 

André 

e Univ. 

Anhanguera 

 

 

 

Creche 

Pedagogia 

Pós-Grad. em 

Educação Inclusiva e 

Psicologia em 

Educação 

escolarização. 

Mestrado em 

Psicologia da 

Educação 

 

 

 

12 anos 

 

 

1 ano e 

5 

Meses 

 

Quadro 8 – Caracterização dos Profissionais Pesquisados 
Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

2.4 A PESQUISA-INTERVENÇÃO: ALGUNS FUNDAMENTOS TEÓRICO-

METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa é um procedimento reflexivo, sistemático, rigoroso e crítico que permite 

descobrir novos fatos ou dados, soluções ou leis, em qualquer área do conhecimento. Dessa 

forma, a pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas por meio dos processos 

do método científico. Podemos, assim, indicar os três elementos que caracterizam a pesquisa: 

o levantamento de algum problema, a solução a qual se chega e os meios escolhidos para chegar 

a essa solução, o que implica em saber os instrumentos científicos e os procedimentos 

adequados (RAMPAZZO, 2010). E ainda, segundo Chizzotti (2010, p. 19), pode-se afirmar que 

 

A pesquisa, deste modo, reconhece o saber acumulado da história humana e se investe 
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do interesse em aprofundar as análises e fazer novas descobertas em favor da vida 

humana. Essa atividade pressupõe que o pesquisador tenha presente as concepções 

que orientam sua ação, as práticas que elege para a investigação, os procedimentos e 

técnicas que adota em seu trabalho e os instrumentos de que dispõe para auxiliar o seu 

esforço. É, em suma, uma busca sistemática e rigorosa de informações, com a 

finalidade de descobrir a lógica e a coerência de um conjunto, aparentemente, disperso 

e desconexo de dados para encontrar uma resposta fundamentada a um problema bem 

delimitado, contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento em uma área ou 

em problemática específica.  

 

No estudo de uma pesquisa qualitativa, segundo os conceitos referenciados por Lüdke 

e André (1986, p. 13), 

 

Os dados coletados são predominantemente descritivos. O material obtido nessas 

pesquisas é rico em descrições de pessoas, situações, acontecimentos, incluem 

transcrições de entrevistas e de depoimentos, fotografias, desenhos e extratos de 

vários tipos de documentos. Citações são frequentemente usadas para subsidiar uma 

afirmação ou esclarecer um ponto de vista. Todos os dados da realidade são 

considerados importantes. O pesquisador deve assim atentar para o maior número de 

elementos presentes na situação estudada, pois um aspecto supostamente trivial pode 

ser essencial para melhor compreensão do problema que está sendo estudado.  

 

Sob o enfoque da pesquisa qualitativa, Bogdan e Biklen (1982 apud LÜDKE; ANDRÉ, 

1986) apontam cinco características relevantes, com destaque para os utilizados nesta pesquisa: 

a) apresentar um ambiente natural como fonte de dados, sendo o pesquisador seu principal 

instrumento, através de um trabalho intensivo de campo;  

b) os dados coletados trarão descrições de pessoas, situações e acontecimentos;  

c) o processo terá maior ênfase, levando-se em conta as interações cotidianas;  

d) o “significado” das ações cotidianas (foco de atenção da pesquisadora), demanda o 

estabelecimento de diálogo aberto com os participantes;  

e) as análises dos dados deverão seguir um processo indutivo, sem a preocupação com a 

busca de evidências. 

É importante ressaltar que essa forma de pesquisar pressupõe a concomitância de 

pesquisa e intervenção, de pesquisadores e práticas com a finalidade de transformação social. 

Nessa pesquisa não existe a prioridade de uma ação planejada, mas sim de uma investigação 

por parte da pesquisadora que propicie autorreflexão com o intuito de se compreender, analisar 

a prática e transformá-la em um movimento, não somente individual, mas, sobretudo, coletivo. 

Conforme aponta Pimenta (2002, p. 36), 

 

O movimento de professor-pesquisador é estratégico, pois investe na valorização e no 

desenvolvimento dos saberes dos professores e na consideração destes como sujeitos 

e intelectuais capazes de produzir conhecimentos, de participar e de decidir nas 

questões da gestão das escolas e dos sistemas, o que traz perspectivas para reinvenção 

da escola democrática.  
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Segundo Demo (2012), a pesquisa está ligada ao diálogo, o que possibilita a produção 

de conhecimento do outro para si e de si para o outro, viabilizando o estabelecimento de uma 

comunicação na qual os atores se encontram e se defrontam, num processo entre pessoas 

criativas e emancipadas que demarcam seu espaço próprio e compreendem o espaço do outro. 

Sendo assim, a pesquisa se caracteriza por ser um processo político de conquista, de construção 

e de criação, partindo sempre de uma realidade concreta. 

Em Oliveira e Oliveira (1985), as pesquisas participativas são afirmadas como 

estratégias de pesquisa que têm como proposta a participação dos grupos sociais na busca de 

soluções para os problemas vividos, envolvendo um processo de compreensão e mudança da 

realidade. Dessa forma, pesquisador e pesquisados são coautores do processo de diagnóstico da 

situação-problema e da construção de caminhos que possam resolver as questões. É um 

processo contínuo que acontece no curso da vida cotidiana. A pesquisa afirma seu caráter 

desarticulador das práticas e dos discursos instituídos, inclusive os produzidos como científicos, 

substituindo-se a fórmula “conhecer para transformar” por “transformar para conhecer”. A 

pesquisa-intervenção, por sua ação crítica e implicativa, amplia as condições de um trabalho 

compartilhado baseado na ação, construção e transformação coletiva. 

Freire (1983) afirma que todo sujeito pensa num determinado objeto com a 

coparticipação de outros sujeitos pensantes, configurando esse ato num pensamento coletivo e 

determinado pelo estabelecimento de uma comunicação baseada no diálogo. Nessa perspectiva, 

para que haja uma educação verdadeiramente humanista e libertadora exige-se dos sujeitos o 

aprofundamento da tomada de consciência, enquanto trabalham; tal movimento só se torna 

possível quando os sujeitos encontram-se em uma ambiência coletiva. 

Nesse sentido, o Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) 

da Universidade Nove de Julho tem como principal linha de trabalho o processo de pesquisa e 

intervenção, de forma que se torna, 

 

[...] necessário que o objeto a ser investigado esteja diretamente vinculado às 

demandas concretas da educação, nas esferas escolares da gestão, das práticas 

pedagógicas ou das práticas políticas sociais. O produto que daí resulta pode ser tanto 

uma proposta de intervenção na realidade quanto a apresentação de subsídios teórico-

práticos, para melhor qualificar a ação educativa. Assim, um projeto de pesquisa e 

intervenção não se confunde com as metodologias das pesquisas participativas 

(pesquisa-ação, pesquisa-participante, etc.), embora estas possam fazer parte, 

obviamente. (MAFRA, 2013, p. 13). 

 

Dessa forma, pesquisar a realidade, os acontecimentos diários da escola, como objeto 

de estudo a ser analisado, proporciona aos sujeitos a construção de práticas pensadas, refletidas 

e intencionais, partindo do pressuposto que os sujeitos são capazes de construir autonomia por 
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meio do diálogo e da busca de caminhos para o trabalho no cotidiano. Assim, esse processo de 

investigação acontecerá por meio da problematização e da reflexão sobre a prática. Nesse 

percurso, os dados empíricos levantados a partir da problematização e reflexão vão sendo 

sistematizados em diálogo com o referencial teórico que fundamenta o estudo, possibilitando 

ao pesquisador e aos sujeitos envolvidos o fortalecimento de suas concepções e práticas 

escolares com base no processo ação-reflexão-ação, pois 

 

A investigação-intervenção proposta nessas pesquisas tem buscado elaborar 

estratégias de levantamento e de análise de dados que, no processo investigativo, 

possibilitem partir das práticas escolares, problematizar, refletir, elaborar sínteses e 

voltar a essas práticas com conhecimentos (re) construídos e sistematizados em 

diálogo com os professores participantes das pesquisas e com as referências teórico-

metodológicas que fundamentam os estudos em andamento. (STANGHERLIM et al., 

2013, p. 7). 

 

Isto posto, esta pesquisa-intervenção orienta-se pela perspectiva da ação-reflexão-ação, 

em conformidade com o pensamento de Paulo Freire (1997), com o objetivo de garantir o 

diálogo entre a teoria e a prática, o qual permite a transformação de uma curiosidade inicial que 

o autor denomina de “ingênua” para uma curiosidade crítica e, dessa forma, cria-se um 

movimento que tem como ponto de partida as práticas de planejamento e de rotina na creche 

para problematizá-las, para provocar reflexões e elaboração de sínteses, com vistas a 

ressignificar os conhecimentos teórico-práticos construídos. 

 

2.5 O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA-INTERVENÇÃO: CAMINHOS 

TRILHADOS PARA A COLETA DOS DADOS 

 

A presente investigação abrange a pesquisa-intervenção, com os seguintes 

procedimentos de coleta de dados: análise documental, observação das práticas, registro de 

diálogos e práticas desenvolvidas e áudio-gravação. Para o tratamento dos dados foram 

sistematizadas as informações coletadas por meio da análise documental e do diário de campo, 

tendo como referência a análise de conteúdo segundo Bardin (2011). 

Para iniciar o referido processo de pesquisa, como mencionado anteriormente, foi 

solicitado à Universidade Nove de Julho documento para a autorização da pesquisa e 

encaminhado à Secretaria de Educação de Santo André. 

Após a autorização, foi realizada conversa com cada segmento da unidade escolar para 

explicitar o objeto da pesquisa, uma vez que, mesmo indiretamente, todos se encontram 

envolvidos nas ações do cotidiano com as crianças. 
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Especificamente, para as dez professoras e a assistente pedagógica explicitou-se tratar 

de uma pesquisa-intervenção, envolvendo o planejamento e a rotina da creche e que, dessa 

forma, a própria prática da pesquisadora também inclui-se em investigação. Complementou-se 

esse encontro com informações sobre os procedimentos de coleta de dados, destacando a 

participação da pesquisadora nos horários de trabalho pedagógico (OTP) da manhã e da tarde, 

para o acompanhamento da elaboração dos planejamentos e de algumas reuniões pedagógicas 

semanais (RPS) noturnas com todo o grupo; reuniões essas compostas, em média, de três horas 

de duração, destinadas ao planejamento e à formação coletiva. 

A pesquisadora, enquanto diretora da creche, tendo acesso a todos os documentos, 

procurou analisar o PPP/2014 e os dos anos 2015 e 2016, elaborados, esses últimos, sob sua 

gestão, bem como os documentos (semanários) utilizados para o planejamento semanal. 

O processo inicial da pesquisa foi efetivado por meio da aplicação de questionário 

semiestruturado, com questões abertas, tendo como objetivo obter dados pessoais e 

profissionais sobre cada professora, bem como levantar as concepções por elas trazidas sobre o 

planejamento e a rotina na creche. 

A análise de conteúdo dos documentos selecionados, ao ter como referência Bardin 

(2011), teve por finalidade a observação e a percepção dos temas que foram posteriormente 

categorizados. Dessa forma, foram levantadas as seguintes categorias de análise: planejamento, 

rotina e formação continuada. As categorias selecionadas são discutidas e aprofundadas nos 

capítulos da presente dissertação, evidenciando o diálogo entre o cotidiano da creche e os 

diferentes atores, assim como confrontação com os documentos oficiais que referendam a 

importância da educação infantil e as práticas realizadas. 

Nesse percurso, os dados empíricos levantados a partir das práticas de planejamento e 

de rotina na creche foram sendo problematizados, buscando provocar reflexões que 

redundassem na elaboração de sínteses voltadas à ressignificação dos conhecimentos teórico-

práticos construídos. 

Entre os procedimentos metodológicos utilizados tem-se: entrevistas semiestruturadas 

com questões abertas realizadas com as 10 professoras; registros áudio-gravados das práticas 

de sala de aula e momentos da rotina; registros de conversas entre diretora e assistente 

pedagógica – com foco no planejamento das reuniões pedagógicas semanais, registro de atas 

de reuniões de grupo e semanais, leitura dos semanários, roda de conversa com as professoras 

e anotações do diário de campo. 

Para início da pesquisa foi entregue um questionário com dezoito questões abertas a 
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serem respondidas pelas dez professoras pesquisadas que atuam na Unidade Escolar, com 

previsão de devolutiva em até três dias. 

Concomitante a esse período (agosto de 2015 a junho de 2016), foram realizadas as 

observações da rotina e práticas de apenas quatro professoras selecionadas, de acordo com os 

seguintes critérios: tempo de rede, sendo duas professoras com mais de vinte anos de atuação e 

duas com menos de dois anos de trabalho no município. Também foram realizados oito 

acompanhamentos das reuniões pedagógicas semanais, assim como roda de conversas com as 

dez professoras pesquisadas, com foco na concepção de planejamento, trabalho coletivo, 

parceria entre professoras e equipe gestora e a relação do trabalho realizado com o projeto 

político-pedagógico da creche. 

Os registros (áudio e vídeos) gravados com as quatro professoras pesquisadas foram 

apresentados, como devolutiva por parte da pesquisadora, tanto individualmente quanto em 

pequenos grupos (OTPs). Esse processo visou relatar acontecimentos da rotina e reflexões sobre 

as propostas realizadas, assim como as transformações de práticas percebidas pela pesquisadora 

após as devolutivas. Esses momentos foram de grande riqueza e aprendizado tanto para as 

professoras pesquisadas como para a pesquisadora. As professoras podiam ver sua atuação 

através dos vídeos gravados, percebendo-se nesse processo, avaliando os aspectos positivos e 

negativos e junto com a pesquisadora repensarem em novas possibilidades de trabalho. Para 

tanto, foi utilizado o roteiro de análise das práticas das professoras abaixo e os dados coletados 

das etapas encontram-se explicitados nas análises dos capítulos 2, 3 e 4. 

 
Situação 

observada 

Intervenção da diretora 

pesquisadora 

Prática observada 

pós-intervenção 

Palavra-chave. 

    

Quadro 9 – Roteiro para análise das observações de práticas das professoras  
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Durante todo o percurso da pesquisa foram realizadas conversas com a assistente 

pedagógica, buscando socializar as práticas observadas. Também foram realizadas devolutivas 

junto à equipe gestora com a intenção de que os momentos de formação contivessem 

embasamentos para as mudanças de práticas e melhor organização da rotina de trabalho com as 

crianças pequenas. 

Para o fechamento da presente pesquisa com as professoras, foram realizados dois 

encontros. No primeiro, por meio de diferentes linguagens (recorte e colagem, desenhos, lápis, 

giz de cera, canetinhas, cola, tesouras), foi realizada avaliação por parte desses participantes, 
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situando três momentos: a) como era o planejamento antes da chegada desta equipe gestora 

(gestão atual: 2015-2016); b) como foram os momentos de adaptação com essa equipe gestora; 

c) como as professoras analisam o momento atual após 1 ano e 6 meses de atuação da equipe 

gestora. 

No segundo encontro, a pesquisadora apresentou, por meio de PowerPoint, a 

sistematização do primeiro questionário realizado pelas professoras, em agosto de 2015, com 

tabulação dos dados ilustrados na forma de gráficos, imagens e registros escritos, enquanto 

sujeitos da pesquisa. A apresentação seguiu de maneira que as professoras, até um determinado 

momento, não sabiam que as respostas tinham sido retiradas dos questionários respondidos por 

elas. Em seguida, as professoras responderam, de acordo com as suas concepções, questões 

sobre planejamento e rotina na creche. Após essa etapa, a pesquisadora realizou o confronto 

das respostas apresentadas no primeiro questionário e as relatadas pelas professoras naquele 

momento. Logo após, a pesquisadora apresentou várias concepções de planejamento e rotina 

na creche, com trechos de alguns autores que embasam a presente investigação, para, então, 

realizar roda de conversa sobre a temática. Ressalta-se que a apresentação e o relato das 

professoras foram áudio-gravados. 

No que se refere ao levantamento de dados junto à assistente pedagógica (AP), a 

pesquisadora coletou informações em diferentes momentos: reuniões realizadas semanalmente 

entre diretora e a AP; acompanhamento de RPS, coordenadas pela AP; entrevista individual 

com a AP (áudio-gravada) sobre a atuação da equipe gestora no período de 1 ano e 6 meses de 

trabalho e parceria. 
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CAPÍTULO 3 – GESTÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA NA CRECHE 

 

Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível fazer sentido.  

Eu não: quero uma verdade inventada. 

Clarice Lispector 

 

O presente capítulo trata das concepções de gestão democrática no âmbito escolar a fim 

de traçar este percurso na rede municipal de Santo André, bem como identifica o papel da 

equipe gestora nesse processo ao promover a formação continuada das professoras na educação 

infantil, especificamente na creche investigada. 

 

3.1 GESTÃO DEMOCRÁTICA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 

A gestão da escola constitui-se em aspecto relevante da educação, na medida em que 

permite reflexões sobre a atuação dos seus gestores, no sentido de organizar, mobilizar e 

articular os recursos e as condições materiais e humanas necessárias para a garantia dos avanços 

educacionais, com o fim de promover uma educação que se direcione às crianças, capacitando-

as a serem cidadãos conscientes para o enfrentamento dos desafios de uma sociedade em 

constante mudança. 

Segundo Lück (2009), o conceito de gestão escolar democrática está pautado num 

percurso que permite a participação coletiva de todos os envolvidos no processo 

educacional voltado para a construção de seu projeto político-pedagógico, estando este em 

consonância com as diretrizes e políticas públicas educacionais, de forma a criar condições 

para que a escola desenvolva ações pautadas em princípios que tenham como base a 

democracia. Dessa forma, a gestão escolar mostra-se importante para a educação, uma vez 

que, por meio dela, observa-se a escola, reflete-se sobre ela e busca-se soluções para seus 

problemas. 

Sendo assim, pode-se dizer que uma educação pautada na democracia é o caminho das 

transformações sociais, tendo como objetivo a participação coletiva. Ressalta-se que a escola 

só irá se transformar quando realizar a reflexão das práticas adotadas que correspondam aos 

objetivos traçados, assim como elaborar seu projeto educacional, de modo que todos estejam 

engajados e objetivando a sua concretização. 

Freire (apud SÃO PAULO, 1990, p. 4) aponta seu pensamento para uma escola voltada 

para as transformações sociais: 
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A escola deve ser um local tanto de elaboração e construção do conhecimento e 

organização política das classes populares, quanto da solidariedade de classe; 

um espaço onde se incentive a participação do povo na criação do saber, que é 

instrumento de luta na transformação da história; um centro irradiador de 

cultura, para que a comunidade não só se aproprie dela, mas também a recrie. 

 

A gestão democrática nos sistemas públicos de ensino tem sua concretização assinalada 

pela Constituição Federal brasileira, de 1988, por meio de seus artigos 205 e 206. O artigo 205 

enfatiza a  

 

[...] educação como direito de todos e dever do Estado e da família, sendo promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

(BRASIL, 1988). 

 

O artigo 206 aponta que  

 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;  

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino;  

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos, aos das redes públicas4;  

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;  

VII - garantia de padrão de qualidade;  

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 

pública, nos termos de Lei Federal. (BRASIL, 1988). 

 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.º 9.394/96) regulamentou o 

contido na Constituição Federal, voltando-se para a educação escolar, garantindo a 

centralização política e a descentralização administrativa e financeira; ao definir a incumbência 

dos sistemas, estabeleceu à União o papel coordenador e articulador da Política Nacional; ao 

Estado, assegurou o ensino fundamental e a oferecer, como prioridade, o ensino médio; ao 

Município, oferecer a educação infantil e, com prioridade, o ensino fundamental. Por sua vez, 

a Emenda Constitucional n.º 14 obriga a municipalização compulsoriamente. Em relação à 

gestão da escola, tanto a Constituição Federal quanto a Lei n.º 9.394/96 legitimam o conceito 

de gestão democrática em questão, ampliando o rumo da democratização, prescrevendo a 

participação dos profissionais na elaboração da proposta pedagógica da escola, apontando para 

uma progressiva conquista da autonomia pedagógica e administrativa das unidades escolares. 

Gadotti (2009) considera que a Lei n.º 9.394/96 não prevê em sua elaboração uma 

participação mais efetiva da sociedade no que diz respeito à educação. Aponta o autor que, 

                                                      
4  Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 53, de 2006. 
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Infelizmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9394/96) não 

respeitou esse princípio de que a educação deveria ser “promovida e incentivada com 

a colaboração da sociedade”: “a gestão democrática –  princípio  caro  aos  educadores  

e  que  foi  base-mestra  do primeiro projeto de regulamentação do Sistema Nacional 

de Educação – ficou reduzida, na Lei no. 9.394 de 1996, aos preceitos dos artigos 14 

e 15, que preveem, somente, a participação dos profissionais no projeto pedagógico, 

e da comunidade, nos conselhos escolares, além de uma “progressiva” autonomia 

pedagógica, administrativa e de gestão financeira às escolas. (GADOTTI, 2009, p. 1). 

 

Mesmo que a Lei n.º 9.394/96 não traga em seus artigos 14 e 15 a participação da 

sociedade, Gadotti e Romão (1997, p. 16) reafirmam a importância da participação deste 

segmento como ponto fundamental na democratização da gestão, declarando que, 

 

[...] todos os segmentos da comunidade podem compreender melhor o funcionamento 

da escola, conhecer com mais profundidade os que nela estudam e trabalham, 

intensificar seu envolvimento com ela e, assim, acompanhar melhor a educação ali 

oferecida.  

 

De acordo com Libâneo (2013), no que diz respeito à autonomia da escola, constata-se 

na escola pública uma “autonomia relativa”, pois estando a mesma vinculada a um sistema 

escolar, depara-se com políticas de gestão que estabelecem, por vezes, diretrizes de organização 

que não levam em conta as reais condições de funcionamento da escola, tais como: espaço físico 

inadequado, número de funcionários insuficientes, salários que demonstram uma precarização 

do trabalho. 

E, novamente, Libâneo (2013) nos aponta alguns princípios que propiciam à escola uma 

gestão democrática participativa. São eles: 

 

1. Autonomia das escolas e da comunidade educativa, entendendo-se que é através 

dela que ocorre a participação democrática participativa na elaboração do projeto 

pedagógico da escola, definindo-se seus objetivos, suas formas de organização de 

trabalho, permitindo dessa forma uma “relativa” independência de poderes mais 

centralizadores, bem como a participação efetiva de todos os envolvidos no processo. 

Dessa forma, existe a necessidade de a escola ter sua organização, planejamento 

levando-se em conta suas particularidades e sua realidade, sem perder de vista que 

responde às diretrizes que recebe de instâncias superiores; 2. Relação orgânica entre 

a direção e a participação dos membros da equipe escolar, no qual exige um exercício 

de responsabilidade de cada segmento que compõe a equipe escolar. Nessa relação o 

diretor se coloca como o responsável em organizar as discussões e elaboração do 

projeto político pedagógico junto à comunidade escolar de uma forma mais ampla, 

buscando delegar e compartilhar responsabilidades entre todos os membros 

envolvidos, exigindo um alto grau de profissionalismo de todos. Nessa relação fica 

estabelecido que a “organização escolar democrática implica não só a participação 

na gestão, mas a gestão da participação”, sendo que são necessários cuidados para 

que as pessoas realmente se sintam representadas na busca da qualidade do ensino; 3. 

Envolvimento da comunidade no processo escolar, que permite o estreitamento de 

vínculos entre as famílias através dos Conselhos de Escolas e a comunidade local que 

se unem a fim de estabelecerem uma política educacional que os respaldem junto aos 

governos estaduais e municipais quanto ao encaminhamento de projetos ao poder 

legislativo de leis que visem a melhoria da educação; 4. Planejamento das tarefas, a 

fim de atingir os objetivos propostos através de organização das ações pedagógicas e 
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administrativas, no sentido de integrar as atividades da escola, num movimento de 

esforço coletivo de todos os envolvidos no processo; 5. Formação continuada para o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos integrantes da escola, cuja concepção 

democrática participativa vem no sentido de valorizar, qualificar as competências 

técnicas, pessoais e profissionais de todos aqueles que compõem o processo educativo 

na escola, buscando dessa forma um aperfeiçoamento - político, científico e 

pedagógico. Essa formação implica no conhecimento real em que a escola está 

envolvida e através dela poder tornar vivo o projeto político elaborado com a 

participação de todos e promovendo uma avaliação constante de sua aplicabilidade e 

permitindo aos profissionais da escola compartilhar suas experiências; 6. Utilização 

de informações concretas e análise de cada problema em seus múltiplos aspectos, com 

ampla democratização das informações; 7. Avaliação compartilhada, estando essa 

ligada diretamente à relação que se estabelece entre a escola e a comunidade escolar. 

Dessa forma, essa avaliação deve ser contínua e permanente voltada para as ações 

administrativas e pedagógicas no sentido de atingir os objetivos traçados; 8. Relações 

humanas produtivas e criativas assentadas na busca de objetivos comuns, indicando a 

necessidade do investimento nas relações interpessoais, na valorização do trabalho de 

cada profissional envolvido no processo educativo, tendo como princípio um 

ambiente de trabalho baseado no diálogo e no consenso, onde as pessoas se respeitem, 

buscando uma relação humanizadora. (LIBÂNEO, 2013, p. 118-122). 

 

Diferentemente, a gestão autoritária está centrada na figura do diretor, não levando em 

conta a diversidade de opinião, o diálogo é ausente ou inexistente, tendo uma supervalorização 

da hierarquização e sua autoridade é exercida sem críticas e com imposição de ordens. Na 

gestão autoritária, a autonomia de decisões está centrada na figura do diretor, sendo que fica 

em suas mãos decidir o que é melhor para a instituição. 

Dessa forma, retomando Libâneo (2013), na concepção científico-racional prevalece 

uma visão mais burocrática e tecnicista de escola. Mais especificamente, afirma que 

 

A escola é tomada como uma realidade objetiva e neutra que deve funcionar 

racionalmente e, por isso, pode ser planejada, organizada e controlada, de modo a 

alcançar melhores índices de eficiência e eficácia. As escolas que operam nesse 

modelo dão forte peso à estrutura organizacional, à definição rigorosa de cargos e 

funções, à hierarquia das funções, às normas e regulamentos, à direção centralizada e 

ao planejamento com pouca participação das pessoas. Esse é o modelo mais comum 

de organização escolar encontrado na realidade educacional brasileira, embora já 

existam experiências bem-sucedidas de adoção de modelos alternativos, numa 

perspectiva sócia crítica. (LIBÂNEO, 2013, p. 102). 

 

Algumas características desse modelo referem-se às funções e tarefas pautadas numa 

divisão técnica: o poder centralizado no diretor, o rígido sistema de normas e procedimentos, a 

comunicação verticalizada baseada em normas e regras e maior ênfase nas tarefas do que nas 

interações pessoais. 

É importante destacar que esse tipo de gestão ainda encontra-se presente nas creches, 

porém, muitas vêm apresentando mudanças significativas, a fim de que essa realidade seja 

transformada, pautando seu trabalho na perspectiva da gestão sócio-crítica que, diferentemente 

da concepção autoritária, postula uma escola vista como um espaço que tem objetivos claros a 

serem alcançados, evidenciando a participação da comunidade escolar e buscando integrar as 
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pessoas que ali atuam. 

Sendo assim, mesmo que a gestão democrática tenha como propósito substituir o 

modelo autoritário – entendendo este modelo de gestão como aquele que oportuniza a 

participação coletiva no processo educacional, de forma que sejam geradas novas competências 

em busca de solução dos problemas do cotidiano, assim como o envolvimento e o compromisso 

de todos para a elevação qualitativa do fazer na escola – pode-se afirmar que esta forma de gerir 

não se constitui em processo simples. A conscientização da necessidade da participação de 

todos ainda é um processo em construção. 

Importante ressaltar que alguns problemas ainda estão instalados: de um lado, gestores 

que se colocam numa postura autoritária, centralizando toda a gestão em suas mãos, e também 

comunidades escolares que se mostram resistentes a participar da gestão democrática das 

unidades escolares. 

A figura do diretor ainda é vista pela comunidade escolar como responsável por tudo o 

que acontece na instituição. Ainda é tido como “natural” que as professoras, mesmo trabalhando 

com crianças bem pequenas, avaliem a figura do diretor como o responsável por resolver todos 

os problemas com as famílias, de disciplina e saúde das crianças, de parceria entre os 

profissionais. Os responsáveis pelas crianças também avaliam que apenas o diretor irá resolver 

todas as demandas que eles trazem, desde a oferta da vaga até os mais variados problemas e 

dificuldades do cotidiano da creche, como as relações de cuidar e educar das crianças pequenas: 

as trocas de fraldas, banho, alimentação, sono, mordidas, atividades desenvolvidas na creche e 

até a relação dos adultos com as crianças. Também os demais funcionários se reportam, na 

maioria das vezes, para o diretor na busca de resolução de conflitos que, muitas vezes, poderiam 

ser otimizados com o diálogo, autonomia e respeito. 

Segundo Romão e Padilha (1997), é na elaboração do projeto político-pedagógico da 

escola, na elaboração de metas e ações, na implantação dos conselhos escolares que 

efetivamente a gestão escolar democrática se constitui como um todo, à medida que garante a 

autonomia administrativa, pedagógica e financeira da escola. Entretanto, o processo 

democrático, na sua complexidade, exige ações imediatas e concretas que, por vezes, esbarram 

nas limitações da relativa autonomia das unidades escolares, ou mesmo nas políticas 

compreendidas pelos próprios gestores. 

Contudo, a gestão escolar democrática, como o próprio termo assinala, vê-se 

responsável por promover a redistribuição de responsabilidades, a ideia de participação, de 

trabalho em equipe, assim como de decisão sobre as ações que serão desenvolvidas, analisar 
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situações e promover confronto de ideias na busca pelo consenso. 

Assim, a gestão escolar democrática traz como objetivos desenvolver o espírito de 

equipe, proporcionar decisões compartilhadas independentemente do nível hierárquico dos 

diferentes segmentos, mobilizar as pessoas para demonstrar seus talentos na realização de 

trabalhos, auxiliando a escola na solução de problemas ou mesmo na inovação com projetos em 

benefício da instituição como um todo. 

De acordo com Santos Neto (2008, p. 27),  

 

[…] a construção de escolas democráticas, como espaços onde seja possível educar 

na e para a autonomia necessária para a vida em sociedade, exige que a comunidade 

escolar seja capaz de se reinventar. Esta capacidade de inovar precisa 

obrigatoriamente considerar a experiência e os saberes construídos, pois construir 

propostas com a finalidade de constituir escolas democráticas levará ao 

enfrentamento de um sem número de temas e problemas: a construção do sujeito 

coletivo; o diálogo a ser realizado entre professoras, entre a ciência aprendida nas 

universidades e a cultura, cotidianamente vivida pelas crianças e, por elas próprias; 

a ressignificação da relação pedagógica como possibilidade na qual as pessoas 

possam ser e dialogar; a construção de uma tolerância ativa que permite a 

convivência entre diferentes; a negociação permanente a partir das exigências das 

políticas educacionais e das realidades das unidades escolares; a consideração das 

histórias de vida dos sujeitos complexos que fazem a escola e que se encontram 

diariamente nesses espaços; a necessidade de considerar os aspectos estéticos, éticos 

e políticos da prática cotidiana como uma forma de ajudar a construir uma sociedade 

onde seja possível mais beleza, alegria e justiça para todos.  

 

De acordo com a análise documental e com os dados coletados por meio da entrevista 

realizada com a professora Maria Helena Fonseca Marin, é possível afirmar que a Secretaria de 

Educação de Santo André tem buscado avançar nas discussões e ações das unidades escolares 

sobre a gestão democrática, pautando o seu trabalho na participação de todos os segmentos, no 

compartilhar de responsabilidades, na autonomia administrativa e pedagógica, assim como na 

descentralização de verbas, visando a uma educação de qualidade. 

Entretanto, também se verifica que os processos da gestão pública em educação, no 

município de Santo André, são permeados de avanços e desafios, conquistas e retrocessos, uma 

vez que cada gestão que assume a administração pública elabora diferentes propostas para a 

política educacional acarretando tanto um movimento de novas e profícuas possibilidades para 

as práticas de gestão das unidades escolares quanto situações em que ocorrem resistências às 

mudanças. 

 

3.1.1 Gestão democrática na rede de Santo André 

 

Um ano após a promulgação da Constituição de 1988, a Prefeitura de Santo André foi 
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assumida pelo Partido dos Trabalhadores, que trouxe como uma das metas de governo a 

democratização do ensino e, consequentemente, a busca por uma escola pública de qualidade, 

entendendo que a educação é um dos principais instrumentos a permitir que os indivíduos 

tornem-se cidadãos informados, adquiram consciência crítica, capacidade de questionar, 

compreender e problematizar a sociedade em que vivem, de forma a promoverem 

transformações sociais. 

O que se enfatiza, então, é que a construção de uma escola pública comprometida 

com o interesse da maioria da população demanda a adoção de medidas que extrapolem 

os limites da própria escola; ou seja, para que a população educacional excludente seja 

incorporada se faz necessário uma reformulação no interior de cada instituição escolar, de 

forma a envolver: concepções de educação existentes, metodologias, relações internas, 

condições de trabalho, salários dignos, apoio pedagógico, materiais didáticos, condições 

dos equipamentos, entre outros. Essas modificações só podem ocorrer de forma planejada, 

refletida e reelaborada, estabelecendo o compromisso com a democratização do ensino.  

A participação de todos os envolvidos direta ou indiretamente com o cotidiano da escola 

foi de fundamental importância na elaboração e efetivação desse projeto pedagógico, partindo 

do pressuposto que a democratização do ensino e a qualidade da educação da escola pública é 

uma tarefa coletiva e cotidiana, envolvendo as relações entre os sujeitos; sendo assim, o 

município de Santo André passou a escrever uma nova história na cidade buscando contribuir 

significativamente para a transformação social. 

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SECE) implementou os princípios gerais 

estabelecidos no plano de governo da educação, estabelecendo as seguintes diretrizes: 

democratização do acesso à educação e da permanência, participação na gestão do sistema 

educacional e defesa da escola pública. 

A partir desses pontos foram considerados os seguintes aspectos na política educacional 

da rede: o aumento da oferta de vagas, a construção de uma proposta pedagógica adequada ao 

desenvolvimento intelectual e emocional dos alunos, a não cobrança de taxas de matrículas e a 

manutenção geral das escolas municipais, principalmente no que dizia respeito aos materiais de 

consumo, pedagógicos e equipamentos, bem como no investimento na formação dos 

profissionais da educação, utilizando-se, para isso, de ciclos de debates, cursos e 

acompanhamentos pedagógicos (SANTO ANDRÉ, 1992). 

Também foi elaborado o Estatuto do Magistério, de forma paritária até então inexistente; 

a responsabilidade das creches ficou a cargo da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, além 
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da implementação do serviço de educação especial, assim como do serviço de jovens e adultos 

e a sua regulamentação junto ao Conselho Estadual de Educação. O governo ainda tinha como 

meta a regularização da rede de educação infantil, a supervisão das escolas privadas, ampliando 

o atendimento, os cursos de formação, a integração das atividades com os centros comunitários 

e a implantação dos canais de participação popular, tais como o Conselho de Escola e o 

Conselho Municipal de Educação (SANTO ANDRÉ, 1992). 

Desde então, grandes mudanças foram percebidas no âmbito educacional do município, 

tendo como real compromisso uma escola pública, democrática e de qualidade. 

No período de 1997 a 2000, reafirmando o compromisso com a gestão democrática, a 

Secretaria de Educação de Santo André ampliou as discussões do cotidiano pedagógico nas 

unidades escolares, estabelecendo reuniões periódicas com as famílias, professoras e demais 

profissionais da área, visando possibilitar à comunidade escolar a compreensão do processo de 

elaboração do conhecimento e a compreensão da realidade em que cada escola se encontrava 

inserida. 

A fim de atingir os objetivos que a rede tinha em relação à educação – como a conquista da 

autonomia dos alunos, famílias e dos seus profissionais e a qualidade da educação – a Secretaria de 

Educação de Santo André proporcionou diversos cursos nas diferentes áreas do conhecimento, 

assim como reuniões pedagógicas semanais (RPS), reuniões pedagógicas mensais (RPM) e 

reuniões com as famílias, seminários e congressos municipais. 

Para que esses objetivos se concretizassem, houve um trabalho constante, planejado e 

organizado, elegendo a observação e o registro como instrumentos importantes para coleta de 

dados, sendo estes necessários para que as professoras pudessem entender o processo de 

desenvolvimento das crianças, proporcionando o exercício de ver, ouvir, tocar, sentir e observar; 

efetivando assim o que a rede concebia como aprendizagem, de forma a perceber a relação que 

as crianças estabeleciam entre si, com as professoras e demais segmentos da escola. 

Dessa forma, a rede trouxe um novo jeito de pensar a educação, possibilitando às 

professoras uma reflexão mais aprofundada sobre suas práticas e o entendimento de que a 

observação e o registro ultrapassavam as questões meramente burocráticas, mas sim uma forma 

de organizar os dados sobre suas crianças, pensar sobre eles, interpretá-los e buscar os 

encaminhamentos necessários para a solução dos problemas que surgiam no cotidiano das 

unidades escolares. 

Na busca pela concretização de um trabalho de qualidade, a rede lançou um Caderno de 

Formação: Estação Gente e Educação Inclusiva, buscando o desenvolvimento de um trabalho 
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interdisciplinar, dividido por áreas de conhecimento: Filosofia, Português, Artes Visuais, 

Educação Física, Geografia, Ciências e História. 

Panutti (1993, p. 3), uma das organizadoras da série “Caderno de Formação”, considera 

que 

 

[...] a interdisciplinaridade está sendo entendida como a prática pedagógica que 

possibilita a recriação do conhecimento já elaborado pela humanidade na base de 

novas sínteses e conclusões necessárias para a compreensão da realidade e resolução 

de problemas formulados no campo do conhecimento. Esta recriação resulta de 

combinações explicativas e permite aprofundar a argumentação provocada pela 

comunicação sobre questões relativas ao conhecimento ou situações individuais ou 

sociais experimentadas.  

 

Importante ressaltar que o documento elaborado trouxe às professoras algumas 

contribuições para a reflexão de seus fazeres pedagógicos, envolvendo as crianças de 0 a 10 

anos; porém nota-se que foi priorizado o ensino fundamental que estava sendo implantado na 

rede, em decorrência da municipalização. 

A Secretaria de Educação de Santo André, no ano de 2015, elaborou, junto com 

representantes dos diferentes segmentos das unidades escolares, das escolas privadas, da 

sociedade civil e representantes das universidades do município, o Plano Municipal de 

Educação (PME) – com dezenove metas que serão referências para o planejamento da educação 

na cidade nos próximos dez anos, trazendo como diretrizes: 

 

I – Superação do analfabetismo; 

II – Universalização do atendimento escolar nas modalidades de educação infantil 

entre 4 e 5 anos, ensino fundamental e ensino médio; 

III – Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 

IV – Melhoria da qualidade social da educação, com vistas à educação integral; 

V – Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos princípios éticos em 

que se fundamenta a sociedade e no fortalecimento das relações familiares; 

VI – Promoção da educação em direitos humanos, com respeito à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental; 

VII – promoção humanística, cultural, científica e tecnológica do município; VIII – 

estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação pública, 

resultantes da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento da educação infantil, do ensino fundamental e da 

educação inclusiva; 

IX – Valorização dos (as) profissionais de educação; 

X – Difusão dos princípios da equidade e do respeito à dignidade da pessoa humana; 

XI – Fortalecimento da gestão democrática da educação e dos princípios que a 

fundamentam. (SANTO ANDRÉ, 2015). 

Em destaque, o PME (2015-2025) traz como primeira meta a universalização da 

educação infantil até 2016, priorizando as crianças de 4 e 5 anos e ampliando a oferta de vagas 

em até 50% para crianças de até 3 anos em creches públicas até o final de sua vigência. Para o 

atingimento dessa meta, a rede de ensino municipal de Santo André elencou 15 estratégias, 
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destacando, entre elas, 5 estratégias relacionadas à qualidade na educação infantil: 

 

1.4 – Construir, a partir do 2 º (segundo) ano de vigência desse Plano Municipal, 

Sistema de Avaliação Institucional da Educação Infantil, com base nos indicadores 

desta modalidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoas, as 

condições de gestão, os recursos pedagógicos e a situação de acessibilidade, visando 

à destinação de recursos para atender às adequações necessárias, revisando os dados 

a cada (02) dois anos; 

1.5 – Buscar e efetivar parcerias com instituições de ensino superior para promover a 

formação inicial e continuada em nível superior dos (as) profissionais da educação 

infantil; 

1.6 – Garantir, em todas as instituições educacionais públicas, privadas e conveniadas, 

na modalidade de educação infantil, a relação de proporção numérica professor-aluno 

(quadro abaixo), considerando os pareceres e orientações do Conselho Nacional de 

Educação e da Câmara de Educação Básica, bem como os espaços físicos adequados; 
 

Ciclo Criança 

Berçário 6 

1° Inicial 8 

1° Final 12 

2° Inicial  20 
 

1.7 - Qualificar o atendimento nas instituições de educação infantil, assegurando pelo 

menos um professor com nível superior em cada sala de aula, visando à ampliação 

progressiva do número de professores em cada turma; 

1.12 - Realizar campanhas e formações que conscientizem a população sobre a 

importância do acesso e valorização da educação infantil. (SANTO ANDRÉ, 2015). 

 

Para o município de Santo André, a democratização da gestão diz respeito à 

participação de grandes contingentes de pessoas na discussão e formulação das políticas 

públicas. Ao assumir o compromisso com a gestão democrática, tem buscado a participação 

da comunidade escolar na elaboração da política educacional do município. É importante 

reiterar que a participação dos vários segmentos da comunidade escolar busca legitimar a 

ação de representantes e representados. Para isso, o governo municipal tem se empenhado na 

garantia do direito a educação e a cultura como um processo de educação ao longo da vida.  

Tal posicionamento implica construir políticas públicas voltadas às transformações 

sociais, fazendo de Santo André uma Cidade Educadora
 
que busca a superação de todas as 

formas de discriminação, assumindo a perspectiva de que viver e participar da vida se constitui 

em direito de todos. 

Como afirmou Freire (2007, p. 25): 

 

[...] é importante afirmar que não basta reconhecer que a Cidade é educativa, 

independentemente de nosso querer ou de nosso desejo. A Cidade se faz educativa 

pela necessidade de educar, de aprender, de ensinar, de conhecer, de criar, de sonhar, 

de imaginar de que todos nós, mulheres e homens [...]. A Cidade é cultura, criação. A 

cidade somos nós e nós somos a cidade.  

 

Na busca por uma educação emancipadora, a política educacional de Santo André tem 
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se inspirado nos valores humanos fundamentais, como solidariedade, sustentabilidade, justiça, 

respeito, liberdade, cooperação, evitando qualquer forma de discriminação, violência, trazendo 

o diálogo como a melhor forma para a resolução de conflitos. Nesse cenário, a escola torna-se 

um lugar de conversa, curiosidade, trocas, dúvidas, perguntas e construção de conhecimentos. 

(SANTO ANDRÉ, 2014). 

De acordo com Freire (2007, p. 37): 

 

[...] sonhamos com uma escola pública capaz, que vá se constituindo aos poucos num 

espaço de criatividade. Uma escola democrática em que se pratique uma pedagogia 

da pergunta, em que se aprenda e se ensine com seriedade, mas que a seriedade jamais 

vire sisudez. Uma escola em que ao ensinarem necessariamente os conteúdos, se 

ensine a pensar certo.  

 

Frente aos inúmeros desafios encontrados nas unidades escolares que garantam uma 

gestão democrática e participativa, a Secretaria de Educação de Santo André tem buscado, ao 

longo dos anos, a formação de equipes gestoras, sendo estas responsáveis e comprometidas com 

os aspectos pedagógicos e administrativos, garantindo o funcionamento das unidades escolares, 

o fortalecimento da democratização do processo pedagógico, a participação de todos os 

segmentos nas decisões, mediante um compromisso coletivo. 

 

3.1.1.1 O papel da equipe gestora na rede de Santo André 

 

Conforme anteriormente apontado, tradicionalmente o papel do diretor tem sido 

vinculado a integrar os diversos segmentos presentes na escola, sendo esse profissional ainda 

considerado como a autoridade máxima das unidades escolares. Espera-se ações que de fato 

permitam que a escola funcione, pautadas, sobretudo, em um projeto político-pedagógico 

coletivo. Sendo assim, não se trata de desenvolver um trabalho meramente de cunho 

burocrático-administrativo, mas, sim, um trabalho que pressupõe coordenar e articular ações 

intencionais, vinculando diretamente o administrativo ao pedagógico (SEVERINO, 1992). 

No que concerne especificamente à rede de Santo André, a educação infantil foi 

ampliando seu atendimento, sobretudo em consonância à Lei n.º 9.394/96. Assim, essa 

modalidade de ensino foi crescendo qualitativa e quantitativamente e, por decorrência, teve suas 

responsabilidades ampliadas. Daí, foi se tornando complexa, para o diretor assumir, 

individualmente, todas as responsabilidades no âmbito da gestão administrativa e pedagógica 

da unidade escolar. 

Gradualmente, a rede de ensino foi disponibilizando novos profissionais para auxiliar o 

diretor, o que exigiu a criação do que se denomina de equipe gestora, composta, em grande 
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parte das escolas, pelas funções gratificadas de diretor e de assistente pedagógico.5 

Na rede de Santo André, o diretor e o assistente pedagógico têm suas atribuições 

específicas, porém, as ações desses dois profissionais necessitam, cada vez mais, de estarem 

interligadas, uma vez que o pedagógico implica no administrativo e vice-versa. Ambos exercem 

funções diferentes, mas complementares, com o objetivo comum de garantir a qualidade do 

trabalho pedagógico na escola. Apesar de o âmbito pedagógico e o âmbito administrativo terem 

funções e obrigações específicas, ambos, acima de tudo, necessitam atuar na construção de um 

plano único e integrado que garanta a estrutura pedagógica da escola e o desenvolvimento de 

todas as crianças. 

Em uma conversa áudio-gravada, a assistente pedagógica Ruth relata sobre suas 

atribuições e as da diretora na creche: 

 

De verdade, eu acho que você faz super bem este trabalho que é burocrático dentro da 

gestão, e ele existe. Existe um trabalho administrativo e burocrático e ele precisa ser 

feito. Ele não vai ser feito por mim, porque um: ele não é a minha função, e outra 

porque eu não gosto. Mas ao mesmo tempo eu acho que preciso me inteirar destas 

coisas porque de alguma forma isso perpassa o meu trabalho. E eu não acho que o 

meu trabalho role sem você saber o que está acontecendo, porque um diretor de escola 

não é diretor do administrativo, ele é diretor pedagógico da escola, tem que estar por 

dentro, tem que intervir nas ações que acontecem. (AP Ruth, conversa em 

24/05/2016). 

 

Complementando a afirmação da assistente pedagógica, é importante destacar que não 

cabe somente ao diretor exercer as funções administrativas e ao assistente pedagógico as 

questões pedagógicas, mas ambos precisam ter clareza que suas ações necessitam estar 

interligadas a fim de garantir um trabalho de qualidade na unidade escolar. Conforme esclarece 

Libâneo (2013, p. 177),  

 

[...] a direção e a coordenação são funções típicas de profissionais que respondem por 

uma área ou setor da escola tanto no âmbito administrativo quanto no pedagógico [...]. 

A direção é pôr em ação, de forma integrada e articulada, todos os elementos do 

processo organizacional, envolvendo atividades de mobilização, liderança, 

motivação, comunicação, coordenação. A coordenação é um aspecto da direção, 

significando a articulação e a convergência do esforço de cada integrante de um grupo, 

visando a atingir os objetivos.  

 

A gestão de uma creche tem como objetivo desafiador o de transformar esse espaço, de 

fato, em ambiência educacional, o que demanda cuidados em todos os seus aspectos e relações. 

Sob essa perspectiva, a educação infantil pressupõe o comprometimento coletivo a partir de um 

pensar intencional, voltado a atender as necessidades das crianças pequenas. E a professora 

                                                      
5  Na rede pública de Santo André, o assistente pedagógico tem as mesmas atribuições que convencionalmente 

são do coordenador pedagógico, diferindo apenas na nomenclatura. 
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Sandra Cristina aponta: 

 

Nós, professoras, acho que independente de gestão temos que estar sempre à procura 

de fazer o melhor para as crianças [...]. Então, acredito na força e na união, cada um 

de um jeito e o conhecimento de cada um, a habilidade, todo mundo unido, acho que 

todos aprendem a conviver com a diversidade. (professora Sandra Cristina, RPS, em 

06/06/2016). 

 

Dessa forma, como eixo fundamental do trabalho da equipe gestora na creche podemos 

destacar a construção das relações cooperativas de trabalho, a organização e integração do 

grupo da comunidade escolar, buscando facilitar o diálogo, garantir a heterogeneidade, a 

comunicação e a mediação dos conflitos, bem como o cumprimento, pelo grupo, da tarefa de 

cuidar e educar as crianças pequenas. 

A equipe gestora é uma das instâncias a compor o coletivo da escola. Esta equipe, para 

exercer seu papel de coordenação e direcionamento de ações com vistas à transformação do 

espaço educativo, precisa ter como pressuposto a importância e a consciência de que o trabalho 

a que se propõe desenvolver não tem sentido se realizado isoladamente, mas, sim, na esfera 

coletiva. Como decorrência, é fundamental saber articular-se com diferentes segmentos da 

creche no sentido da construção de um projeto político-pedagógico transformador. A seguir, 

são destacados trechos de falas das professoras diante da análise que fazem sobre o exercício 

desse trabalho coletivo. 

Durante a reunião pedagógica mensal realizada no dia 3 de fevereiro de 2016, cujo 

objetivo era discutir os princípios para elaboração do projeto político-pedagógico de 2016, foi 

realizada a leitura do livro Sopa de botão de ossos, dos autores Dušan Petričić e Aubrey Davis, 

que tem como eixo principal o processo de colaboração da equipe; tal conteúdo encontra-se 

documentado no Caderno de Registro de Reuniões Pedagógicas Semanais e Mensais (SANTO 

ANDRÉ, 2016). Após a leitura, cada membro do grupo teve a oportunidade de expressar sua 

reflexão a respeito do conteúdo veiculado na história em questão.  

Seguem alguns relatos apontados: 

 

Precisamos de todos para que as coisas aconteçam. (professora Elaine Cena, trecho 

do caderno de registro da RP realizada em 03/02/2016). 

Apesar das dificuldades que passamos, necessitamos nos unir no coletivo. 

(diretora/pesquisadora, trecho do caderno de registro da RP realizada em 03/02/2016). 

 
[...] todos precisam de ajuda, independente da função que ocupa. (funcionária 

operacional, trecho do caderno de registro da RP realizada em 03/02/2016). 

 

Isto posto, Orsolon (2001, p. 21) considera que 

 

As práticas administrativas e pedagógicas desenvolvidas na escola desenham as 
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relações e as interações que as pessoas estabelecem em seu interior e definem 

formas/modelos para o fazer docente. Quando os professores percebem movimentos 

da organização e gestão escolar direcionados para a mudança de determinado aspecto 

da sua prática, essa situação pode se constituir num fator sensibilizador para sua 

mudança. A promoção de um trabalho pedagógico que ultrapasse as fronteiras do 

conhecimento e das ações rigidamente estabelecidas no âmbito da organização e da 

gestão escolar por meio de uma gestão participativa, na qual os profissionais dos 

diferentes setores possam efetivamente participar da construção do projeto político 

pedagógico da escola, colaborando na discussão a partir de seu olhar e de sua 

experiência, propiciaria a construção de uma escola em que as relações e os 

planejamentos de trabalho se dessem de maneira menos compartimentada, mais 

compartilhada e integrada.  

 

O diretor e o assistente pedagógico na rede de Santo André têm cargo de professora e 

são designados a exercer a função gratificada, buscando ser um representante da Secretaria de 

Educação seguindo os princípios e política da administração vigente. 

A partir do momento em que o diretor e o assistente pedagógico assumem essa função 

gratificada que significa um posto de confiança do governo, passam a ser exigidas dele 

competências e um maior grau de complexidade nos seus fazeres, exercendo diferentes funções, 

cabendo a eles serem responsáveis por todas as ações desenvolvidas, assim como por todos os 

funcionários da creche. 

Com a preocupação de um melhor atendimento às necessidades de organização do 

trabalho administrativo e pedagógico das unidades escolares, a Secretaria de Educação, no ano 

de 2001, elaborou pela primeira vez um documento sistematizando as orientações para as 

equipes gestoras a partir do Estatuto do Magistério, Regimento Escolar, e publicações da 

Secretaria de Educação e Formação Profissional, conforme já mencionado anteriormente neste 

trabalho. 

Entendendo, assim, que a ação da equipe gestora está comprometida com a realidade 

socioeconômica e política da comunidade onde a escola está inserida, este documento pretendia 

esclarecer que a busca do “fazer” da mesma não está no cumprimento apenas das orientações 

gerais recebidas. O desempenho das suas funções implica em partir da caracterização precisa 

da própria escola, organizar as ações e estratégias que permitam encaminhar as necessidades 

desse universo. Mas o “fazer” na própria escola vai mais além, porque assume a realidade 

concreta da unidade: necessidades imediatas, nível de organização e as relações estabelecidas 

com a própria comunidade escolar. 

Para caracterizar o grupo de trabalho da Creche Fúlvia Rosemberg, a equipe gestora 

desenvolveu as seguintes ações: 

 

Professores e funcionários e Equipe Gestora foram visitar o Núcleo dos ciganos, 

localizado a mais ou menos dois quilômetros da Creche. Ao chegarem no local, 

basicamente formado por vielas encontraram várias famílias que são atendidas pela 
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Unidade Escolar. Como se trata de um núcleo que abriga muitas famílias haitianas, 

algumas professoras foram convidadas por eles a entrar em suas residências e assim 

o fizeram, constatando que se tratavam de pequenos quartos, com banheiros coletivos 

e pouca iluminação natural. Após a visitação a Equipe Gestora juntamente 

sistematizou os dados junto com o grupo de funcionários, no qual foram levantadas 

as impressões de cada segmento. (Diário de Bordo da pesquisadora, em 03/02/2016). 

 
Cada segmento da escola (professoras, ADIs, estagiários, funcionários da cozinha, 

operacionais) fizeram suas caracterizações, com base em seus percursos profissionais, 

histórias de vida, levantando suas expectativas em relação ao trabalho a ser realizado 

no ano de 2016. (Diário de Bordo da pesquisadora, em 23/04/2016). 

 

As caracterizações dos grupos de crianças foram áudio-gravadas nas reuniões 

pedagógicas semanais, na qual cada professora relatava o que já conhecia do grupo de 

crianças até aquele momento, baseando-se nas interações entre elas, nos interesses e 

necessidades que apontavam a fim de traçarem os objetivos que iriam compor plano 

semestral. (Diário de Bordo da pesquisadora, em 05/05/2016). 

 

As caracterizações dos grupos de crianças correspondem a um dos itens do documento do 

PPP, dentre outros que não somente revelam o retrato da creche que temos, mas também 

permitem reconhecer a creche que se deseja construir coletivamente por meio de ações que são 

projetadas para serem alcançadas. Santos Neto (2004) traz alguns fundamentos para a construção 

da concepção pedagógica da professora e do projeto político-pedagógico na escola: 

 

[...] O Projeto Pedagógico da escola é um instrumento fundamental para sua 

organização, para articulação dos sujeitos individuais, para a construção do sujeito 

coletivo e como forma para permanentemente avaliar o que está sendo elaborado em 

direção ao sonho que foi assumido para espaço de educação. Por isso precisa ser 

coletivamente construído. Assim como no processo de construção da concepção 

pedagógica de cada educador, também o processo de construção coletiva do projeto 

Político Pedagógico tem algumas perguntas fundamentais que precisa responder: 

1. Quem somos nós enquanto escola? Qual o contexto em que estamos? 

2. Que necessidades identificamos neste contexto? Que tipo de ser humano e de 

sociedade queremos ajudar a construir? 

3. Quais diretrizes pedagógicas devemos assumir na prática, para construir nossas 

intenções educativas? 

4. Que ações consideramos prioritárias a partir daí? (SANTOS NETO, 2004, p. 8). 

 

É importante ressaltar que o projeto político-pedagógico é, então, um instrumento 

necessário para a construção da identidade da creche e para elaboração de intervenções 

conscientes, organizadas e consequentes da parte de seus educadores. (SANTOS NETO, 2004). 

Embora a equipe gestora tenha sido orientada pela coordenadora de serviços 

educacionais, na construção do projeto político-pedagógico, especificamente nas reuniões 

setoriais, aspectos importantes foram deixados de fazer parte do documento e foram apontados 

pela mesma, através de devolutiva escrita, com apontamentos que deveriam ser revistos antes 

da entrega para homologação. 

Diante do pouco tempo para a reelaboração do documento, a equipe gestora retomou as 

caracterizações dos segmentos de professoras, ADIs, ajudantes gerais e auxiliares de limpeza, 
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porém a áudio-gravação das caracterizações dos grupos de crianças não foi transcrita a tempo 

na íntegra, deixando de fazer parte do documento, tendo como meta para o segundo semestre 

de 2016 a transcrição das mesmas, assim como o levantamento de objetivos e propostas de 

trabalho junto às crianças, trazendo o brincar de forma mais intensa, como um carro chefe das 

ações da creche, conforme aponta a coordenadora de serviços educacionais, acerca dos 

diferentes aspectos que compõem o PPP da Creche Fúlvia Rosemberg: 

 

Durante a leitura senti também falta do brincar, vivido de forma mais intensa pelas 

crianças, como um carro chefe das ações da creche e da Educação Infantil. Ele é 

explicitado na organização do trabalho, porém, é importante que este aspecto seja 

demarcado fortemente nas intenções da creche. (Devolutiva escrita do PPP/2016, 

realizada pela coordenadora de serviços educacionais, maio/2016). 

 

Nota-se que há necessidade de adequação de diversos aspectos que não foram 

aprofundados nas caracterizações dos diferentes segmentos, os quais implicam um 

olhar para os sujeitos e para a instituição creche. Entre eles, destaco as caracterizações 

dos educandos, professores e demais funcionários da Unidade Escolar. As mesmas 

foram sucintas e revelaram poucos aspectos das pessoas e dos profissionais que 

trabalham na creche. Quem são essas pessoas? O que pensam? Como veem a Creche 

e o trabalho que realizam? (Devolutiva escrita do PPP/2016, realizada pela 

coordenadora de serviços educacionais, maio/2016). 

 

Acho cuidadoso por parte da Unidade rever, de fato, os dados de um ano para o outro, 

verificando alterações e modificações que ocorreram na comunidade. A visitação ao 

núcleo dos ciganos trouxe também novos olhares ao grupo, aspecto bem positivo. 

Acredito, porém, que os dados observados, poderiam ter gerado novos objetivos à Creche, 

aspecto que merecia ser um pouco mais explorado. (Devolutiva escrita do PPP/2016, 

realizada pela coordenadora de serviços educacionais, maio/2016). 

 

É importante que a creche se debruce ao exercício de anexar ao presente documento 

a síntese e os registros dos projetos e ações desenvolvidas ao longo do ano letivo, de 

forma a manter o PPP em contínuo movimento. (Devolutiva escrita do PPP/2016, 

realizada pela coordenadora de serviços educacionais, maio/2016). 

 

No ano de 2001, a Secretaria de Educação elaborou um documento que trazia 

orientações para as equipes gestoras, sendo que o mesmo pautava que a administração 

democrática estava ligada na sua forma de articulação e nas relações cooperativas de trabalho. 

Apontava, ainda, as regras estabelecidas, retomadas, revistas ou revogadas na medida das 

necessidades, no sentido da conquista da autonomia de cada unidade escolar. 

Este documento foi o primeiro e único que a Secretaria elaborou para orientar as suas 

equipes gestoras e, desde então, cada escola vem realizando um trabalho pautado em estudos 

ou mesmo em suas vivências, levando-se em conta cada realidade: pessoal, profissional e 

institucional. Depois de tantos anos da elaboração deste documento e das diversas mudanças de 

gestão, o trabalho das equipes gestoras tem buscado se consolidar. 

Conforme a professora Laura aponta sobre as mudanças de equipes gestoras, assim 

como das administrações no município, 
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Cada administração que vem, você vai junto com o barco que vai. Não tem jeito. Você 

tem que se adaptar a algumas coisas. Então, cada transformação, cada direção que chega, 

você fica com aquela expectativa: o que vai ser agora? Vai melhorar? Vai piorar? O que 

vem? O que vai deixar de acontecer? Algumas coisas são construídas e depois 

descontruídas. Algumas coisas são construídas e permanecem. É realmente uma caixinha 

de surpresa quando muda a administração. (professora Laura, RPS, em 06/06/2016). 

 

Pensando em gestão, também, muitas vezes a gente não concorda. Eu vou falar de 

coração. Eu olho e não concordo com muita coisa que vejo. (AP Maria Ruth, em 

06/06/2016). 

 

Conforme apontam Paro (2011), Libâneo (2013) e Romão e Padilha (1997), a escolha 

da equipe gestora pelo município deve seguir alguns princípios éticos e que garantam, de 

alguma maneira, o envolvimento da comunidade escolar. Cada um dos autores argumenta a 

respeito dos critérios a serem considerados para essa escolha. Assim, 

 

Na verdade, não se pode negar a importância do concurso como critério técnico para 

atribuição de cargos e funções, de modo a afastar as práticas de nomeações políticas 

que tendem a favorecer interesses pessoais e privados, por oposição ao interesse 

público [...] por isso, a modalidade de escolha que mais se adequa às peculiaridades 

da função de diretor é sua eleição pela comunidade escolar. Certamente isso não 

significa nenhuma certeza em termos da completa democratização da escola, já que é 

apenas uma das medidas necessárias. Entretanto, sem ter vícios das outras alternativas 

de provimento, a eleição é a única que tem a virtude de contribuir para o avanço de 

tal democratização. (PARO, 2011, p. 39). 

 

A escolha do diretor de escola requer muita responsabilidade do sistema de ensino e 

da comunidade escolar. Infelizmente, predomina ainda no sistema escolar público 

brasileiro, a nomeação arbitrária de diretores pelo governador ou prefeito, geralmente 

para atender conveniências e interesses político-partidários, colocando o diretor como 

representante desses interesses, inibindo seu papel de coordenador e articulador da 

equipe docente. (LIBÂNEO, 2013, p. 97). 

 
Destacando-se a escolha por nomeação, que é o procedimento mais prejudicial à gestão 

democrática na escola, outras formas de escolha são o concurso público e a eleição pelo 

voto direto ou representativo. Se for adotada a eleição, a melhor forma de escolha é um 

sistema combinado: (a) exigência de que os candidatos se submetam a provas escritas; 

(b) avaliação da formação profissional e competência técnica; (c) eleição, na qual 

participa a comunidade escolar. Isso significa que a equipe escolar precisa estabelecer 

condições prévias para os candidatos, relacionadas à qualificação e competência 

profissional e experiência na área educacional. Além disso, os candidatos deverão 

comprovar liderança e capacidade de gestão, apresentando um programa de trabalho. 

(ROMÃO; PADILHA, 1997, p. 12). 

Em Santo André, os critérios para ocupação da função gratificada e mesmo para cargo 

de confiança da gestão pública, nos últimos anos, têm se configurado conflitantes. Tal fato se 

deve às mudanças nos critérios, se comparados com os utilizados em gestões passadas, como: 

projetos, avaliação dissertativa e entrevistas, os quais não mais acontecem para o ingresso de 

novas equipes. Também, poucas professoras vêm se mostrando interessadas em assumir cargos 

de diretoras e assistentes pedagógicas, levando- se em consideração o adicional que têm sobre 

o salário e as responsabilidades que cabem a essas profissionais; há significativo número de 
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docentes que optam por apenas ampliar sua jornada como professora, permanecendo em sala 

de aula. Outro dificultador encontrado é a troca das equipes a cada mudança de gestão, o que 

acaba por interromper a continuidade do trabalho proposto. 

O papel da equipe gestora é muito complexo e abrangente. Cabe a ela, no desempenho 

de suas funções, desenvolver estratégias para que os objetivos da escola sejam alcançados. 

Ressalta-se que o alcance dos objetivos propostos, em princípio, pressupõe uma gestão 

democrática que promova, em seu espaço de atuação, uma cultura com base no diálogo, para, 

então, criar um ambiente de interação, harmonia e participação de todos nas decisões a serem 

tomadas. 

Mesmo diante das dificuldades que, por vezes, o diretor e o assistente pedagógico 

encontram, como a resistência de alguns funcionários, a falta de participação dos pais, as 

mudanças que se fazem necessárias, os conflitos existentes, eles devem ser os condutores de 

sua equipe. Os trechos a seguir expõem situações do cotidiano reveladoras dos limites e 

possibilidades que abrangem a atuação da equipe gestora na creche: 

 

A diretora chega na Creche para realizar a OTP do período da manhã e encontra uma 

professora nova que veio para substituir uma outra que havia sido readaptada por 

motivos de saúde. A diretora pergunta para ela seu nome e o motivo pelo qual está de 

cabeça abaixada e braços cruzados. A mesma responde que não gostaria de estar ali, 

pois tinha feito a escolha para ser substituta de setor, sendo obrigada a assumir uma 

sala e que não iria preencher o semanário com o planejamento porque aquilo não era 

importante para ela. A diretora a chama em sua sala e conversam sobre sua vinda para 

a creche e a importância da mesma para as crianças. (Diário de Bordo da pesquisadora, 

em 03/04/2016). 

 
A participação dos pais em reunião mensal do conselho de escola ainda é pequena, 

porém, conforme registrado em ata no dia 10/09/2015 houve uma presença de cerca 

de 100 famílias em reunião realizada pela Equipe Gestora para comunicar as medidas 

que estavam sendo tomadas em relação aos cinco episódios de furtos e roubos na 

Unidade. Imediatamente a comunidade se mobilizou junto à Direção e conseguiram, 

através de um abaixo assinado realizado por eles com cerca de 1000 assinaturas 

intensificar a ronda municipal, bem como a ronda da polícia militar. Ainda estão 

reivindicando guarda permanente para o equipamento, sendo que o mesmo não sofreu 

mais nenhuma invasão desde novembro de 2015. (Diário de Bordo da pesquisadora, 

em 11/12/2015). 

 

Na Creche Fúlvia Rosemberg existem conflitos constantes, o que é comum ocorrer em 

espaços coletivos, com pessoas que apresentam diferentes concepções de trabalho, o que 

representa um grande desafio para a equipe gestora, sobretudo a busca pelo diálogo e por 

soluções adequadas para os problemas. Em relação às atribuições da equipe gestora, Libâneo 

(2013, p. 183) aponta a importância por “Identificar soluções técnicas e organizacionais para a 

gestão das relações interpessoais, inclusive para a mediação de conflitos que envolvam 

professores, alunos e outros agentes da escola”.  
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Desse modo, definir o papel da equipe gestora, principalmente dos que atuam nas 

creches, não é simples, pois trata-se de função que demanda formação permanente e 

compromisso político com as crianças, suas infâncias, as famílias e os profissionais que ali 

atuam. 

O papel da equipe gestora escolar na creche configura-se por meio de parcerias que 

envolvem diretora e assistente pedagógica; ambas têm entre suas funções apropriar-se de 

políticas que envolvem o funcionamento da creche, pautadas em uma gestão democrática, que 

exige contínuas leituras das realidades – física, político-pedagógica, das relações interpessoais 

– e do contexto da comunidade na qual a creche encontra-se inserida, para, então, definir as 

reais necessidades e competências individuais e coletivas. 

Pensando ainda no desenvolvimento de um trabalho que não se constrói isoladamente, 

a gestão tem como ponto de partida a construção de um projeto político-pedagógico coletivo 

que traduza as reais necessidades da creche e que seja efetivo. 

Entretanto, mesmo com a intenção de construir um projeto político-pedagógico coletivo, 

na Creche Fúlvia Rosemberg encontra-se a resistência de alguns segmentos, ainda mais para a 

sua elaboração, uma vez que expressiva parcela ainda considera o PPP apenas como um 

documento burocrático a ser entregue para a Secretaria de Educação, no início do ano letivo, e 

que deve ser elaborado em grande parte pela equipe gestora, e, por decorrência, não servindo 

de base para a organização do trabalho político e pedagógico; visão esta que distancia, ainda 

mais, dos fazeres das profissionais da creche, conforme relato das professoras: 

 

O PPP de 2014 não foi a gente que fez! (Professora Elaine Cena, Roda de conversa, 

em 06/06/2016). 

 

[...] a única coisa que realmente eu não continuo usando é o PPP que eu falei para 

você o ano passado, que eu não usei o PPP o ano inteiro e este ano não usei ainda, 

também porque ainda não ficou pronto. (professora Laura, Roda de conversa, em 

06/06/2016). 

 

Do PPP, o que eu uso é o nosso planejamento. Porque o restante é bom a gente saber, 

para ver a caracterização da comunidade e tudo mais. Mas para planejar, aqueles 

dados do PPP não são importantes. O importante é o planejamento (anual) que está lá 

(professora Esther, Roda de conversa, em 06/06/2016) 

 

A equipe gestora procura desenvolver um olhar sensível para o seu grupo, atuando no 

sentido de favorecer a construção de um projeto pautado não somente nas questões pedagógicas 

e administrativas, mas também nas questões afetivas. Entretanto, a existência de um projeto 

político-pedagógico que se torne vivo e dinâmico na e para a creche necessita do envolvimento 

de todos os atores, o que é ainda um desafio. 

Segundo relato da professora Esther, existe a necessidade um olhar mais sensível para 
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a equipe na Creche Fúlvia Rosemberg: 

 
[...] eu acho que é um grupo que trabalha muito, que faz as coisas acontecerem, só que 

eu acho que é um grupo que está... que palavra poderia dizer? Murchinho. 

Emocionalmente murchinho. Eu acho que esse grupo já foi mais... Sol! Acho que 

precisava ser mais sol. (professora Esther, RPS, em 06/06/2016). 

 

[...] no começo, aconteceu como as pessoas não concordavam com a opinião da outra, 

de interferir, de cortar e de não deixar a pessoa falar. E eu acho que isso desestimula 

muito o grupo também, porque às vezes eram umas discussões de cunho pessoal, às 

vezes as pessoas nem ouviam o que o outro estava falando e já entrava e não deixava 

a pessoa concluir o raciocínio e cortava. Às vezes não se falava do que tinha que se 

falar, por causa de uma discussão que não levava a nada e a lugar nenhum. (professora 

Elaine Cena, RPS, em 06/06/2016). 

 

[...] eu acho que a gente tem exercitado bastante essa questão de respeitar o outro, de 

escutar... hoje eu já te vejo diferente, mas em alguns momentos você poderia escutar 

mais o povo. (conversa entre a assistente pedagógica e a diretora, em 24/05/2016). 
 

[...] sabe o que eu penso... eu acho que a gente faz a nossa parte de uma forma 

respeitosa. Eu acho que elas não estavam acostumadas... as vezes eu sei que eu perco 

o prumo.... Você já me viu, quando você fala "não vai fazer assim, não vai”, calma. 

Mas eu percebo que mesmo quando a gente chega, a gente chama, a gente conversa, 

depois elas sabem que a gente fez aquilo pensando no trabalho delas junto das 

crianças. (conversa entre a assistente pedagógica e a diretora, em 24/05/2016). 

 

É evidente que conflitos surgem no decorrer de qualquer processo que envolva pessoas, 

pois cada uma tem concepções que diferem de outras, tem ritmo diferente, desejos e até mesmo, 

competências diferenciadas. Os conflitos estão em todos os lugares, inclusive na creche, uma 

vez que os processos de mediação, por parte da equipe gestora, são necessários para que se 

criem laços novos entre as pessoas, abram caminhos e permitam a criação de novas relações. 

Dessa forma, resolver conflitos, mediá-los ou somente acompanhá-los faz parte das 

atividades humanas e permite aprendizados quando no enfrentamento de novos problemas. 

Nesse sentido, há necessidade de que os gestores tenham profundo conhecimento do grupo com 

o qual atuam, bem como da dinâmica como um todo da creche, o que permite visão integral das 

pessoas, das situações de conflito e da realização de possíveis intervenções práticas e 

necessárias para garantir aos funcionários condições de trabalho com satisfação e em ambiente 

harmonioso. 

A base para a mediação e resolução desses conflitos é o diálogo entre os envolvidos, 

evitando, assim, a utilização de métodos punitivos como: processos administrativos, 

advertências, suspensões e, em casos extremos, pedidos de exoneração dos profissionais da 

escola. Diante de alguns conflitos existentes na Creche Fúlvia Rosemberg, a 

diretora/pesquisadora necessitou fazer intervenções junto a alguns grupos de trabalho, 

conforme relatos a seguir: 
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Durante uma atividade em uma sala de aula com crianças de 2 anos, a Professora havia 

dividido as crianças em dois subgrupos. No grupo menor, 8 crianças foram levadas 

para o solário externo e iniciaram pintura com guache nos azulejos. A atividade foi 

prazerosa e tranquila para as crianças. O subgrupo maior ficou na sala de aula, com 

uma ADI e uma Estagiária, no qual as crianças estavam brincando livremente com 

diversos brinquedos de montar e sem muita interação por parte das Educadoras. A 

Diretora propôs às Educadoras que agrupassem as crianças da sala em pequenos 

subgrupos para melhor organização da atividade, bem como para poderem interagir 

junto ao grupo que demonstrava pouco interesse pelos blocos, mas sim pela atividade 

de pintura que estava sendo realizada pelo outro grupo, pois as crianças que estavam 

em sala tinham visão do grupo menor. Ao analisar o registro áudio-gravado, a 

Professora constatou que a proposta de trabalho para o grupo que ficou em sala não 

foi adequada e que poderia ter organizado uma ação em outro espaço da Creche. A 

Professora chorou durante a conversa e relatou que encontrava dificuldades em 

socializar suas ações com as ADIs do grupo, por falta de envolvimento das mesmas 

com as crianças. Diante da situação, a Diretora realizou uma reunião com a Professora 

e as duas Educadoras, a fim de que pudessem encontrar uma solução para o problema, 

uma vez que as crianças estavam sendo prejudicadas e as relações entre os adultos, 

bastante fragilizadas. A Diretora expôs a situação ao grupo e as ADIs colocaram que 

nem sempre as atividades propostas eram socializadas com as mesmas e que sempre 

tinham que ficar com o subgrupo que não estava com a atividade “dirigida”. A 

Professora disse que não havia pensado nisso e que elas poderiam ter falado antes. 

Diante do exposto, a Diretora relata que existe necessidade de maior diálogo entre as 

parceiras e foi tirado como encaminhamento que o grupo sentaria quinzenalmente, 

dentro do horário de trabalho, para pensarem em ações conjuntas, bem como a 

necessidade de estreitamento de vínculos entre elas. (Diário de Bordo da 

pesquisadora, em 21/09/2015). 

 

Uma Professora nova na rede e na creche que atua no berçário, estava apresentando 

sérias dificuldades na organização do trabalho junto às crianças, gerando assim alguns 

episódios de conflitos, e que constantemente eram pontuados por algumas famílias. A 

Diretora da Creche agendou uma conversa com a professora Yonne e as ADIs do 

grupo, para que pudessem alinhar o trabalho. Na conversa, a Professora relatou que 

estava encontrando dificuldades, principalmente no que diz respeito ao planejamento 

do seu semanário, bem como na relação com as ADIs, que eram recém contratadas. A 

professora disse que a sua experiência em creche tinha sido apenas como auxiliar em 

outro município por 10 anos, e que não tinha como prática o planejamento das ações 

que eram realizadas junto às crianças, bem como em delegar atribuições para suas 

parceiras de trabalho. A Diretora solicitou que a Professora socializasse o seu 

semanário e que juntas pudessem discutir e refletir sobre o mesmo, a fim de que 

pudessem verificar o que estava sendo proposto para as crianças. Junto ao grupo foi 

constatada a necessidade de: socializar o planejamento com as ADIs, para que as 

mesmas pudessem se apropriar do trabalho, tendo em vista que também estão 

iniciando sua trajetória na Creche, utilizando dos momentos de OTP para esta ação, 

assim como ouvir sugestões das mesmas; reorganizar o trabalho em subgrupos; rever 

o uso dos espaços coletivos, uma vez que a professora relata que eles não estão sendo 

utilizados pelas crianças, bem como repensar atividades dirigidas, tais como: desenho, 

massinha, sucatas, histórias, músicas, tintas, que pouco têm sido proporcionadas ao 

grupo. (Diário de Bordo da pesquisadora, em 23/03/2016). 

 

Isto posto, fica patente que não se trata de desenvolver um trabalho meramente de cunho 

burocrático-administrativo, mas, sim, um projeto político-pedagógico que pressupõe coordenar 

e articular ações intencionais, vinculando diretamente o administrativo ao pedagógico. 

 

A Diretora e a AP Ruth se reuniram para elaboração da pauta da reunião pedagógica, 

cujo objetivo é revisitar o Projeto Político Pedagógico, no que diz respeito à 

comunidade de pais. A diretora sugere uma visita à comunidade dos ciganos na qual 

a creche tem em média 60% dos alunos. A AP a princípio acha desnecessário, mas a 
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DUE avalia como importante a visita, uma vez que as reclamações por parte das 

professoras, sobre as crianças são daquela região. (Diário de Bordo, em 28/03/2016). 

 

Partindo do pressuposto que o sucesso ou o fracasso da escola é, em grande parte, 

consequência de uma boa ou má gestão, entende-se que cabe à equipe gestora ter uma visão do 

todo da creche, e atuar tendo como objetivo principal o desenvolvimento, acolhimento e o bem-

estar das crianças. Argumenta-se, então, que o papel da equipe gestora – em parceria com 

demais integrantes da escola (professores, familiares, funcionários de apoio e crianças) – é o de 

liderar a criação de condições necessárias para que as aprendizagens sejam construídas de modo 

significativo na creche. Nessa linha de raciocínio, destaca-se aqui a relevância da função dessa 

equipe em se comprometer com a qualidade da formação continuada em serviço de professoras 

e de funcionários, com a organização dos espaços da unidade escolar, de modo a proporcionar 

condições favoráveis para os processos de ensino e aprendizagem, com os recursos financeiros 

e com as relações estabelecidas entre a creche e as famílias. 

Na Creche Fúlvia Rosemberg, a equipe gestora tem desenvolvido ações que buscam 

integrar os diversos segmentos presentes na escola, porém, a figura da diretora, ainda é vista, 

por muitas famílias e profissionais que atuam na unidade, como a autoridade máxima, o que, 

na maioria das vezes, acaba por gerar concepções e práticas pautadas em relações 

hierarquizadas entre os profissionais da escola e com as crianças e familiares. A diretora, 

membro nato do conselho de escola, vem buscando desconstruir essa visão e estabelecendo 

parcerias, em especial, no processo de tomada de decisões, porém, esta realidade ainda é 

distante, como aponta Libâneo (2013, p. 179): 

 

Em outros tempos, muitos dirigentes escolares foram alvo de críticas por práticas 

excessivamente burocráticas, conservadoras, autoritárias, centralizadoras. Embora 

aqui e ali continuem existindo profissionais com esse perfil, hoje estão disseminadas 

práticas de gestão participativa, liderança participativa, atitudes flexíveis e 

compromisso com as necessárias mudanças na educação. As funções do diretor são, 

predominantemente, gestoras e administrativas, entendendo-se, todavia, que elas têm 

conotação pedagógica, uma vez que se referem a uma instituição e a um projeto 

educativos e existem em função do campo educativo.  

 

A parceria entre a assistente pedagógica e a diretora resulta na coordenação de todas as 

questões pedagógicas junto ao grupo de professoras, incluindo a responsabilidade pela 

formação permanente e continuada dos mesmos. Diretora e assistente pedagógica têm suas 

atribuições específicas, porém as ações dessas duas profissionais necessitam cada vez mais 

estarem interligadas, uma vez que o pedagógico implica no administrativo e vice-versa. 

A equipe gestora utiliza dos momentos de formação, mais especificamente as reuniões 

pedagógicas semanais e reuniões para organização do trabalho, para estabelecer junto ao grupo 
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um movimento dialético de reflexão sobre a prática, que permita perceber o real compromisso 

no desenvolvimento das crianças, numa perspectiva emancipatória, crítica, humanizadora e 

solidária. Esse movimento propicia ao grupo momentos de organização dos trabalhos, trocas de 

experiências, pesquisas, avaliação etc., no qual todos são autores de seu próprio fazer. Por meio 

da criação de condições à problematização constante das práticas educativas no interior da 

creche, as professoras trazem suas experiências individuais para compartilhar com o coletivo e 

vão construindo, gradualmente, suas próprias competências. 

Considerando uma gestão participativa na qual o diálogo e a comunicação são bases 

desse processo, compete à equipe promover espaços nos quais as pessoas possam se posicionar, 

compartilhar suas experiências, ideias, expressando-se livremente. Esse movimento permite 

que se tornem mediadores dessas relações comunicativas que se estabelecem e elaborem 

estratégias que conduzam a todos os interlocutores a possibilidade de momentos de fala e 

escuta, o que tendencialmente gera um ambiente colaborativo e não competitivo, conforme 

afirma Vasconcellos (2004, p. 54): 

 

A equipe ajuda quando não impõe, mas propõe, provoca. O provocar é necessário em 

função da existência de uma lógica para manter as pessoas anestesiadas, alienadas. É 

necessário administrar uma tensão do processo: respeito pelo professor e ao mesmo 

tempo posicionamento, provocação [...], devemos buscar o máximo respeito e a 

máxima exigência. Não deixar pairar clima de indefinição na instituição; definir, 

mesmo que provisoriamente. Depois, se necessário, rever; não ter medo de errar [...]. 

O papel da equipe pode ser comparado ao catalisador na reação química: estar junto, 

propiciar as condições, mas não fazer pelo outro.  

 

Tendo um projeto político-pedagógico consistente, ou seja, coerente com as diretrizes 

da Secretaria de Educação, leis vigentes e a realidade, torna-se mais propício ao gestor ser o 

mediador, pois as pessoas passam a enxergar os problemas como parte de um todo e não 

exclusivamente da equipe gestora, não levando as questões para o lado pessoal e buscando a 

construção do sujeito coletivo. 

Partindo para um campo mais delimitado, há necessidade de que as equipes de gestão, 

de funcionários, as crianças, seus familiares e as professoras tenham claro que, a partir desse 

grande projeto, é que serão realizados os planejamentos específicos referentes ao trabalho 

pedagógico das respectivas turmas. Os princípios construídos coletivamente para o projeto da 

creche orientam objetivos, metas, estratégias e recursos com vistas ao alcance dos resultados 

esperados e delineados no grande projeto. 

Destaca-se que mesmo frente a inúmeras dificuldades enfrentadas no dia a dia na creche, 

procura-se encontrar, por meio delas, sentidos que fortaleçam e movam em busca de novos 

caminhos, de forma que o trabalho coletivo tão almejado avance cada vez mais e, assim, 
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possibilite concretizar as ações planejadas, ao mesmo tempo que assumir o desafio da condução 

administrativo-pedagógica de um grupo tão diverso. 

 

3.2 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

No que diz respeito à formação das professoras que atuam nas instituições de educação 

infantil, a Lei n.º 9.394/96, em seu artigo 62, define que a formação dos docentes da educação 

básica, tendo a educação infantil como sua primeira etapa, deve ser em nível superior. 

A partir da Lei n.º 9.394/96 e da publicação de documentos oficiais do Ministério de 

Educação e Cultura (MEC), as políticas públicas tomaram caminhos menos nebulosos e mais 

definidos no que se refere à formação das professoras, à expansão de vagas e à necessidade de 

uma política educacional de atendimento pedagógico da criança de 0 a 6 anos. Desde então, os 

municípios têm procurado se organizar para continuar a ação que já vinham desenvolvendo no 

sentido de atender às demandas da educação infantil. 

Por isso, a formação de professoras tem despertado o interesse de governos, 

pesquisadores em educação e gestores de sistemas educacionais. Essa amplitude de interesses 

demonstra sua relevância social, determinando abordagens diversas e ações de diferentes 

origens e motivação. 

A concepção de formação de professoras, na perspectiva do educador Paulo Freire 

(2000), mostra-se diferente de outras propostas por se pautar em exigências do processo 

educacional, que permitem reflexão das vivências, com base em quatro princípios 

fundamentais:  

a) a formação, seja ela, inicial ou continuada solicita a problematização da realidade; 

b) a escuta como fundamento do diálogo é uma prática e um conteúdo indispensável no 

processo de formação; 

c) o tempo é uma dimensão fundamental para a materialidade das políticas e da 

intencionalidade educativa; 

d) a relação dialógica é a expressão da relação teoria-prática que traduz a concretização 

de uma concepção formadora. 

Conforme ainda afirma Freire (1996), a reflexão crítica permanente deve constituir-se 

como fundamental para a formação continuada das professoras que buscam a transformação da 

sua prática educativa. Segundo ele, 

 

Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o 
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da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de ontem que se 

pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão 

crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase tudo se confunda com a prática. O 

seu “distanciamento” epistemológico da prática, enquanto objeto de sua análise, deve 

“aproximá-lo” ao máximo. (FREIRE, 1996, p. 39). 

 

Nessa linha, Barbosa (2009) aponta que a intencionalidade pedagógica é definidora do 

trabalho docente, e ela somente é conquistada por meio de uma formação continuada sólida, 

olhar sensível e atento, tanto dos profissionais que compõem a equipe gestora quanto daqueles 

que são responsáveis mais diretos pelas práticas educativas com as crianças pequenas. 

Pimenta (1997, p. 42) acrescenta que a prática educativa de qualidade está relacionada 

com a formação continuada das professoras, sendo que a mesma 

 

[...] constrói-se também pelo significado que cada professor, como ator autor, confere 

à atividade docente no seu cotidiano com base em seus valores, seu modo de situar-se 

no mundo, suas histórias de vida, suas representações, seus saberes e suas angústias e 

seus anseios.  

 

A formação continuada é uma ação a ser discutida, concebida, implementada com as 

próprias professoras no contexto da unidade escolar e da rede de ensino em que atuam, para 

que possa fazer sentido o trabalho pedagógico realizado para essa comunidade – equipe gestora, 

docentes, equipes de funcionários, familiares e crianças – como um todo. Ou seja, para garantir 

a qualidade na tarefa educativa das docentes deve-se conceber que o tempo e o espaço 

destinados ao planejamento, estudo e trocas de experiências são parte da rotina de trabalho no 

ambiente escolar. 

Conforme aponta Alarcão (2001, p. 22), 

A ideia das escolas reflexivas, ou seja, escolas onde suas equipes – pais, professores, 

alunos, gestores, funcionários e outros envolvidos nas ações educativas – crescem 

juntos, desenvolvem uma atitude reflexiva sobre seus próprios caminhos, sobre o 

projeto possível e que lhes convém, aprendem e refletem sobre seus acertos e 

desacertos, sobre o trabalho socialmente desenvolvido e o seu projeto político 

pedagógico.  

 

Segundo Freire (1996), as professoras necessitam passar por um movimento que ele 

denomina “pensar certo”, o qual requer um ciclo gnosiológico constituído pelo duplo movimento 

de conhecer o conhecimento existente e produzir um conhecimento novo. Dessa forma, criam-se 

condições para o desenvolvimento de inquietações, curiosidades, questionamentos, escutas, 

reflexões críticas de forma individual e coletiva, na interação entre sujeitos. Entende-se esse 

“pensar certo” como o exercício da dúvida sobre aquilo que se tem como certeza, podendo ser 

praticado ao se questionar e refletir sobre a própria prática numa experiência coletiva. Destaca-se 

nessa experiência a importância do ato de escutar, uma vez que 
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[...] escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva de cada 

um. Escutar, no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade permanente por 

parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às 

diferenças do outro. Isso não quer dizer, evidentemente, que escutar exija de quem 

realmente escuta uma redução ao outro que fala. (FREIRE, 1996, p. 135). 

 

É nessa perspectiva que se compreende o papel da formação continuada em serviço, ou 

seja, de proporcionar e de ampliar possibilidades de as professoras se desenvolverem nas suas 

capacidades: intelectual, intuitiva, criativa, afetiva, na sensibilidade para a escuta no sentido de 

observar atentamente para poder refletir e agir em relação aos gestos e expressões das crianças 

pequenas. Afinal, a formação inicial, a formação continuada e a experiência ao longo da carreira 

compõem o processo de desenvolvimento profissional das professoras. 

 

[...] na perspectiva de uma educação de qualidade é imprescindível que se invista na 

valorização profissional, garantindo a formação permanente dos professores, 

incentivando a pesquisa, a troca de experiências e, principalmente, a discussão da 

prática pedagógica, partindo da reflexão-ação-reflexão, em busca de práticas mais 

significativas e democráticas. (SANTO ANDRÉ, 2014b, p. 24). 

 

No que se refere às creches, a ação profissional é marcada pela diversidade e 

complexidade nos serviços desenvolvidos, o que exige que a professora seja uma profissional 

bastante versátil que ocupe funções variadas dependendo da necessidade. Essa complexidade 

contribui para indefinição e contradições do que é ser professora de creche. A formação para o 

trabalho em creche envolve, portanto, uma série de questões relacionadas com a definição da 

identidade da profissional que atua nessas instituições e da identidade da própria instituição. 

Segundo estudos de autores no campo da formação continuada – como Selma Garrido 

Pimenta (1997, 1999), Maurice Tardif (2002), Freire (1996), Vera Placco (2002), entre outros 

–, a formação continuada de professoras é um direito, tendo em vista a necessidade de um 

constante olhar crítico sobre o trabalho pedagógico e, consequentemente, a renovação desses 

saberes. 

Nesse processo de formação continuada, numa perspectiva coletiva e centrada nas 

questões das práticas cotidianas da unidade educacional, a professora em formação passa por 

um processo de autoconhecimento, possibilitando novas significações para sua prática 

pedagógica. 

Tardif (2002) nos aponta que as professoras dificilmente atuam sozinhas. Elas interagem 

com outras pessoas, a começar pelas crianças. Dessa forma, o trabalho docente não é exercido sobre 

um objeto, sobre um fenômeno a ser conhecido ou uma obra a ser produzida. Ele é realizado nas 

interações com outras pessoas, num contexto onde o elemento humano é determinante e onde estão 

presentes valores, sentimentos, atitudes, que são passíveis de interpretação e decisão. Dessa forma, 
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exige-se das professoras não um saber sobre um objeto de conhecimento nem um saber sobre uma 

prática, mas a capacidade de se comportarem como sujeitos capazes e de serem pessoas em 

interação com outras pessoas (TARDIF, 2002, p. 49-50). 

Para Freire (1987), a ação de educar não é um processo de realização individual, mas 

sim o resultado de uma interação social entre as professoras e as crianças, bem como dos meios 

que são utilizados para que essas interações aconteçam. Dessa forma, faz-se necessário que as 

professoras reinterpretem a realidade, o contexto social no qual as crianças estão inseridas, 

sendo responsáveis pela troca entre os conhecimentos institucionalizados a serem apropriados 

pelas crianças e as formas pelas quais estes serão significativos na vivência das mesmas. Neste 

sentido, encontramos a seguinte afirmação: “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si 

mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987, p. 68). 

Conforme Placco (2006), a expressão da subjetividade no processo de formação 

possibilita o compartilhamento de sentidos, permitindo às professoras mudanças no modo de 

se perceber, pensar e agir. Esse espaço deve se constituir como mais um momento de diálogo, 

onde todas sejam ouvidas e que todos os pontos de vista possam ser compartilhados. 

Podemos dizer, então, que a prática pedagógica, a troca de saberes entre os profissionais 

num espaço coletivo de discussão permite à professora repensar sobre suas práticas, teorizando-

as num processo contínuo que se constitui nas práxis docentes. A práxis, para Freire (1996), é 

a relação teoria-prática que acontece de forma dinâmica e contraditória no movimento de ação-

reflexão-ação. Nesse contexto, também são construídas dimensões da identidade profissional 

da professora, pois são criadas condições de aprendizagem para ampliar o desenvolvimento de 

suas capacidades: criatividade, criticidade, intencionalidade, autonomia, dentre outras, que 

visem a um ambiente de colaboração e permitam reflexões e mudanças. E complementando 

com Libâneo (2013, p. 187): 

 

A formação continuada é a condição para a aprendizagem permanente e para o 

desenvolvimento pessoal, cultural e profissional de professores e especialistas. É na 

escola, no contexto de trabalho, que os professores enfrentam e resolvem problemas, 

elaboram e modificam procedimentos, criam e recriam estratégias de trabalho e, com 

isso, vão promovendo mudanças pessoais e profissionais.  

 

Diante da legislação vigente, espera-se que as políticas públicas em educação assegurem 

condições para que a formação inicial e continuada das professoras que atuarão/atuam na 

educação infantil, possibilitem reflexão e análise para a construção de conhecimento sobre as 

diferentes concepções de criança de 0 a 6 anos e de educação nessa faixa etária. 

Retomando Freire (1996), ninguém nasce educador marcado para ser educador, a gente 

se faz educador, a gente se forma como educador, permanentemente, na prática e na reflexão 
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da prática. 

É certo que a formação docente é essencial para que as professoras tomem consciência 

do seu âmbito profissional, ainda mais se construída com base no movimento ação-reflexão-

ação. Concordando com Freire (1996, p. 39), 

 

[...] por isso é que na formação permanente dos professores, o momento fundamental 

é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de 

ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário 

à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a 

prática. 

 

O processo de formação continuada em serviço, além de possibilitar às professoras a 

percepção de uma proposta transformadora, é também parte do projeto da escola, ao permitir 

que toda e qualquer prática seja objeto de reflexão e pesquisa. Instala-se, assim, a condição de 

problematizar o cotidiano, interrogando-se constantemente e transformando a própria escola e 

a cada um de seus membros. 

Estudos no campo da educação infantil, conforme Maria Malta Campos (1994), Beatriz 

Cerisara (1999), Sonia Kramer (1994) e Zilma Oliveira (1995), afirmam a relevância do papel 

da professora da primeira infância no cenário educacional e enfatizam a necessidade de 

vivenciarem processos formativos que proporcionem uma compreensão sobre a prática 

pedagógica que se articule com as transformações socioculturais e educacionais de seu tempo. 

Sendo assim, a professora que atuará com as crianças pequenas precisa conhecê-las em 

seus aspectos biológicos, psicológicos, históricos e socioculturais, contribuindo para a 

formação da identidade e autonomia de cada criança, respeitando-as em suas necessidades e 

individualidades. 

A presença de professoras na creche ainda é algo novo, pois durante muitos anos esse 

trabalho foi realizado sem formação específica, sendo que a educação e o cuidado de crianças 

não eram vistos como tarefa e responsabilidade educacional, mas apenas como assistência às 

famílias. 

Conforme aponta Campos (2002), a formação dos profissionais que atuam com as 

crianças pequenas deve levar em conta as características da faixa etária e não apenas a 

vinculação burocrática da instituição educativa. 

Entretanto, trabalhar com crianças pequenas exige formação, não se tratando de uma 

tarefa de guarda ou proteção, mas sim de uma responsabilidade educacional na qual são 

necessárias proposições teóricas claras, planejamento e registros (BARBOSA, 2009). 
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3.2.1 Formação continuada na Creche Professora Fúlvia Rosemberg 

 

No município de Santo André, o processo de formação continuada em horário de serviço 

tem como princípio ser permanente e ocorrer nos momentos do cotidiano, bem como em 

horários previstos na carga horária semanal das professoras e em outros momentos 

estabelecidos no calendário escolar ao longo do ano letivo. 

Na Creche Fúlvia Rosemberg, todas as professoras possuem uma jornada semanal de 

trinta horas de trabalho, sendo que esta contempla três horas de reunião pedagógica semanal 

noturna, onde todo o grupo se reúne com a assistente pedagógica, destinada para formação e 

planejamento e ainda mais três horas, destinadas à organização do trabalho pedagógico, sendo 

nessa creche realizada pelas professoras do período da manhã, das 7h00 às 8h00 horas, e à tarde, 

das 17h00 às 18h00. Ainda são contempladas com duas horas semanais de horários para estudos 

e planejamento em casa. 

Na elaboração do projeto político-pedagógico, a equipe gestora construiu, junto com as 

professoras, um plano de formação continuada a ser desenvolvido ao longo do ano letivo, no 

qual apontaram temas que julgavam relevantes para o seu processo formativo, tais como: 

registro reflexivo; desenvolvimento infantil; cuidar e educar; modalidades organizativas; 

campos de experiência; linguagens na infância; concepções de infância, criança, família, escola 

e educação infantil; leitura para alunos de 0 a 3 anos; expressão artística. Durante o ano, esse 

processo formativo está sendo delineado, tendo em vista as necessidades que vão surgindo no 

desenvolvimento junto ao trabalho com as crianças, a partir das observações da equipe gestora 

e demandas da Secretaria de Educação. 

Segundo Campos (2002, p. 21), 

 

O papel de educadoras e educadores emancipados com o domínio de conhecimentos 

necessários para serem autores de sua própria prática é fundamental. A capacidade de 

leitura e escrita, a autonomia pessoal e intelectual que possibilita a busca de 

informações ou a escolha de materiais, a identidade profissional bem definida, 

condição para um bom contato com as famílias e a comunidade, a abertura para 

incorporar novos conhecimentos e práticas no trabalho com as crianças, são condições 

adquiridas ao longo da escolaridade básica obrigatória, de uma formação profissional 

prévia e em serviço, de uma educação continuada e de uma experiência de trabalho 

refletida e constantemente revista.  

 

Para que as formações realmente venham ao encontro das necessidades do grupo, a 

equipe gestora lança mão de momentos de trocas de experiências das práticas cotidianas, bem 

como de observações sobre a atuação das professoras com o objetivo de continuamente buscar 

referenciais teóricos que possam embasar suas práticas e propiciar desenvolvimento do fazer 
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educativo. 

Todas as pautas das reuniões pedagógicas semanais são planejadas pela equipe gestora, 

porém a condução dela é feita pela assistente pedagógica, uma vez que a diretora exerce 

trabalho de docente em outra rede municipal. Na elaboração dessas pautas existe uma 

preocupação de serem discutidas questões relacionadas ao cotidiano da creche, bem como 

formações específicas. 

Durante as reuniões pedagógicas semanais, existe um primeiro momento, chamado de 

nutrição literária, no qual é feita uma leitura deleite a fim de tornar o momento mais prazeroso. 

Nem sempre, essa leitura está vinculada às questões diretamente pedagógicas, mas tem por 

objetivo instrumentalizar as professoras com novas leituras e autores. 

No início do semestre foi sugerido que a cada encontro uma professora trouxesse um 

pequeno texto ou frases para serem socializados; porém, sem envolvimento por parte do grupo, 

a equipe gestora ainda continua trazendo os textos que julga conveniente e, ao questionar o 

grupo sobre o motivo pelo qual não tem colaborado com leituras, obteve-se da maioria a 

resposta da falta de tempo para a pesquisa, bem como a não cobrança por parte da equipe 

gestora. Vale destacar aqui a importância de a equipe gestora mostrar para esse grupo de 

professoras a amplitude de possibilidades de leituras que podem ser compartilhadas nesses 

momentos, pois a troca entre os pares possibilita a oportunidade de ampliação no repertório 

cultural de cada profissional da creche. Também é importante destacar que na jornada semanal 

das professoras são disponibilizados momentos para pesquisa, estudo e organização para o 

trabalho. 

Em seguida, destina-se curto momento aos informes administrativos, que nem sempre 

são possíveis de serem socializados pelo caderno de comunicados existente na creche. Algumas 

questões, por vezes, demandam discussão ou esclarecimentos mais aprofundados junto à equipe 

gestora. 

O terceiro momento, denominado de “Formação continuada”, a equipe gestora procura 

desenvolver junto às professoras reflexões sobre a prática, partindo da exposição de suas 

práticas, dúvidas e dificuldades encontradas no desenvolvimento do trabalho junto às crianças, 

com base nas questões apresentadas, buscando contribuições de teóricos que auxiliem na 

compreensão dos problemas, bem como nas possíveis transformações do trabalho no cotidiano 

da creche. De acordo com Nóvoa (2002, p. 15), “[...] é no espaço concreto de cada escola, em 

torno de problemas pedagógicos ou educativos reais, que se desenvolve a verdadeira formação 

do professor”. 
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A propósito, Rui Canário (1999) resume a importância da prática para estratégia de 

formação continuada em serviço baseada em três princípios conceituais: 

 

[...] o saber, nomeadamente o saber profissional, só pode ser construído a partir da 

experiência que desempenha um papel de âncora na realização de novas 

aprendizagens; a experiência para se tornar plenamente formadora deverá passar pelo 

crivo da reflexão crítica, o que implica aceitar a ideia de que a aprendizagem se faz 

simultaneamente contra a experiência; a experiência corresponde a uma construção 

feita em contexto pelo próprio sujeito que articula e mobiliza lógicas de ação.  

 

Nas reuniões pedagógicas semanais, também são proporcionados momentos para 

discussão acerca do desenvolvimento das crianças e, se necessário, retirado encaminhamentos 

para os casos que, aos “olhos” do grupo, acabam fugindo do que se espera para a faixa etária. 

Via de regra, as intervenções são feitas pontualmente, não se esperando o que chamamos de 

conselho de ciclo, realizado semestralmente, para que essas ações aconteçam. 

No conselho de ciclo realizado semestralmente para discussão coletiva acerca do 

desenvolvimento do grupo, as professoras utilizam-se de seus relatórios individuais os quais 

explicitam as particularidades de cada criança e o de grupo. Eles trazem todo o trabalho 

desenvolvido ao longo do semestre, bem como de uma ficha elaborada pela escola, nos quais 

são registrados os avanços, as dificuldades, as intervenções feitas pelas professoras no processo 

e os encaminhamentos levantados no coletivo para superação das dificuldades. Essa última 

ficha é preenchida apenas para aquelas crianças que ainda não apresentam o desenvolvimento 

esperado para a faixa etária, bem como para aquelas que possuem algum tipo de deficiência. 

Diante da constatação da dificuldade do preenchimento dos relatórios das crianças que 

são entregues semestralmente às famílias, a equipe gestora tem investido na formação do grupo 

de professoras da Creche Fúlvia Rosemberg, no sentido de qualificar esse documento, sendo 

que os relatórios individuais abordam aspectos pertinentes à particularidade de cada criança. 

Para que as interpretações, por parte das famílias que farão a leitura, não sejam equivocadas, 

procura-se utilizar linguagem simples, evitando termos mais profissionais. Desta forma, os 

relatos tratam do desenvolvimento dentro de um determinado período, geralmente seis meses, 

nos quais se procura relatar como o aluno estava ao chegar na creche ou iniciar o segundo 

semestre e quais foram os avanços alcançados por ele ao tempo da escrita do relatório. Nesses 

documentos são incluídas também as intervenções que as professoras realizaram frente às 

dificuldades observadas nas crianças. São utilizados registros fotográficos disponíveis na 

escola, para que fiquem ilustrados, com a intenção de que as famílias possam ver as crianças 

interagindo e aprendendo no cotidiano da creche. Os documentos são socializados nas reuniões 

e disponibilizados às famílias, caso tenham interesse. 
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O relatório de grupo semestral, também é um instrumento de avaliação, para a 

professora e para as famílias. Porém, a visibilidade dada por ele, diz respeito ao grupo todo e 

quais foram os conteúdos trabalhados pela professora. Durante momento de elaboração de pauta 

da reunião pedagógica semanal, a diretora sugere à assistente pedagógica que se procedam 

informações específicas no que se refere ao preenchimento dos relatórios semestrais das 

crianças: 

 

A discussão e organização da pauta de reunião com as famílias, feita pela Equipe 

Gestora, trouxe a importância de as Professoras socializarem “boas práticas” 

embasadas no brincar – uma vez que será uma reunião em que as famílias receberão 

os relatórios semestrais das crianças. Também conversaram sobre a necessidade de 

socializar os relatórios, pois na leitura dos mesmos a Diretora percebeu a dificuldade 

de grande parte das Professoras na composição, clareza na escrita dos relatórios de 

grupo, assim como dos relatórios individuais das crianças. (Diário de Bordo da 

pesquisadora, em 11/09/2015). 
 

Diretora também apontou que a responsabilidade da Equipe é muito grande em assinar 

os relatórios sem fazer a leitura dos mesmos na íntegra e avalia que a leitura por 

amostragem – conforme é feita na Creche não dará conta de compreender e saber 

sobre o que dizem os documentos. (Diário de Bordo da pesquisadora, em 08/09/2015). 

 

Conforme aponta Barbosa (2009, p. 101), a documentação pedagógica é uma ferramenta 

importante para que as ações das professoras se tornem cada vez mais significativas e com 

intencionalidade educativa, sendo que: 

 

Pensar a gestão de um grupo de crianças pequenas, significa não apenas conhecer os 

contextos e apropriar-se de diferentes instrumentos e estratégias de ação pedagógica, 

mas construir uma história, uma narrativa com o grupo. Assim, para o planejamento, 

o acompanhamento e a avaliação das ações educativas com as crianças pequenas, a 

observação, o registro e a documentação potencializam a ação do docente. Eles 

capturam os processos em acontecimentos, sistematizam e propõem ações para 

enfrentá-los, desenvolvê-los e ampliá-los.  

 

Nesse movimento, fica evidente a necessidade que as professoras da creche tenham 

conhecimento de que a docência da pequena infância exige uma formação que integre a 

formação cultural, ética e estética nas diferentes linguagens, e também que considere a 

construção de processos de afirmação de autoestima e identidade profissional. Em suma, uma 

formação que integre razão e imaginação (BARBOSA, 2009). Durante uma roda de conversa 

entre as professoras e a equipe gestora, ambas instâncias apontaram que a reunião pedagógica 

semanal é um espaço formativo que proporciona a autoria junto ao trabalho com as crianças: 

 

Esse momento da RPS que é tão rico para trocar, para planejar, para discutir [...] 

quando a gente fala de um espaço formativo eu entendo que é escutar um pouco o que 

cada um sabe [...]. (diretora da unidade escolar, Roda de Conversa, em 06/06/2016). 
 

Eu acho que a rede proporciona essa liberdade, a gente construir o que vai fazer com 

a criança na sala. Imagina se tivesse uma apostila, uma coisa fechada, todo mundo ia 
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ficar com raiva “eu não quero trabalhar isso, eu não sou obrigada a trabalhar isso” [...] 

eu sou muito criativa, eu quero minhas ideias, eu sou assim, eu quero entender as 

coisas [...]. (professora Elaine Cena, Roda de Conversa, em 06/06/2016). 

 

Embora as reuniões pedagógicas semanais tenham como eixo fundamental a formação 

continuada em serviço, na Creche Fúlvia Rosemberg isso nem sempre acontece como um 

espaço coletivo e formativo de discussões no qual as professoras possam trocar experiências, 

discutir a própria prática, bem como as possibilidades de trabalho junto às crianças, sendo que 

as faltas de tais ações acabam por refletir negativamente nas práticas no cotidiano da unidade 

escolar. 

 

Se a gente tem aqui momentos de reunião coletiva, que vocês colocam aqui que são 

para discutir as práticas, por que em nenhum momento dessas discussões coletivas, 

vocês falaram sobre esses miúdos que são fundamentais na rotina da creche? Por quê? 

(diretora da unidade escolar, Roda de Conversa, em 06/06/2016). 

 

As pessoas não falam aqui, não falam nas reuniões, poucas falam. Então é isso que 

dá. A gente vai sair daqui, e amanhã está todo mundo, porque isso, porque aquilo, 

porque a fulana, porque a cicrana [...]. entendeu? As pessoas não falam [...]. 

(professora Esther Moura, Roda de Conversa, em 06/06/2016). 

 

Diante das falas das professoras, constata-se que na Creche Fúlvia Rosemberg existe a 

necessidade de que as reuniões pedagógicas semanais proporcionem ao grupo espaços de 

discussão sobre o trabalho desenvolvido junto às crianças, embasamento teórico para realização 

do trabalho específico para cada faixa etária, relações e coletivo da creche. Também existe a 

necessidade de que a equipe gestora seja imparcial e pontual nas ações, buscando resolver os 

problemas através da escuta e do diálogo. 

Em conversa entre os membros da equipe gestora são relatadas algumas dificuldades no 

exercício da escuta, bem como o respeito ao tempo de cada professora, o que interfere 

negativamente nas relações que muitas vezes se estabelecem no coletivo da creche, de forma 

autoritária e conflituosa, conforme segue explicitado:  

 

Eu acho que tem respeito ao que é opinião do outro, a gente considera e repensa que 

pode ser feito. Nem sempre é flor, nem sempre é fofo... quando eu falei que a minha 

maior dificuldade era tempo, também é o meu tempo de resposta e o meu tempo de 

escuta. Eu escuto pouco. Não é que eu escuto pouco, é que eu não escuto até o fim. 

Eu escuto, mas é como se eu tivesse uma necessidade o tempo todo de dar uma 

resposta, de dar encaminhamentos, de solucionar. Então, se eu escutasse mais tempo, 

eu conseguiria escutar mais coisas [...]. Porque eu faço isso. Faço isso com você 

(pesquisadora/diretora), faço isso com a Professora durante a RPS, faço isso com as 

Estagiárias. Então, eu tenho que ouvir mais, ouvir mais [...]. (assistente pedagógica, 

em conversa entre diretora e assistente pedagógica, em 24/05/2016). 

 

A gente quer tudo muito para ontem, a gente quer tudo muito do nosso jeito... Não é 

que é do nosso jeito porque a gente é chata... é porque a gente sabe que as vezes do 

jeito que estamos pensando é o jeito que vai dar certo. Mas as pessoas não veem isso, 

às vezes as pessoas nos veem como intolerantes. Eu sei que muitas vezes essas duas 
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intolerantes exigem demais e cobram demais. Isso é uma coisa que eu tenho tentado 

o tempo todo me policiar, acho que até demais. (diretora/pesquisadora, em conversa 

entre diretora e assistente pedagógica, em 24/05/2016). 

 

Dessa forma, o cuidado com as relações na Creche Fúlvia Rosemberg precisa ser 

repensado pela equipe gestora, conforme aponta Vasconcellos (2004, p. 59): 

 

Favorecer a construção de um clima ético cortando “diz-que-diz-que”, fofocas, troca 

de favores para se favorecer ou obter informações. Os desafios a serem enfrentados 

são enormes, se nem entre os companheiros de trabalho, encontramos um clima 

favorável, ficará muito difícil manter o ânimo e a esperança de que as coisas podem 

de fato mudar. É por isso que os conflitos devem ser tratados abertamente para não 

envenenarem os relacionamentos. Não substituir o diálogo por intermediários 

(mandar recado) ou medidas burocráticas (fichas, questionários a serem preenchidos).  

 

Em encontro de formação realizado pelas coordenadoras de serviços educacionais com 

o grupo de assistentes pedagógicas de creches da rede, no primeiro semestre do ano de 2016, 

foram elaborados princípios para as reuniões pedagógicas semanais, com a finalidade de melhor 

organizar e qualificar esses momentos formativos. São eles: 

 

Organização prévia e alinhada na equipe gestora – parceria; 

Acompanhamento da equipe gestora em toda a reunião pedagógica semanal; 

Foco nas ações e discussões; 

Respeito à identidade da unidade – Projeto Político Pedagógico (PPP); 
Ter o PPP como condutor de todas as ações, relacionando a teoria com a prática 

cotidiana; 

Oportunizar a ampliação do repertório cultural; 

Discussão das práticas a partir das observações do cotidiano;  

Trocas de experiências/vivências; 

Espaço para “escuta”, diálogo e resoluções no coletivo; 

Desdobramento com outras ações (reuniões e segmentos). (Sistematização das 

discussões com o grupo de estudos das coordenadoras com as assistentes pedagógicas 

na formação Saberes, Fazeres e Reflexões, elaborado pelas coordenadoras em 2016).  

 

Na creche também acontecem as reuniões pedagógicas (RP) conforme previstas no 

calendário anual, com dispensa das crianças nesses dias. Normalmente, são três reuniões 

realizadas ao longo do ano que envolvem todos os segmentos da creche, em que são discutidos 

aspectos referentes ao projeto político-pedagógico. Na primeira reunião, normalmente são 

levantados os dados sobre as crianças, comunidade e funcionários que irão dar início ao PPP e 

vão se concretizando ao longo das reuniões pedagógicas semanais, até ser finalizado para 

entrega e homologação que ocorre normalmente no final do mês de maio. 

A segunda e a última reunião pedagógica são realizadas no final do primeiro e do 

segundo semestre, respectivamente, com o intuito de avaliar o projeto político-pedagógico, no 

que diz respeito às metas e ações estabelecidas e realizar as alterações, tendo em vista a real 

necessidade da creche. 

Enfim, entende-se que formação continuada em horário de serviço e realizada em 
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diferentes momentos pode possibilitar novos sentidos às práticas pedagógicas na creche, por 

meio da observação do contexto em que crianças e demais profissionais estão inseridos, tendo 

como desdobramento, a ressignificação da atuação das professoras. Trazer novas questões da 

prática, dialogar com os envolvidos e buscar compreendê-las sob o ponto de vista da teoria e 

na própria prática oportuniza a articulação de novos saberes no processo de construção 

formativo da docência. 
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CAPÍTULO 4 – PLANEJAMENTO E ROTINA NA CRECHE 

 

Pelo tempo que eu quisesse é tudo o que uma pessoa,  

grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer.  

Clarice Lispector 

 

No quarto e último capítulo são retratadas as concepções de planejamento e rotina na 

educação infantil, bem como a dinâmica desse movimento na creche pesquisada, sobretudo 

frente à atuação da equipe gestora junto ao grupo de professoras, no sentido de promover 

reflexões e mudanças nas práticas adotadas no trabalho pedagógico desenvolvido com as 

crianças. 

As questões referentes ao planejamento e à rotina na creche, neste estudo, constituem-

se em significativos dados que, no confronto da prática com a teoria, possibilitam contribuir 

para um reexame das ações desenvolvidas no cotidiano das creches, assim como apontar 

aspectos dos fundamentos da educação infantil a serem incorporados mais incisivamente nos 

cursos de formação continuada. 

 

4.1 PLANEJAMENTO E ROTINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Diante dos avanços conquistados para a educação infantil que a legitimam, encontra- 

se a creche como instância a promover “[...] ação complementar da família e da 

comunidade”, tendo como finalidade “[...] o desenvolvimento integral da criança de 0 a 6 

anos de idade, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual, linguístico e social” 

(Lei n.º 9.394/ 96, art. 29). Dessa forma é crescente a preocupação com o planejamento das 

ações e a organização da rotina que propiciem as aprendizagens das crianças pequenas de 

modo que o trabalho desenvolvido pelas professoras seja permeado pela intencionalidade e 

pela qualidade. 

Segundo Barbosa (2006), a rotina é uma forma utilizada para desenvolver o trabalho na 

educação infantil, a permitir que o cotidiano seja organizado e integrado de forma significativa, 

tendo como instrumento o projeto político-pedagógico. Por esse mecanismo, a comunidade 

escolar propõe e participa de ações na creche que garantam o desenvolvimento das crianças. 

Entretanto, quando o grupo de professoras foi questionado sobre a utilização do projeto 

político-pedagógico da creche, no qual constam seus planejamentos semestrais, apenas duas 

relataram que o utilizam como instrumento de organização do trabalho pedagógico. Mas 

nenhuma delas desconsidera a sua importância, conforme relato da professora Nancy Andreoli: 



102  

 

 

“O PPP da creche possibilita conhecer a comunidade a qual faz parte as nossas crianças, 

auxiliando como um ponto de partida em nossos planejamentos”. Em contrapartida, a 

professora Yonne Cintra diz que: “Infelizmente não me atento ao PPP; é algo a corrigir na 

minha prática. Ainda não me aproprio do PPP da Creche” (Questionário respondido pelas 

professoras em agosto de 2015), conforme o gráfico abaixo elaborado na devolutiva para as 

professoras, sobre a relação do projeto político-pedagógico e o planejamento na Creche Fúlvia 

Rosemberg. 

 

 

Figura 2 – Projeto político-pedagógico e o planejamento – a relação entre eles 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora como sistematização dos questionários respondidos pelas professoras, para 

encontro de finalização da pesquisa. 

 

Diante do questionário realizado em agosto de 2015, com as professoras participantes 

da pesquisa, sobre quais os momentos da rotina e espaços da creche precisam ser planejados, o 

grupo de professoras respondeu que para elas todos os momentos merecem ser planejados, 

como: alimentação, escovação, sono, banho, atividades diárias de exploração dos espaços, dos 

materiais, assim como as histórias, a música, a brincadeira livre e dirigida, e o trabalho em 

subgrupos, de acordo com o power point elaborado pela pesquisadora e apresentado às 

professoras com a sistematização dos questionários respondidos. 
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Figura 3 – Planejamento da rotina e espaços  
Fonte: Elaborado pela pesquisadora como sistematização dos questionários respondidos pelas professoras, para 

encontro de finalização da pesquisa. 

 

 Nesse sentido, recorrendo novamente à Barbosa (2009),  firma-se a ideia de que a rotina 

necessita ser planejada para que seja significativa para as crianças na educação infantil, devendo 

contemplar rodas de conversa, de histórias, o brincar em suas diferentes formas, as diversas 

linguagens, a higiene das crianças, a organização dos espaços, a elaboração, organização e 

manutenção dos materiais e dos equipamentos, a alimentação, o horário de descanso, a 

segurança e de prevenção de acidentes, prestando os primeiros socorros sempre que necessário. 

Para Vasconcellos (2006), planejar significa antecipar uma ação a ser realizada e agir 

de acordo com o previsto; é buscar o incrível, o essencialmente humano: o real comandado pelo 

ideal. Assim, o planejamento só tem sentido se o sujeito se coloca numa perspectiva de 

mudança. 

Ressalta-se, assim, a importância de as professoras estabelecerem práticas apoiadas nas 

relações, nas interações com as crianças, proporcionando a elas experiências cotidianas e 

processos de aprendizagem em espaços coletivos, diferente de uma intencionalidade 

pedagógica voltada para resultados individualizados. Exige-se, pois, estabelecer: “[...] como 

foco a criança e como opção pedagógica ofertar uma experiência de infância potente, 

diversificada, qualificada, aprofundada, complexificada, sistematizada, na qual a qualidade seja 
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discutida e socialmente partilhada” (BARBOSA, 2009, p. 9). 

Abaixo segue relato da pesquisadora durante uma devolutiva com a professora 

Elisabete, diante da análise de uma atividade realizada com as crianças: 

 

Durante o vídeo, a professora Elisabete e a pesquisadora puderam constatar a 

participação das crianças e dos adultos na confecção de uma brincadeira com petecas 

com jornal amassado e papel celofane a partir da contação da história: A Peteca 

Sapeca. Houve entendimento da proposta feita antecipadamente para as crianças e 

percebeu-se que as Educadoras do grupo também tinham clareza do que iria acontecer, 

pois tudo estava muito organizado. O que chamou atenção de ambas foi que não houve 

a necessidade de chamar as crianças para a atividade, porque nenhuma delas se 

dispersou, uns se envolviam mais e outros menos, mas todos se divertiram muito, 

principalmente com as petecas que puderam levar para casa. A professora relatou para 

a pesquisadora que não imaginava que as crianças fossem ficar tão felizes com uma 

simples peteca de papel e a Pesquisadora disse: teve significado para eles, eles que 

fizeram e brincaram, teve sentido […]. Na saída das crianças, a pesquisadora estava 

no portão e via todas as crianças mostrando para as suas famílias suas petecas. Numa 

alegria só! (Registro de observação da pesquisadora, realizado em 25/04/2016 com a 

Professora Elisabete Lilian, turma Ciclo I – Inicial).  

 

Conforme perguntado às professoras, em agosto de 2015, de que forma o Curso de 

Pedagogia auxiliou no trabalho com as crianças pequenas, obtivemos as seguintes respostas: 

 

Figura 4 – De que forma a Pedagogia auxilia no seu trabalho com as crianças de 0 a 3 anos? 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora como sistematização dos questionários respondidos pelas professoras, para 

encontro de finalização da pesquisa. 

De acordo com o gráfico, pode-se observar que as professoras relatam que o curso de 

Pedagogia auxiliou na prática pedagógica realizada junto às crianças, seguido de estudos 
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teóricos que ajudaram a refletir e pensar formas diferentes do fazer na educação infantil. Ainda 

houve duas professoras que relataram que o curso do Magistério colaborou muito mais do que 

a Graduação em Pedagogia, pois trazia o aprender a fazer. 

Planejar, então, “[...] compreende o estudar e o organizar situações de aprendizagem 

para as crianças” (BARBOSA, 2009, p. 37). Nessa linha de raciocínio, destaca-se a necessidade 

de as professoras obterem formação específica que lhes permita exercitar um olhar de 

curiosidade para com as crianças com as quais trabalham. Decorre desta constatação que a 

formação docente voltada à educação infantil requer a efetivação de um processo gradual e 

continuado de atualização e, sobretudo, a criação de possibilidades às Professoras ao 

desenvolvimento de pesquisas, ao mesmo tempo, de debates e reflexões sobre suas práticas. 

Ainda, reportando-se ao questionário realizado com o grupo de professoras em agosto 

de 2015 sobre os instrumentos que utilizavam para auxiliar na elaboração de seu planejamento 

na Creche Professora Fúlvia Rosemberg, as mesmas se reportaram a diferentes instrumentos, 

conforme slide abaixo, elaborado e apresentado na devolutiva feita pela pesquisadora em junho 

de 2016. 

 

 

Figura 5 – Quais instrumentos são utilizados para fazer o planejamento da creche? 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora, a partir de imagens retiradas da Internet como sistematização dos 

questionários respondidos pelas professoras, para encontro de finalização da pesquisa. 

 

Diante do questionário respondido pelas professoras, pode-se destacar que apenas duas 

apontam a observação das crianças, o interesse e as necessidades do grupo como instrumento 
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de elaboração para o trabalho pedagógico. As demais apontam a utilização de blogs, sites 

educativos, Revista Nova Escola e exemplos de projetos disponíveis na internet. Apenas uma 

professora aponta os RCNEIS como instrumento para elaboração do planejamento. 

Em estudos, Ostetto (2012) aponta que “[…] os educadores, cansados de cursos teóricos, 

reivindicam sugestões de atividades, ideias, novidades para realizarem com as crianças”. É de 

extrema importância que as professoras procurem criar, por exemplo, espaços nos quais as crianças 

possam participar de diferentes atividades lúdicas, entre outras proposições. O exercício criativo 

das docentes propicia desenvolvimento de seus conhecimentos por meio do confronto de ideias e 

opiniões, ainda mais para a busca de solução de problemas e conflitos. Entende-se que o 

enfrentamento de novos desafios permite, por parte das professoras, que cada vez mais se apropriem 

da cultura e desenvolvam o pensamento crítico. 

Nesse sentido, Freire (1987, p. 40) nos aponta: 

 

[...] quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e com o 

mundo, tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados quanto mais obrigados 

a responder ao desafio. Desafiados, compreendem o desafio na própria ação de captá-

lo. Mas, precisamente porque captam o desafio como um problema em suas conexões 

com outros, num plano de totalidade e não como algo petrificado, a compreensão 

resultante tende a tornar-se crescentemente crítica, por isto, cada vez mais 

desalienada.  

 

Outro aspecto significativo, apontado por Barbosa (2009), encontra-se na esfera das 

condições de trabalho que podem favorecer a qualidade no “fazer” pedagógico das professoras 

na educação infantil, podendo-se destacar o tempo e espaço para que as docentes possam 

estudar e realizar seus planejamentos, assim como participarem efetivamente na elaboração do 

projeto político-pedagógico da creche, conforme registrado anteriormente, assim como ações 

que proporcionam a autoria, envolvimento e autonomia na elaboração e aplicação de seus 

planejamentos. 

O grupo de professoras revela, no gráfico abaixo, que grande parte delas realiza seus 

planejamentos nas reuniões pedagógicas semanais, momento destinado para esse fim e para a 

formação continuada, possibilitando a integração e a troca de experiências entre o grupo 

docente. Outras ainda apontam que planejam em suas casas, pois a Lei n.º 11.738/2008 (lei do 

piso) garante duas horas para esse fim, e outras indicam a reunião de grupo como um momento 

importante para o planejamento do trabalho pedagógico. Por fim, um pequeno número aponta 

que planeja apenas quando necessário.  
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Figura 6 – Em que momentos foi realizado o planejamento do trabalho pedagógico? 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora como sistematização dos questionários respondidos pelas professoras, para 

encontro de finalização da pesquisa. 

 

O planejamento construído coletivamente abre espaços, por parte de seus autores – no 

caso, as professoras – ao questionamento de suas práticas, numa constante ação-reflexão- ação, 

o que, certamente, promove mudanças no trabalho realizado junto às crianças. Esse movimento 

embute a concepção de sujeito participativo, curioso, solidário, comprometido com a criança, 

seus direitos, sua cidadania e sua cultura; nessa direção, o planejamento toma a conotação de 

dialógico. Nesse sentido, Freire (1996, p. 52) ressalta que 

 

A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos em que 

o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que o professor e alunos 

saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, 

indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é 

que professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos [...] sua aula é 

assim um desafio e não uma "cantiga de ninar". Seus alunos cansam, não dormem. 

Cansam porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem 

suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas [...] indispensável mesmo, que o 

professor se ache "repousado" no saber de que a pedra fundamental é a curiosidade 

do ser humano. É ela que me faz perguntar, conhecer, atuar, mais perguntar, re -

conhecer.  

 

Segundo Redin (2013), o ato de planejar traz consigo a sustentação de ideias, valores, 

concepções de vida e de mundo a permitir que a professora centre-se em cada criança e em seu 

processo de aprendizagem e de interação com o outro. Por decorrência, a professora, cada vez 

mais, vê-se inserida em um processo contínuo do pensar a ação pedagógica, do construir e, até 

mesmo, do desconstruir paradigmas, rompendo barreiras, experimentando novas alternativas e, 
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dessa forma, ressignificando sua prática com base na tomada de consciência de suas ações. Para 

Redin (2013, p. 22), 

 

[...] planejamos porque não podemos assentar nossa proposta num espontaneísmo 

ingênuo, que supõe que as crianças aprendem sozinhas e naturalmente. A criança 

aprende no e com o mundo, mas esse mundo é feito de pessoas diferentes, culturas, 

crenças, valores. E é nas relações e nas trocas que ressignificamos saberes/fazeres.  

 

Completando com Ostetto (2015) e Redin (2013), o planejamento marca a 

intencionalidade do processo educativo que propicia à professora um processo de reflexão sobre 

as ações que desenvolve em seu cotidiano, não sendo apenas um mero documento burocrático 

a ser preenchido, mas, sim, algo que permita a ela pensar e repensar sobre seu trabalho com as 

crianças, devendo ser revisitado constantemente. Para Ostetto (2015, p. 177), “[...] ser flexível 

e como tal, permite ao educador repensar, revisitar, buscando novos significados para sua 

prática pedagógica”.  De acordo com Redin (2013, p. 23), “[...] resgatar ideias e criar novas 

fontes do fazer, do pensar e do prazer. Para tanto, é necessário não deixar que os elementos 

duros, frios, lineares, rígidos, burocratizados escravizem a pessoa e destruam sua necessidade 

de ser criadora de cultura”.  

E, ainda, de acordo com Ostetto (2015), o planejamento é o orientador do trabalho 

docente e necessita ser documentado, podendo apresentar características em sua forma de 

elaboração e registro próprios por parte da professora, de forma a torná-lo um documento 

funcional para a realização de seu trabalho. Porém, a produção e a organização do planejamento 

optada pelas professoras deve contemplar clareza dos princípios que levam a construir seu 

cotidiano, sempre tendo como referência tal documento. 

No processo de reflexão e elaboração do planejamento, a professora aprende a olhar 

mais atentamente para o grupo de crianças com as quais trabalha e, esse olhar mais atento à 

realidade em que está inserido é que vai lhe dando pistas para identificar problemas e buscar 

soluções. 

E para exemplificar Barbosa (2009), Redin (2013) e Ostetto (2012), que apontam a 

importância na organização do planejamento na creche, a pesquisadora traz o registro de uma 

observação no berçário e devolutiva realizada à professor Adalgisa, com posterior reflexão no 

grupo de professoras da unidade escolar:  
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PLANEJAMENTO 

– SEMANÁRIO 
Exploração de tintas 

OBSERVAÇÃO 

(RELATO) 
A professora organizou o espaço externo do piso inferior com o escorregador, papel craft 

e tinta guache colorida. Ela desceu com a turma tendo neste dia 19 bebês – todos estavam 

só com a fralda descartável. Ela organizou as crianças sentadas no chão, mas o chão 

estava muito quente e a pesquisadora buscou um tapete para acomodar as crianças. O 

grupo contava com quatro educadoras para auxiliar na atividade que previa a exploração 

das crianças – escorregando e mergulhando nas tintas coloridas. As crianças foram 

chamadas e eram colocadas no escorregador de barriga para baixo – com isso, os bebês 

começaram a chorar e quem não tinha escorregado começou a ficar assustado, 

demonstrando não querer participar da atividade, mas todos participaram com auxílio 

das educadoras. Apenas uma criança demonstrou alegria e interesse em brincar com a 

tinta e pediu para escorregar várias vezes. A mesma criança também pegou um pote de 

tinta e virou na sua cabeça e adorou a sensação da tinta no seu corpo. Como as crianças 

não demonstraram gostar da atividade – a pesquisadora propôs para a professora que as 

crianças fossem tiradas daquela situação e, com ajuda da Equipe de operacionais as 

crianças foram levadas para o banho, sendo assim trocadas e acalmadas para o jantar e, 

seguir com a rotina. 
DEVOLUTIVA 

PESQUISADORA 
Na RPS do período da tarde, a professora socializou com o grupo a atividade que tinha 

realizado a pedido da pesquisadora – mostrando o vídeo para o grupo de professoras da 

creche. A primeira reação do grupo foi de risos e espanto, mas depois, ao ouvir relato da 

professora e também da pesquisadora, alguns pontos começaram a ser refletidos pelo 

grupo: 1. A proposta era adequada para a faixa etária? 2. Não seria mais    adequado o 

trabalho em subgrupos? 3. A organização: antes, durante e depois foi prevista no 

planejamento? 4. Que outras possibilidades poderiam ser utilizadas para o trabalho com 

tintas com bebês que fossem melhor aproveitados por eles? Durante as discussões e 

reflexões, o grupo avaliou que o trabalho com tintas é importante, mas também vale 

ressaltar que a exploração da tinta pelos pequenos deve ser proporcionada conforme 

interesse das crianças, pois alguns vão mergulhar na tinta, mas outras ainda exploram de 

uma forma mais sutil. Todo o grupo de professoras salienta que atividades assim é muito 

mais fácil e muito mais significativa para as crianças em subgrupos, e também facilita o 

trabalho e a observação pelos educadores. Quanto ao trabalho em subgrupo, a professora 

deixou claro que seguiu orientações da AP para realizar a atividade com todos, pois 

deveriam estar todas as crianças no mesmo campo de visão. Neste momento, o grupo se 

opôs e disseram que é inviável, embora duas professoras relataram que ainda se sentem 

inseguras de dividir as crianças em agrupamentos e preferem trabalhar com todos na 

mesma atividade. A professora também relatou que a atividade foi prevista e organizada 

pensando: antes, durante e depois, mas na hora ela percebeu o quanto foi difícil dar banho 

em todos e cuidar de todos, trazendo um sentimento de frustração. E, quando foi 

colocado sobre outras possibilidades de trabalho com tintas com crianças bem pequenas 

– as professoras relataram que a exploração da tinta na parede de azulejos é apreciada 

por todos, a pintura no papel craft com as mãos e pés também, a exploração da tinta no 

plástico bolha, etc. Neste momento, algumas professoras também relataram que nunca 

trabalharam com tintas de uma forma mais exploratória, pois faz muita sujeira e demanda 

muito empenho. Assim, todo o grupo, através da reflexão da atividade, ficou com alguns 

questionamentos feitos pela pesquisadora:  

1. Não trabalhar com tinta por que faz sujeira é correto para essa faixa etária? 

2. Como lidar com os improvisos que podem surgir no decorrer da atividade? 

3. É importante que os funcionários operacionais tenham ciência da realização da 

atividade com tinta, para que possam ajudar na higiene das crianças? 

4. E foi solicitado para o grupo que traga uma atividade de arte (exploração com tinta) 

para socializar na próxima RPS. 
PALAVRAS-

CHAVE 
Ousadia, risco, tomada consciente de decisões, escuta, segurança, generosidade 

Quadro 10 – Registro de observação de prática (professora Adalgisa, berçário, 19/10/2015) 
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

 

Diante da discussão realizada pelo grupo, foram feitas importantes considerações sobre o 



110  

 

 

planejamento na organização do trabalho, permitindo, assim, uma reflexão mais aprofundada sobre 

as possibilidades de linguagens artísticas que podem ser realizadas com os bebês. O grupo 

considerou a viabilidade e a importância da oferta dessas possibilidades que permitem o manuseio 

de diferentes materiais, explorando a sua criatividade, deixando suas marcas, porém consideraram 

em suas reflexões que algumas condições são essenciais no planejamento de toda atividade a ser 

realizada na creche, tendo como princípios a organização prévia: antes, durante e depois da 

atividade, a divisão das crianças em subgrupos de forma que todos sejam contemplados em suas 

necessidades, proporcionando a participação e envolvimento de todo grupo, sendo desta forma mais 

prazeroso, tanto para as crianças como para as educadoras, e permitindo uma observação mais 

sistemática do grupo. A discussão de atividades pertinentes para cada faixa etária também foi 

abordado pelo grupo de professoras. Também foram levantadas questões referentes a novas 

possibilidades de trabalho com os bebês, envolvendo questões sensoriais, nas quais eles possam 

ter acesso a tintas caseiras, papéis rasgados com diferentes texturas, exploração de melecas. Dessa 

forma, as professoras podem organizar espaços com recursos adequados que permitam um trabalho 

com as cores, texturas, diferentes temas e estilos. Entre esses recursos, podem estar tintas, pincéis, 

papel, esponjas, velas, rolhas, carvão, lápis, canetinhas, giz de cera, giz de lousa, barbante, lãs, 

linhas, lixas, tecidos, areia, sucatas entre outros. Questões importantes sobre improvisos também 

foram discutidas, de modo a serem evitados, muito embora as professoras tenham clareza que às 

vezes eles podem acontecer. Outra reflexão importante levantada pelo grupo das docentes revelou 

a importância do envolvimento dos demais segmentos da unidade nas atividades desenvolvidas, 

fato que é constantemente discutido na creche, porém com a necessidade de conversas entre equipe 

gestora e demais segmentos para que organizem o desempenho das atribuições de cada funcionário.   

Nesse sentido, tanto Barbosa (2009) quanto Redin (2013) entendem que planejar o 

trabalho com crianças é criar novas formas de a professora realizar o seu fazer proporcionando 

uma rotina dinâmica e permitindo, até mesmo, que o inesperado apareça, para então conduzir a 

reflexão com experiência, confrontando teoria e prática, possibilitando vivências junto às 

crianças, que trazem consigo suas histórias de vida, seus desejos e necessidades. 

Para Barbosa (2009, p. 37), 

 

[...] é evidente que se torna imprescindível oferecer às crianças situações práticas e 

vivências que possam ser processadas e sistematizadas por um corpo que sente e 

pensa, desde o nascimento. Por esse motivo, é preciso escolher outras formas de 

priorizar, selecionar, classificar e organizar conhecimentos, mais próximos das 

experiências dinâmicas das crianças.  

Em toda proposta pedagógica, a criança deve ser o foco principal e as práticas 

desenvolvidas junto a elas devem contemplar aspectos importantes que não trazem em si uma 
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prescrição, mas uma forma de apontar direcionamentos para o trabalho, conforme afirma Redin 

(2013). As propostas devem partir de ações que considerem: 

 

 A interatividade do grupo, acreditando que o respeito à diversidade, à diferença e 

à singularidade faz parte do processo; 

 A ludicidade em todas as atividades, pois as crianças têm direito à brincadeira; 

 O conhecimento das crianças (todas): a compreensão do que fazem, como fazem, 

o que sabem, o que sentem; 

 O bem-estar, a saúde, o riso, a alegria da criança; 

 A capacidade que a criança tem de criar e o respeito às suas descobertas e 

propostas; 

 A criação de espaços para a experimentação e para a descoberta de novas soluções, 

reconhecendo que as crianças precisam de um ambiente aconchegante, seguro e 

estimulante e que a sala de aula não é o único lugar para aprender; 

 A cultura na sua diversidade, conhecendo e ampliando as inúmeras manifestações 

e linguagens; 

 A criança como produtora de cultura, reconhecendo, respeitando e estimulando 

suas manifestações e de seu grupo de origem, ampliando as possibilidades de 

expressão infantil; 

 A valorização do meio ambiente, da história, da natureza, ajudando as crianças a 

entendê-los e respeitá-los na sua sabedoria; 

 A complexibilidade do conhecimento e o seu tratamento como objeto de 

investigação cotidiana; 

 A busca de alternativas para que a criança possa dar sentido e significado ao que 

faz, pensa, sente, imagina, tornando o cotidiano um espaço de acontecimentos que 

valem a pena ser vividos; 

 A valorização e o acompanhamento das produções infantis, estimulando a sua 

autoria a partir de desafios. (REDIN, 2013, p. 32). 

 

Nas práticas com as crianças pequenas, Ostetto (2015) e Barbosa (2009) apontam algumas 

formas de planejar comumente encontradas nas instituições de educação infantil, como: 

 

Planejamento baseado em listagem de atividades: Aquele no qual as professoras têm 

a preocupação em listar atividades para preencher o tempo das crianças, sendo feito 

diariamente. A prática pedagógica resume-se na “hora da atividade”, sendo que outros 

momentos da rotina mais ligados aos cuidados das crianças não são planejados, sendo 

deixados para segundo plano; 

Planejamento baseado em datas comemorativas: O planejamento da prática é 

direcionado pelo calendário de eventos: religioso, civil e comercial, considerando 

algumas datas importantes do ponto de vista do adulto de acordo com a sua concepção, 

sendo listadas atividades ligadas a uma data específica; 

Planejamento baseado em “aspectos do desenvolvimento”: ele revela uma preocupação 

com aspectos que englobam o desenvolvimento infantil. Nessas direções várias são as 

áreas contempladas, sendo mais comum a indicação dos aspectos físico-motor, afetivo, 

social e cognitivo. Tem-se a preocupação em caracterizar a criança pequena dentro dos 

parâmetros da psicologia do desenvolvimento. Essa perspectiva do planejamento, se por 

um lado, parece considerar particularidades do desenvolvimento infantil, desconsiderando 

questões relacionadas à construção do conhecimento, à aprendizagem, tendo como 

referência geral e universal de desenvolvimento, tomado como regra ou padrão de 

normalidade para toda e qualquer criança; 

Planejamento baseado em temas geradores: Aqui o tema é o desencadeador ou gerador 

de atividades propostas às crianças. O tema busca articular diversas atividades do 

cotidiano, funcionando como uma espécie de eixo condutor do trabalho. Percebe-se 

que a escolha do tema acaba sendo um pretexto para a listagem de atividades; 

Planejamento organizado por áreas do conhecimento: Este tipo de planejamento é uma 

tendência que contempla conteúdos organizados por áreas de conhecimentos, 

contribuindo com a universalização de conhecimentos acumulados. Baseia-se nas 
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quatro grandes áreas do conhecimento: língua portuguesa, matemática, ciências 

sociais e ciências naturais. Aqui se prioriza uma lista de conteúdos lineares e 

gradativos. (OSTETTO, p. 179-187). 

 

 E ainda completando com Barbosa (2009, p. 56-57), podemos destacar mais uma forma 

de planejamento comumente utilizado:  

 

Planejamento organizado por linguagens: A linguagem é interpretada como um 

campo disciplinar, sendo enfatizadas principalmente nas artes visuais, do corpo, do 

movimento, da música, da literatura, da linguagem oral, do letramento, da natureza e 

da sociedade. A ideia das linguagens nos planejamentos é de que permite considerar 

a multidimensionalidade das crianças.  

 

Sendo assim, cada um dos planejamentos apresentados tem aspectos a serem 

repensados, principalmente no que diz respeito ao trabalho desenvolvido com os bebês, pois 

grande parte deles se preocupam com a faixa etária de 4 e 5 anos, deixando aqui uma indagação: 

O que e como fazer com os pequenos de 0 a 3 anos? 

Para o grupo da Creche Fúlvia Rosemberg, planejar é 

 

É um ponto de partida é um norte para saber por onde se caminha. É uma forma de 

organizar a rotina antecipadamente para atender as necessidades das crianças, também 

é para atingir objetivos propostos. Portanto, planejar é colocar as ideias no papel, 

visando às metas, conquistas e avanços do grupo (Respostas obtidas pelo questionário 

respondido pelas professoras em agosto de 2015 e sistematizado pela pesquisadora 

em junho de 2016). 

 

Embora o grupo de professoras da Creche Fúlvia Rosemberg se organize para planejar 

suas ações utilizando o semanário, os relatos das mesmas demonstram que grande parte delas 

apresentou dificuldades em compreender o planejamento pautado nos campos de experiências, 

estudo esse organizado pela AP Maria Ruth em RPS. As professoras apontaram a necessidade 

de estudos mais aprofundados sobre essa temática, o que resultou na mudança da estruturação 

do semanário para o segundo semestre de 2016, conforme os relatos abaixo: 

 

[...] o planejamento lá nos campos, eu acho muito precoce, porque a gente não estudou 

direito, a gente não sabe o que é isso. Foi falado assim, pinceladamente e o que eu fiz? 

Eu coloquei aquilo que é em áreas do conhecimento e joguei para cada campo, para 

realmente afinar qual conteúdo, quais aprendizagens, qual experiência cabe em cada 

campo, eu acho precoce. Porque a gente não estudou isso, a gente passou. (Professora 

Esther, na devolutiva feita pela pesquisadora sobre a sistematização dos questionários 

em 06/06/2016). 

 

E eu acabei me policiando mais para trabalhar com todas as áreas, os campos de 

experiência. Tanto eu, o outro e nós. Mas a AP Maria Ruth falou, o que você queria? O 

que será essa palavrinha? O que está tentando... que seriam os conteúdos a serem 

trabalhados dentro dos campos de experiência... então eu vou procurando, vou tentando 

dentro desses campos, procurar o que vou trabalhar mais nisso. Qual o significado, ser 

traço, movimento.... Que ela me falou de massinha, como movimento? Tem um 

momento que é criação, que você pode focar, não fecha naquilo, o que é movimento 

hoje, na próxima semana eu posso trabalhar imaginação, criatividade, ver o que a criança 
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já consegue produzir, o que ela está te dando de retorno... um feedback. A mesma 

massinha que é do movimento pode ter diferentes focos [...]. Eu acho que muitas vezes 

você vê o que quer com o grupo, depois você vai procurar o que encaixa no campo. 

Como a gente não tem apropriação ainda do campo, do que significa …porque não tem 

um estudo teórico e mesmo o desenvolvimento infantil acho que tem que ser estudado, 

tem todo um trabalho antes. (Professora Adalgisa em devolutiva feita pela pesquisadora 

em 06/06/2016). 

 

Em discussão com o grupo do período da tarde, as professoras também revelaram 

dificuldades em contemplar os campos de experiência em seus planejamentos, porém a 

professora Nancy relatou: 

 

O começo do ano já veio com novidade que iríamos planejar diferente, com os campos 

de experiência. Então, eu acho que isso ajuda a olhar um pouco para o nosso trabalho. 

Um pouco não, acredito que muito, porque antes nos pegávamos nas disciplinas que eu 

acho que nem deveria ter na Educação Infantil, então se colocava… tenho que pegar um 

pouco de matemática, nem que seja contagem oral, tem que ter artes, alguma técnica de 

pintura... hoje a gente trabalha com mais significado […] e os campos de experiência 

falam que temos muito mais a garimpar e tento esmiuçar o que é campo de experiência 

na minha ideia. Por exemplo quando eu dou massinha. Entra em movimentos. 

Movimento do que? De amassar, de enrolar, mas também cabe na interação, nas artes, 

na criatividade. Você já viu uma coisa tão contrária e tão sucinta ao mesmo tempo? Em 

uma palavrinha você consegue falar tudo, mas eu acho que eu tenho que colocar o 

específico, o que eu estou querendo. (Professora Nancy em devolutiva feita pela 

pesquisadora em junho de 2016). 

 

No início do ano letivo de 2016, a equipe gestora apresentou para as professoras, no 

momento do planejamento inicial, um texto que tratava sobre o trabalho com os campos de 

experiência, com o intuito de que pudessem conhecer a proposta de Reggio Emília para 

educação infantil desenvolvida na Itália. O texto trazia uma Pedagogia embasada na escuta, nas 

relações e nas diferenças. Com essa ação, a equipe gestora buscou propiciar ao grupo mais uma 

forma de pensar o planejamento, cuja centralidade das ações estivesse nas crianças da creche. 

O grupo de professoras mostrou-se receptivo ao texto e apontou que elas enxergavam uma nova 

possibilidade de pensar os fazeres junto às crianças pequenas.   

Porém, este foi o único texto apresentado e não houve continuidade das discussões nas 

formações em RPS; assim, as professoras iniciaram seus planejamentos, utilizando os campos 

de experiência, apenas com impressões e reflexões iniciais, faltando ao grupo estudos e 

embasamento teórico sobre a temática. 

Diante dessa situação, ficou evidente que as professoras se apropriaram da proposta com 

os campos de experiência, mas de forma superficial, revelando em suas falas que grande parte 

ainda continua fazendo seus planejamentos baseados em conteúdos, áreas de conhecimento e 

listas de atividades, sendo necessário um estudo mais aprofundado sobre o assunto, que permita 

reflexões, a fim de que possam estabelecer formas de planejar que propiciem às crianças 

experiências mais significativas, acolhendo e interpretando a complexidade da vida, 
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respeitando suas culturas, principalmente aquelas pautadas no brincar. 

Conforme aponta Barbosa (2015, p. 192),  

 

A organização curricular por Campos de Experiência Educativa possibilita aos 

professores constituírem uma compreensão mais atualizada e complexa das áreas de 

conhecimento e das disciplinas acadêmicas, pois favorecem a visibilidade das inter-

relações entre elas […], indicam um modo de conceber a organização das 

aprendizagens e sua vinculação com a experiência vivida das crianças, algo que em 

nossa realidade educacional ainda é uma grande novidade.  

 

Em estudos sobre o planejamento para os bebês, Ostetto (2015) aponta que o planejar 

das ações deve contemplar todos os momentos de seu dia, não se restringindo apenas à famosa 

“hora da atividade”, pois, dessa forma, o que seria deles nos demais momentos, já que diante 

da especificidade da faixa etária, utilizam muitas vezes do choro para se expressarem e dos 

demais cuidados, envolvendo banho, alimentação e descanso. No trabalho com os bebês, cabe 

às professoras a interpretação de seus gestos e expressões, estando a aprendizagem ligada 

intimamente à atitude das mesmas, pois a partir dessa interação é que novos conhecimentos vão 

se construindo. 

Quando questionadas pela pesquisadora, em agosto de 2015, sobre o papel da professora 

que atua com as crianças de 0 a 3 anos, foram levantadas as seguintes respostas, conforme a 

sistematização abaixo: 

 

Figura 7 – Qual é o papel das professoras de crianças de 0 a 3 anos? 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora como sistematização dos questionários respondidos pelas professoras, para 

encontro de finalização da pesquisa. 

 

De acordo com o relato das professoras, Ostetto (2015, p. 195) afirma que a docente que 

desenvolve o trabalho com os bebês deve ter como ponto de partida, em seu planejamento, “[...] 

a observação e escuta das crianças e para onde está direcionada sua curiosidade”, tendo assim 
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a oportunidade de conhecê-la de uma forma verdadeira, com a oportunidade de elaborar seus 

projetos com base nas crianças, reafirmando que “[...] planejamento é essencialmente atitude”. 

Ainda Ostetto (2015) corrobora com as ideias de Freire (1996), ao evidenciar que 

ensinar exige a escuta e a curiosidade. Essa escuta vem no sentido de que somente quem escuta, 

paciente e criticamente o outro, fala com ele de uma forma não impositiva. Sendo assim, quem 

tem o que dizer deve sempre desafiar quem escuta, possibilitando a quem escuta dizer algo. No 

que diz respeito à curiosidade, explicita que procedimentos autoritários e paternalistas impedem 

o exercício da curiosidade, tanto por parte de quem ensina como por parte de quem aprende. 

Assim sendo, as professoras necessitam saber que, sem a curiosidade, não se aprende e nem se 

ensina e, dessa forma, tanto as crianças como as professoras se assumem epistemologicamente 

curiosos, numa postura baseada no diálogo e não na passividade. Essa curiosidade inicial, com 

o passar do tempo, transforma-se em curiosidade crítica, levando a pessoa a perseguir de forma 

mais intensa seus objetivos. Ou seja, passa-se de uma curiosidade espontânea para uma 

curiosidade epistemológica. Exercitar e praticar a escuta das crianças é perseguir a compreensão 

de seus modos de sentir, pensar, fazer, perguntar, desejar e planejar. É também um modo de se 

aproximar das tensões, das situações conflitantes, das cooperações, das interferências e das 

alegrias provocadas quando um grupo se encontra. 

Quando as professoras promovem o processo de escuta das crianças, aprendem a 

perceber o quão complexas são suas ações. A observação, nesse sentido, serve para que as 

propostas a serem desenvolvidas com os pequenos possam construir processos longos, com 

sentido e história. As professoras que valorizam a observação e a escuta das crianças asseguram 

o reconhecimento delas como capazes de propor e criar. 

 É nesse sentido que o binômio cuidar e educar se entrelaçam, pois é nessas ações do 

cotidiano que ocorrem as trocas afetivas. Também faz-se necessário que as professoras 

contemplem, em sua rotina, pequenas ações que envolvam brincadeiras e outras linguagens, o 

que permite que as crianças se expressem das mais diversas formas. Assim, as professoras 

precisam aprender a brincar com as crianças e não apenas se posicionarem nos momentos de 

conflitos entre elas.  

Para Oliveira (1985, p. 23), 

 

É certo que o professor apenas consegue a difícil e sensível tarefa de adentrar o mundo 

mágico criado pelos alunos em suas brincadeiras se souber se deixar envolver também 

pelo lúdico, pelo aqui-e-agora, sendo constantemente atualizado na ação. Não basta 

ele ficar de lado apenas observando os alunos brincarem e intervindo apenas em casos 

de briga ou choro. Por outro lado, ele não pode adotar uma postura de ter sempre a 

iniciativa de propor e dirigir a brincadeira, distribuindo os papéis e os objetos nela 

presentes e determinando suas regras. Algumas ocasiões são especialmente boas para 
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a presença mais ativa do professor, propondo brincadeiras, cuidando para incentivar 

a participação dos alunos. Entretanto, muitas outras ocasiões são oportunidades dos 

alunos para a construção coletiva de uma brincadeira através da contribuição que 

trazem à interação que estabelecem.  

 

Para que essas explorações aconteçam é preciso a criação de ambiente tranquilo, que 

propicie a concentração, a ação e o desenvolvimento da comunicação com seus pares. Ao 

organizar a vida cotidiana por meio do espaço, do tempo, dos materiais e da organização do 

grupo, a professora realiza uma observação sistemática das ações das crianças, conhece cada 

uma delas, dá oportunidade à imaginação, enriquece o ambiente e aprende junto com elas a 

potencialidade de suas ações. 

 

4.2 PLANEJAMENTO E ROTINA NA CRECHE FÚLVIA ROSEMBERG 

 

Levando-se em conta que a Creche Fúlvia Rosemberg está em constante movimento e 

todas as ações que ali ocorrem necessitam ser planejadas e replanejadas, este estudo traz 

primeiramente pequeno recorte das ações que envolveram a equipe gestora desde a matrícula 

dos alunos realizadas em outubro de 2015 até os dias de hoje. 

No mês de outubro, a equipe gestora realizou todas as matrículas das crianças novas que 

iriam frequentar a creche no ano de 2016, bem como a rematrícula dos alunos que iriam 

permanecer na creche considerando sua faixa etária. O ano de 2016 trouxe novidades, pois, pela 

primeira vez, a creche iria atender dois berçários. A equipe gestora discutiu junto à sua 

coordenação e gerência a viabilidade desta ação, tendo em vista o número de crianças na lista 

de espera na faixa etária de 4 meses a 1 ano e 7 meses e o número reduzido de crianças de 2 a 

3 anos. Após avaliação desta equipe e levando-se também em consideração os espaços físicos 

disponíveis, o número de educadores que iriam atuar com essa faixa etária, a medida foi tomada, 

o que favoreceu positivamente, em grande parte, a população que aguardava a vaga para seus 

filhos. 

A creche utilizou-se da ficha de caracterização preenchida no ato da matrícula de forma 

a conhecer alguns hábitos das crianças, bem como para apresentar informações sobre o 

atendimento oferecido, os objetivos do trabalho e as concepções da creche. Cada família 

recebeu o Regimento Interno de Creches de Santo André, documento elaborado pela Secretaria 

de Educação. 

Como já realizado em anos anteriores, a equipe gestora organizou reunião com os pais 

das crianças novas, com a finalidade de que se apropriassem, de fato, do regimento interno da 

creche, tendo em vista que se tratava da primeira vez que seus filhos iriam frequentar um 
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ambiente escolar. Essa reunião foi de suma importância, tanto para as famílias quanto para os 

profissionais da creche, para estreitamento de laços e esclarecimentos de dúvidas, já que em 

anos anteriores tem se deparado com famílias que, ao trazerem seus filhos pela primeira vez 

para este espaço educacional, acabam por fazer algumas opções equivocadas e desnecessárias, 

tais como: retirada de chupetas, paninhos, entre outras. 

Mantovani e Terzi (1998, p. 179) analisam a importância de 

 

Um encontro preliminar com todos os pais da turma para explicar o que é inserção, 

por que a realizamos com gradual idade, quais os objetivos propostos e como 

procuramos realizá-los. [...] Um diálogo com cada família, com o objetivo de conhecer 

e possivelmente de compreender a pessoa com quem colaboraremos, para construir 

uma boa aliança e um relacionamento de confiança.  

 

A equipe gestora realizou, também, outro encontro em fevereiro de 2016 com as 

famílias, a fim de apresentar todos os profissionais que iriam trabalhar na creche, a proposta 

pedagógica, os espaços e ambientes, já que essa era uma grande preocupação por parte das 

mesmas. 

A creche iniciou o trabalho com número reduzido de crianças, levando-se em conta que 

o quadro de ADIs estava incompleto e, dessa forma, a unidade não tinha como atender a 

totalidade dos grupos. Portanto, a equipe gestora planejou uma inserção gradativa das crianças, 

iniciando por aquelas que já frequentavam a creche no ano anterior, por se tratar de crianças 

que já estavam familiarizadas com o ambiente. Assim, gradativamente foram inseridas as 

demais crianças até o final do mês de fevereiro. Como critérios para o início, a creche 

considerou a idade e o período de frequência das crianças (integral, semi/manhã e semi/tarde), 

sendo que os mais novos e do período semi iniciaram, apenas, no final do mês. Foi um 

movimento tranquilo para as famílias, para as crianças e para as educadoras. 

A equipe gestora e as professoras, ao planejarem a entrada das crianças na creche, 

também consideraram de suma importância, no processo de inserção dos pequenos, o 

acolhimento, que acontece durante o ano todo, tendo em vista o grande número de desistência 

de vagas, principalmente das crianças menores. 

 

É possível, principalmente na Creche, que alguns grupos iniciem o ano com 

determinadas características e necessidades que estarão modificadas no final do 

primeiro trimestre [...]. Assim, nas instituições que atendem bebês e crianças 

pequenas, não se pode prever uma organização do cotidiano de forma homogênea e 

que se mantenha o ano todo sem alterações. (RCNEI, 1998, p. 75). 

 

Reafirmando e mesmo contrapondo algumas questões relacionadas aos RCNEIs, 

durante a discussão, as professoras relatam que a organização do cotidiano das crianças, muitas 
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vezes, passa por replanejamentos diários, considerando a dinâmica do grupo de crianças e 

apontam que, em determinadas situações, há necessidade de utilizar-se de estratégias 

diferenciadas daquelas que haviam sido planejadas para o dia: 

 

É uma coisa dinâmica, ele (planejamento) pode mudar de um dia para o outro. Chega 

que nem hoje, que eu recebi três crianças novas. Um chororo! Até aqueles já adaptados 

tendem a chorar novamente. Ficam assustados! Então eu não vou dar tinta, não vai ter 

como. Vou esperar as coisas acalmarem e pensar para outro dia, ou até para a outra 

semana. (Professora Laura, em Roda de Conversa realizada em 07/06/2016). 

 

Com o intuito de oferecer um trabalho de maior qualidade e uma rotina prazerosa para 

as crianças, as professoras começaram a repensar nas reuniões pedagógicas semanais, novas 

formas de realizar o planejamento do ano de 2016. Esse aspecto foi considerado, uma vez que 

no ano anterior, durante o processo de avaliação, foi manifestado que a formatação do Caderno 

de Planejamento não contemplava as reais necessidades das crianças, deixando a rotina bastante 

engessada e sem possibilidade para a realização de um planejamento de acordo com cada 

agrupamento. 

O Caderno de Planejamento do ano de 2015 continha uma folha dividida por horários 

fixos de meia em meia hora, no qual a professora planejava suas ações junto às crianças. Como 

as questões referentes à formatação não resultaram em resoluções simples, foram necessárias, 

por parte da equipe gestora e do grupo de professoras, algumas reflexões para se chegar a um 

modelo considerado viável, não contemplando divisão de horários de meia em meia hora para 

cada atividade. 

Sendo assim, o semanário para o planejamento ficou organizado no mesmo formato de 

quadro, porém sem as divisões com os horários, ou seja, os campos ficaram livres para que cada 

professora pudesse organizar sua rotina de modo mais flexível. Também foi acrescentado a esse 

documento outro quadro com as modalidades organizativas, a fim de permitir elencar as 

atividades permanentes, sequenciadas, e os projetos que seriam desenvolvidos por cada grupo, 

no decorrer do ano de 2016. 

Mesmo diante das adequações feitas no semanário, algumas professoras ainda 

continuam dividindo o mesmo por horários e relatam que se sentem engessadas na hora de 

planejar e organizar a rotina das crianças; grande parte acaba por descrever uma lista de 

atividades a serem proporcionadas às crianças durante a semana, porém a pesquisadora trouxe 

uma reflexão, durante a roda de conversa em junho de 2016, para o grupo:  

 

A questão não é a forma, mas os princípios que sustentam uma ou outra organização. 

Sem dúvida, a elaboração de um planejamento depende da visão de mundo, de criança, 

de educação, de processo educativo que temos e que queremos, ao selecionar um 
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conteúdo, uma atividade uma música, na forma de encaminhar o trabalho. Envolve 

escolha […] dessa forma a educadora vai aprendendo e exercitando a capacidade de 

perceber as necessidades do seu grupo de crianças, localizando os problemas e 

buscando soluções. Isso pressupõe um olhar atento a realidade. (Roda de conversa 

realizada em 06/06/2016).   

 

Muitas professoras optaram por trabalhar com a pedagogia de projetos. Sendo assim, a 

assistente pedagógica Maria Ruth solicitou que esse documento fosse entregue, quando 

totalmente elaborado, para ser anexado ao projeto político-pedagógico da creche de 2016. O 

semanário também contava com uma folha para que as professoras preenchessem seu registro 

reflexivo semanal e outra para a devolutiva da assistente pedagógica, após a leitura. 

Durante o processo de entrega dos projetos, a equipe gestora constatou que um número 

significativo de professoras utilizaram-se de projetos prontos, retirados da internet, e muitas 

delas revelaram desconhecer a forma de sua elaboração. Decorre que a diretora e a assistente 

pedagógica manifestaram como premente a constituição de grupos de estudos com as 

professoras durante as reuniões pedagógicas semanais, no sentido de aprofundar questões 

relacionadas à elaboração de projetos de trabalho junto às crianças: 

 

A Diretora resgata em conversa com a AP a necessidade de formação específica sobre 

projetos, pois as professoras deixaram claro na RPS que não conhecem o assunto e 

percebem que as atividades que fazem são mais uma sequência didática, do que um 

projeto. A AP diz que como vai sair de licença de um mês deixará as RPS para que as 

professoras conduzam e estudem sobre diferentes temáticas. Entretanto, a AP deixou 

livremente que as professoras escolhessem, no acervo da escola, livros que fossem 

importantes serem socializados com as parceiras, mas mesmo sendo uma necessidade 

formativa e de interesse do grupo, nenhuma professora escolheu sobre pedagogia de 

projetos. Após isso, a temática sobre Pedagogia de Projetos não foi retomada nos 

momentos de RPS. Dentre os temas abordados estavam: Psicomotricidade na Creche; 

Professora sim, Tia não; Pais e educadores de alta performance; Leitura na Creche Nova 

Escola; Brincando com música na sala; Música na Ed. Infantil; Piaget para professores; 

Áreas de experiências; Quem ama educa, Um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. 

(Diário de Bordo da pesquisadora, em 01/10/2015). 

 

O que acabou comigo mesmo, foi quando eu estava pensando no projeto cores e aí a 

gente estava numa RPS e a AP Maria Ruth falava que a rede trabalhava de acordo 

com Delia Lerner e não sei o que, e que aquilo não tinha nada a ver. Eu vi que ela 

arrumou um argumento só para me quebrar e um argumento que não existia, que na 

verdade nem era verdadeiro. (Professora Elisabete, em roda de conversa realizada em 

07/06/2016). 

 

E eu até conversando com a Elisabete, porque eu pensei que fosse pra mim, porque 

eu também estava fazendo um trabalho com cores, e... só que assim, a gente chega 

aqui e traz um triângulo pra pintar, às vezes é uma atividade final, eu já preparei o 

joguinho, já brincou de elefante colorido, fiz um monte de coisa. Aí tem uma visão 

estanque de um momento que as crianças vão pintar uma única forma. (Professora 

Esther, em roda de conversa realizada em 07/06/2016). 

 

Diante da dificuldade que o grupo apontou no trabalho com a pedagogia de projetos, 

constatou-se que a temática, mesmo tendo sido discutida e estudada, ainda carece de mais 
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aprofundamentos por parte do grupo de Professoras. E, sobre a formação das professoras, 

diversos autores têm afirmado a sua importância. Almeida (2000, p. 59) considera que a 

formação continuada deve estar centrada na escola, pois ela “[...] é o lugar onde os saberes e as 

experiências são trocadas, validadas, apropriadas e rejeitadas”. Libâneo (2002) afirma que a 

clareza teórica das docentes é fundamental a fim se de desenvolver consonância entre a teoria 

e a prática. Já Imbernón (2010) discute a importância da formação continuada centrada nas 

professoras e nas situações-problemas de seu trabalho, reconhecendo a importância do apoio 

pedagógico constante, necessário às mesmas que enfrentam tantos desafios no seu cotidiano. 

Embora a creche seja apontada como a primeira etapa da educação básica, ainda há os 

que acreditam não ser possível o trabalho com projetos, pois na sua origem as questões de 

cuidado e higiene se sobrepõem às de aprendizagem. Barbosa e Horn (2008) nos revelam que: 

 

Os estudos de Piaget, Wallon e Vygotsky, demonstram que as crianças aprendem 

desde que nascem [...]. A primeira infância, período que vai dos 0 a 3 anos, é uma 

etapa que começa dominada pelos instintos e reflexos e possibilitam as primeiras 

adaptações e que se estendem pela descoberta do ambiente geral e pelo início da 

atividade simbólica [...]. O modo de viver e de manifestar-se, de conhecer e de 

construir o mundo, pauta-se na experiência pessoal, nas ações que realizam sobre os 

objetos e no meio que as circundam. Os primeiros anos de vida das crianças são 

marcados por uma constante busca de relações: as pessoas, os objetos e os ambientes 

são interrogados, manipulados, mediante uma atitude de intercâmbio interativo, 

juntamente com um processo forte de empatia. [...] Desde muito pequenas elas 

aperfeiçoam o que já existe e adquirem novas estratégias. (BARBOSA; HORN, 2009, 

p. 72). 

 

Conforme citação das autoras, constata-se que as crianças pequenas necessitam tanto de 

uma organização de trabalho quanto de um ambiente específico, sendo que os projetos podem 

ser considerados instrumentos importantes para as professoras que atuam na faixa etária de 0 a 

3 anos. Por meio de projetos é possível abordar diferentes temáticas, concretizadas com base 

na observação dos bebês e das crianças pequenas, nas leituras realizadas em grupo, bem como 

na atuação junto a cada criança, com temas específicos. E ainda com Barbosa (2009), 

 

A ação pedagógica, portanto, é um ato educacional que evidencia sua 

intencionalidade. Se todas as ações que acontecem no estabelecimento educacional 

forem resultado do pensamento, do planejamento, das problematizações, dos debates 

e das avaliações, isto significa que tais ações explicitam as opções pedagógicas da 

instituição e de seus profissionais. (BARBOSA, 2009, p. 43-44). 

 

Fica evidente que o grupo de professoras da Creche Fúlvia Rosemberg possui intenções 

pedagógicas definidas, porém existem necessidades e questões a serem aprofundadas e 

compartilhadas no coletivo, e que sejam explicitadas concretamente por meio de objetivos. 

Debates, estudos e reflexões em grupo precisam acontecer permanentemente, sem, no entanto, 
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desconsiderar o saber de cada professora, construído ao longo de seu percurso profissional. Sob 

esse enfoque, Giroux (1997) assinala que 

 

Torna-se possível elucidar o papel que educadores e pesquisadores educacionais 

desempenham enquanto intelectuais que operam em condições especiais de trabalho 

[...] as condições materiais sob as quais os professores trabalham constituem a base 

para delimitarem ou fortalecerem suas práticas como intelectuais. Portanto os 

professores enquanto intelectuais precisarão reconsiderar e, possivelmente, 

transformar a natureza fundamental das condições em que trabalham [..] os 

professores devem ser capazes de moldar os modos nos quais o tempo, espaço, 

atividade e conhecimento organizam o cotidiano nas escolas [...] a fim de atuarem 

como intelectuais devem criar a ideologia e condições necessárias para escreverem, 

pesquisarem e trabalharem uns com os outros [..] atuarem mais especificamente como 

intelectuais transformadores. (GIROUX, 1997, p. 29). 

 

Ainda pensando em qualificar o trabalho e fortalecer a ação dos educadores, conforme 

nos aponta Giroux (1997), a equipe gestora trouxe uma proposta de planejamento de grupo cuja 

experiência foi realizada com sucesso no ano de 2008 em outra creche do município e colocado 

em prática na Creche Fúlvia Rosemberg no ano de 2015, no sentido de proporcionar um 

momento na rotina em que todos os educadores do grupo (professoras, ADIs e estagiárias) 

pudessem planejar em conjunto as ações a serem desenvolvidas com as crianças, pois não existe 

outro momento destinado para esse fim. Embora a responsabilidade do planejamento seja 

exclusivamente da professora e ela seja a coordenadora do grupo de educadores, a execução 

das atividades durante a rotina se dá por parte de toda a equipe. Essa reunião de grupo permite 

que haja uma troca de informações, experiências e principalmente o alinhamento dos fazeres, 

bem como estreitamento nas relações interpessoais. Muitas vezes, a professora planeja e não 

existe essa troca entre todos os integrantes do grupo, ocasionando um trabalho dificultoso e 

caindo no improviso. Enquanto o grupo conversa sobre a proposta de trabalho, as crianças 

acabam por ficar na espera. Dessa forma, a reunião de grupo acontece quinzenalmente em 

horário de trabalho. Dependendo do número de ADIs e estagiários, a professora sai com dois 

educadores da equipe em uma quinzena e dois na outra quinzena. Esses educadores são 

substituídos por outros de grupos diferentes, porém com a preocupação de manter sempre um 

ou dois adultos referência, principalmente na cobertura dos berçários. Nos grupos maiores já 

não há a necessidade de manter um adulto referência durante essa uma hora de planejamento, 

pois as crianças tendem a não estranhar a presença de pessoas diferentes. Também, nesse 

planejamento existe a necessidade do acompanhamento pedagógico feito pela AP Maria Ruth 

a fim de que possa acompanhar os projetos apresentados pelo grupo e poder fazer as 

interferências necessárias, tanto pautada no seu olhar em sala de aula quanto nas questões 

trazidas pelo grupo nesse espaço de discussão, permitindo a reflexão “do que fazer”, “por que 
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fazer” e “como fazer”.  

De acordo com o questionário, respondido pelas professoras em agosto de 2015, sobre 

a importância do planejamento de grupo, as mesmas apresentaram diferentes respostas que 

foram sistematizadas no slide abaixo e apresentado às professoras em roda de conversa em 6 

de junho de 2016. 

 

Figura 8 – Planejamento de grupo e sua importância 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora como sistematização dos questionários respondidos pelas professoras, para 

encontro de finalização da pesquisa. 

 

Entretanto, diante da observação feita pela pesquisadora em um momento da rotina, foi 

possível observar que a organização prévia pensada pela professora, se fosse compartilhada 

com o ADI da sala, permitiria que as crianças pudessem ter aproveitado melhor o tempo da 

brincadeira que se mostrou tão prazerosa para elas, bem como um tempo menor de espera entre 

as crianças. Assim, tanto a professora como o ADI estariam envolvidas de forma mais intensa 

conforme o Quadro 11: 

PLANEJAMENTO 

– SEMANÁRIO 
Brincadeira com bonecas e paninhos 

OBSERVAÇÃO 

(RELATO) 
A pesquisadora foi até a sala da professora, e lá estavam encerrando uma atividade com 

massinha; como na rotina estava programada uma atividade com jogo simbólico, a 

pesquisadora solicitou a permissão para a filmagem. 

A professora colocou todas as crianças sentadas no tatame e começou a entregar os 

paninhos e as bonecas que estavam guardadas em uma caixa organizadora. Em seguida, 

o ADI saiu para buscar outra caixa de bonecas, pois não havia quantidade suficiente para 

todas as crianças. Enquanto isso, a professora disse para as crianças que já estavam com 

as bonecas que brincassem de “nana nenê”. Quando o ADI retornou com mais bonecas, 

a professora saiu da sala para procurar a caixa com mamadeiras. No seu retorno, entregou 

as mamadeiras, deixando que as crianças escolhessem as que continham suco ou leite. 

Também disse para as crianças que não precisavam brincar sentadas no tatame, porém 
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ali elas permaneceram, pois estavam bem envolvidas na brincadeira. 
DEVOLUTIVA 

PESQUISADORA 
No momento da OTP, a pesquisadora e a professora assistiram o vídeo e conversaram 

sobre a atividade proposta. 

A professora relatou que as crianças gostam muito de brincar com paninhos e bonecas – 

tanto os meninos quanto as meninas e que nenhum deles demonstra resistência nas 

brincadeiras de casinha. Ela também disse que ficou irritada, pois não encontrava a caixa 

com as mamadeiras – que sempre fica disponível em um espaço coletivo.  

A pesquisadora questionou a professora sobre a possibilidade do material ser separado 

antecipadamente pelo ADI, uma vez que o mesmo tem acesso ao planejamento, evitando 

assim a espera das crianças. A professora relatou que a parceria ainda está se 

estabelecendo e em muitas situações o ADI ainda não se vê como parte integrante do 

grupo, necessitando, ainda, de sua intervenção.  

A pesquisadora e a professora também levantaram outras possibilidades de brincadeiras 

simbólicas, envolvendo o preparo do espaço da sala com diferentes materiais e 

possibilidades, como: carrinhos de bebê, banheiras para banho, berços, almofadas ou 

mesmo realizar a atividade no espaço da casinha que permite a interação entre as crianças 

num ambiente diferenciado. Essa reflexão foi muito importante e as duas concordam que 

a felicidade das crianças com suas bonecas e paninhos foi inegável. 

PALAVRAS-

CHAVE 
Envolvimento, felicidade, interação. 

Quadro 11 – Registro de observação de prática (professora Marina, CI Final, 19/05/2016) 
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Trazendo a importância do planejamento coletivo em RPS, as professoras dos ciclos 

podem compartilhar seus fazeres e intenções com o grupo, conforme revela a professora Laura: 

 

[…] Eu acho interessante esse planejamento conjunto das salas iguais. Os dois 

berçários juntos, os dois ciclos iniciais, os dois finais… porque você tem um 

alinhamento dentro da Creche. Quando você planeja sozinha dentro da sua sala, no 

seu cantinho, fica uma coisa mais perdida. Acredito que existam momentos que 

precisamos pensar um pouco sozinhas. Quando você planeja no todo, com todas as 

salas ao mesmo tempo, fica uma coisa mais uniforme, na verdade. E eu acredito que 

esse planejamento que a gente vem realizando, vem crescendo. Tem ficado mais rico, 

porque as pessoas trazem ideias novas, novas propostas, a gente vai melhorando o que 

vem fazendo ao longo dos anos. E esse planejamento está ficando cada vez mais rico, 

isso que eu sinto. (Roda de conversa realizada em 06/06/2016) 

 

A organização dos espaços e dos materiais também é fundamental para que boas práticas 

sejam desenvolvidas junto aos pequenos. Isso significa que, na realização dos trabalhos com as 

crianças, deve-se planejar a forma mais adequada de organizar os espaços nas salas, bem como 

utilizar outros tipos de materiais, a fim de criar novos ambientes. É importante ressaltar que os 

processos de aprendizagem extrapolam os espaços da sala, devendo ser oportunizado às 

crianças vivências em outros espaços da creche, bem como fora dela, o que enriquece de forma 

significativa suas aprendizagens. Barbosa (2013, p. 219) aponta a importância de 

 

[…] pequenos atos, feitos em conjunto, que dão início à construção de um mundo real 

e à formação de um mundo imaginário assim como à possibilidade de inventar formas 

dilatadas da vida, ligando as artes do fazer às artes do viver. Com os adultos e as 

demais crianças, cada bebê ou criança aprende maneiras de estar e se relacionar com 

o mundo, criar seu estilo de ser. Cabe aos adultos, em seu papel de acompanhantes 

mais experientes, ofertar tempo para escutar uma poesia, uma música, uma voz, 

imagens, ideias que ampliem as sensibilidades infantis. O cotidiano como o lugar do 
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ritual, do repetitivo, mas que escuta o extraordinário que existe no dia a dia. O 

cotidiano é onde se aprende a ver a beleza das pequenas coisas. E é essa a cultura que 

pode ser criada e fomentada com as crianças na vida cotidiana das escolas infantis.  

 

Para melhor organização do planejamento, o grupo optou por deixar livre os horários de 

uso dos espaços, como: casa lúdica para brincadeira simbólica, parque, pátio interno com cama 

elástica e piscina de bolinhas, sala de vídeo e leitura, procedendo, dessa forma, uma organização 

entre as três salas das crianças maiores e deixando os berçários de fora; isso porque ainda são 

bem pequenos para utilizarem esses espaços no piso inferior, sendo contemplado apenas o 

espaço do piso superior (um canto para brincadeira simbólica), mas que foi pouco utilizado no 

ano de 2015, assim como os espaços externos, com exceção dos solários superiores que dispõem 

de mini escorregadores e alguns cavalinhos de balanço. 

Inicialmente, a diretora/pesquisadora questionou as professoras quanto à não 

organização dos horários dos grupos para uso das áreas externas na parte inferior da creche; no 

entanto, as mesmas relataram que optaram por essa forma, pois avaliaram que o trabalho não 

deveria ficar tão restrito e rígido aos horários preestabelecidos. 

Diante de constantes queixas das professoras dos berçários, por não estarem 

conseguindo utilizar todos os espaços com os bebês, surgiu a necessidade de se rediscutir a 

utilização do uso dos mesmos. Como resultado, ficou estabelecida a organização de um quadro 

com todos os espaços disponíveis e o tempo destinado para cada grupo. A equipe gestora 

solicitou que o grupo de docentes se encarregasse dessa ação, pois cada professora tinha 

propriedade de sua rotina junto às crianças e de suas necessidades. Sendo assim, os grupos de 

crianças foram contemplados com o uso de todos os espaços. Também foi combinado junto à 

equipe gestora que a utilização dos espaços seria feita em subgrupos de, no máximo, oito 

crianças, para garantir a qualidade na oferta dos brinquedos e a participação plena das mesmas. 

Foi discutido que momentos como “contação de histórias” e “rodas de conversa” 

deveriam também fazer parte da rotina diária das crianças. Entretanto, a equipe gestora tem 

percebido que todos os grupos propiciam esses momentos para as crianças, porém, o que difere 

é a forma como acontecem, questão essa que ainda carece de melhor aprofundamento e estudo 

sobre “como fazer”, assim como a troca de experiências entre elas. 

Diante do relato da professora Sandra Cristina sobre a dificuldade que sentia em 

organizar a turma para a contação de histórias, a pesquisadora se disponibilizou a participar 

desse momento a fim de que pudessem constatar e buscar uma solução, conforme descrito no 

Quadro 12: 
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PLANEJAMENTO 

– SEMANÁRIO 
Contação de História: O macaquinho 

OBSERVAÇÃO 

(RELATO) 
A Professora havia organizado a sala com colchões no formato de um retângulo grande e as 

crianças ali sentaram. Estavam presentes vinte e três crianças, duas ADIs e uma estagiária. A 

professora sentou em um dos colchões em frente a lousa. A professora iniciou a história, 

utilizando um macaquinho de pelúcia que havia sido transformado num fantoche de mão. A 

pedido da professora, uma funcionária da lavanderia que tem habilidades para a costura, 

confeccionou o boneco. As crianças ouviam atentamente a história, com os olhos fixos no 

macaquinho. Como tratava-se de um conto de repetição, todos participavam e esperavam a 

hora de repetir junto com a professora a frase: “Quer vir comigo? ”. As crianças tentavam se 

aproximar da professora e colocar a mão no macaquinho. Ela pedia para que esperassem. 

Outros tentavam sentar no seu colo, encostando bem pertinho. Algumas crianças que estavam 

um pouco mais distantes queriam levantar, mas eram contidas pelas ADIs. Foram apenas 

duas crianças que tentaram essa aproximação. Ao final, a professora passou o macaquinho 

para que todas pudessem pegá-lo. 

DEVOLUTIVA 

PESQUISADORA 
A partir da observação do vídeo na íntegra, a pesquisadora questiona a professora sobre o 

motivo da organização dos colchões, no formato de um retângulo tão grande, e ainda o que 

achou da atividade como um todo. Ela relata que estava com dificuldade em organizar as 

crianças para a contação de histórias e a sugestão desse tipo de organização com colchões 

tinha sido feita pela AP. Também diz que a atividade foi muito prazerosa para as crianças 

e que a ideia de transformar um macaquinho de pelúcia num fantoche fez sucesso com o 

grupo. A pesquisadora solicita que o vídeo seja assistido novamente e que observe as 

crianças que estavam sentadas, principalmente aquelas que ficaram no final da sala. Ela 

relata que ficaram distante demais. A pesquisadora diz que estava naquele mesmo lugar e 

que também sentiu o distanciamento e a vontade de ter o “colinho” que aqueles que 

estavam mais próximos tiveram a oportunidade da aproximação. Também ressalta para a 

professora a tentativa de uma nova organização, utilizando o tapete. A professora relata 

que quando estão mais próximos, ficam se cutucando entre si. A pesquisadora ainda insiste 

nessa aproximação e sugere que as ADIs e as estagiárias estejam mais próximas das 

crianças, também sentadas no chão. Do ponto de vista da pesquisadora, a organização com 

os colchões, distanciou demais o grupo. Ainda sugere que envolva as ADIs na contação, 

proporcionando momentos em que elas sejam as contadoras de novas histórias. É uma 

forma de envolver o grupo de educadoras, fortalecendo o vínculo entre elas, e ainda relata 

que a professora pode se surpreender com habilidades que podem estar ali escondidas.  

PALAVRAS-

CHAVE 
Envolvimento, parceria. 

Quadro 12 – Registro de observação de prática (professora Elisabete CI Inicial, 20/10/2015) 
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

Além dos aspectos apontados quanto a organização do ambiente, uso do tempo, seleção 

de propostas e atividades e oferta de materiais que devem permear o planejamento, merece 

destaque, na ação acima, a importância das relações estabelecidas entre adultos/crianças e 

crianças/crianças. Essas relações devem se estabelecer a fim de que tragam significados para as 

mesmas, despertando assim novas aprendizagens.  

Barbosa e Horn (2001, p. 67) afirmam: 

 

Organizar o cotidiano das crianças pressupõe pensar que o estabelecimento de uma 

sequência básica de atividades diárias é, antes de mais nada, o resultado da leitura que 

fazemos do nosso grupo de crianças, a partir, principalmente, de suas necessidades. É 

importante que o educador observe o que as crianças brincam, como estas brincadeiras 

se desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que 

lhes chama mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais 

agitados. Este conhecimento é fundamental para que a estruturação espaço-temporal 

tenha significado. Ao lado disto, também é importante considerar o contexto 

sociocultural no qual se insere e a proposta pedagógica da instituição, que deverão lhe 
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dar suporte.  

 

Em proposta ao coletivo de professoras, o planejamento semanal deveria ser 

organizado a contemplar nos diferentes momentos da rotina, as seguintes dimensões : 

acolhimento (entrada e saída), refeições, cuidado de higiene pessoal, momentos lúdicos, 

momentos de exploração e vivências, respeitando os direitos e necessidades das crianças. 

Os registros de cenas do cotidiano relatadas, que seguem mais adiante, são habituais 

na Creche Fúlvia Rosemberg, os quais vêm sendo discutidos nas RPS com as professoras, 

nas ROTS com as ADIs e nas reuniões com estagiárias. O objetivo é provocar reflexões e 

mudanças importantes nas práticas, caso a rotina se modifique em relação à forma como foi 

planejada e conduzida. Vale ressaltar que o primeiro relato apresenta as cenas que foram 

observadas pela diretora/pesquisadora, e o segundo momento refere-se às discussões dessas 

cenas com o grupo de educadoras, buscando indicadores de possíveis e necessárias 

mudanças. 

 

Acolhimento (Entrada e Saída)  

7h - As educadoras sobem para receber as crianças. O portão abre pontualmente às 

sete horas. Algumas já estão na porta, prontas para receber as crianças. Outras ainda 

estão subindo as escadas junto com os pais e com os condutores escolares. No chão 

da sala observada há diversos brinquedos espalhados pelo chão: bonecos, carrinhos, 

ursinhos de pelúcia. Uma educadora fica na porta recebendo as mochilas e as demais 

recebem as crianças. Uma das educadoras retira as agendas das mochilas das 

crianças e as coloca em cima da mesa para serem lidas e vistadas pela professora. 

Há uma criança que chora muito no grupo e não quer o colo da educadora. A mesma 

convida a mãe para entrar. Algumas crianças da turma olham assustadas para a 

menina que está chorando, as demais crianças vão observando o espaço, procurando 

um brinquedo que agrade. Outras, ainda sonolentas, vão se encostando em alguns 

colchões dispostos nos cantos da sala. Nesse momento, pouca interação ocorre entre 

os adultos e as crianças. Algumas famílias conversam com a educadora que está na 

porta da sala relatando recados rápidos sobre seus filhos, são conversas rápidas. 

Essa rotina permanece até às 7h30, diariamente. (Diário de bordo da pesquisadora, 

em 04/04/2016). 

 

Mas pode ser diferente... 

7h – As educadoras já estão todas na porta da sala, aguardando para acolherem as 

crianças que estão chegando. Os espaços estão previamente organizados, com 

cantos diversificados e ao fundo há uma música que toca no ambiente. Cada 

criança pega sua mochila, retira a agenda e coloca sobre a mesa e guarda a mochila 

na colmeia que já está identificada com a foto e o seu nome, após isso elas 

escolhem com o que e com quem querem brincar, pois existem vários cantos com 

propostas diversificadas. As famílias que vão chegando com seus filhos dormindo, 

já entram na sala e os aconchegam nos colchões. Enquanto a educadora, que 

recepciona as famílias, conversa com as mesmas recebendo e passando os 

informes do dia. As demais estão sentadas no chão brincando com as crianças. Ao 

término dos 30 minutos, as crianças são convidadas a guardarem os brinquedos 

nas caixas e se organizam para descer para o café. Os que estão dormindo vão 

sendo acordados de forma tranquila e são convidados a ir tomar o café também. E 

assim segue o dia a dia muito bem planejado, pois há um grande dinamismo e 

diversidade no grupo, possibilitando a criação de espaços, diversidade de 

materiais e a construção de situações que desafiam e contribuem para o 
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desenvolvimento das crianças, exigindo preparo, conhecimento e disponibilidade 

das educadoras. (Diário de bordo da pesquisadora, em 15/04/2016). 

 

A chegada das famílias e das crianças na creche significa um momento de ligação entre 

as famílias, as crianças e as educadoras, no qual se estabelecem vínculos de confiança. Para que 

esse acolhimento aconteça em um ambiente favorável e acolhedor, a professora necessita 

planejar ações que permitam aos pequenos uma interação com os colegas e os adultos que 

compõem esse grupo, utilizando-se, para isso, de cantos com brinquedos variados, músicas, 

livros e diferentes possibilidades para as crianças. Também é importante respeitar a criança que 

ainda chega dormindo, oferecendo-lhe um canto com colchões forrados com lençol e cobertor 

a fim de que possa ali permanecer até o horário do café. 

Diante do acompanhamento da diretora durante a entrada das crianças nas salas, a mesma 

constatou que a inserção e o acolhimento das crianças não estavam ocorrendo em conformidade 

ao acordado com o grupo de educadoras da creche, bem como não estavam sendo planejadas 

pelas professoras de forma a atender às necessidades das crianças: 

 

A diretora solicitou à AP que seja colocado na pauta da RPS da semana a 

importância de um olhar mais sensível sobre a inserção e acolhimento das 

crianças. Tem percebido que as atividades não estão sendo organizadas de forma 

diferenciadas. As crianças que chegam dormindo, não precisam ser acordadas e 

devem ser aconchegadas em colchões até o horário do café. Também relata a 

necessidade de conversa com alguns pais de crianças, que já eram da creche, de 

que não precisam permanecer na unidade se as crianças estão bem. Também diz 

para a AP que não viu nenhuma sala fazer nada de diferente com as crianças para 

que saíssem alegres da creche (uma peteca de jornal, uma bexiga), principalmente 

na sala 4 onde o choro está desesperador [...]. A AP Maria Ruth deixa claro que 

as professoras terão uma hora para planejamento e a diretora sugere que ela 

acompanhe os pequenos grupos, pois aos seus olhos as professoras estão com 

bastante dificuldades em pensar em possibilidades nesse momento de tanto choro 

na creche. (Diário de bordo da pesquisadora, 10/02/2016). 

 

Constata-se que na Creche Fúlvia Rosemberg há necessidade de se discutir e 

repensar o período de inserção e acolhimento das crianças, de modo que os espaços sejam 

organizados a respeitar as necessidades de cada uma. O estabelecimento de vínculos entre 

os adultos para acolher as crianças também se mostra fundamental, sendo essa uma tarefa 

complexa, que exige proposta pedagógica flexível e que contemple experiências 

diversificadas. 

Conforme Barbosa (2009), o horário de entrada na creche representa uma aliança entre 

as famílias, as crianças e a professora. Este é um momento importante que permite a construção 

de vínculos e confiança entre esses três parceiros de trabalho. Dessa forma, cabe à professora 

ter o compromisso de organizar a inserção e o acolhimento que seja prazeroso às crianças.  

Na roda de conversa realizada em 7 de junho de 2016, a Diretora trouxe a seguinte 
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reflexão para o grupo de professoras: 

 

O planejamento não é bom ou ruim em si. Pois, de modo geral, vejo o planejamento 

como atitude. O planejamento não é bom ou ruim em si. Tomado como intenção, 

está submetido à direção que impõe. Não adianta ter um planejamento bem 

planejado, se o educador não constrói uma relação de respeito e afetividade com as 

crianças. Se ele toma as atividades previstas como momentos didáticos, formais, 

burocráticos. Se ele age, atua, mas não interage, partilha da aventura que é a 

construção do conhecimento para o ser humano. (OSTETTO, 2015, p. 189). 

 

Durante o período de inserção e acolhimento, um familiar pode acompanhar a criança, 

até que ambos se sintam seguros e confiantes no trabalho da unidade escolar. Outro aspecto em 

relação ao acolhimento relaciona-se à conversa com as famílias que, por vezes, querem relatar 

algum fato sobre a criança, entregar medicamentos ou simplesmente esclarecer alguma dúvida. 

Para dar conta dessas demandas faz-se necessário a organização e a colaboração do grupo de 

educadoras, no sentido de criar estratégias flexíveis de modo a acolher as crianças e as famílias. 

Visando à melhora no atendimento, ficou, então, acordado que os familiares devem procurar a 

professora na OTP ou agendar conversa, em se tratando de casos mais específicos. 

 

A comunicação mais individualizada entre as famílias e as instituições de educação 

infantil deve ocorrer desde o início de forma planejada. Após os primeiros contatos, 

a comunicação entre as famílias e os professores pode se tornar uma rotina mais 

informal, mas bastante ativa. Entrar todos os dias até a sala onde sua criança está, 

trocar algumas palavras com o professor pode ser um fator de tranquilidade para 

muitos pais. Quanto menor a criança, mais importante essa troca de informações. 

Este contato direto não deve ser substituído por comunicações impessoais, escritas 

de maneira burocrática. Oportunidades de encontros periódicos com os pais de um 

mesmo grupo por meio de reuniões, ou mesmo contatos individuais fazem parte do 

cotidiano das instituições de educação infantil. (RCNEI, 1998, p. 78). 

 

Na saída, a creche tem priorizado a entrega das crianças, sempre em um ambiente mais 

tranquilo, com rodas de música, brinquedos de montar e, por vezes, com o uso da televisão, 

pois esse momento de intenso fluxo não permite uma atividade “dirigida”, já que as crianças 

saem gradativamente. 

 

Alimentação 

10h45min. – Almoço: As crianças chegam ao refeitório e vão lavando suas mãos. A 

professora coloca o sabonete em cada mão e pede que esfreguem. Após isso, é dada 

a cada criança uma folha de papel toalha para que sequem as mãos. As crianças são 

colocadas nas mesas de forma previamente organizada pelas educadoras, indicando 

onde cada uma deve sentar. Os pratos já estão montados pelas cozinheiras, que 

aguardam do lado de dentro do balcão da cozinha. Há cuidados na montagem do 

prato, de forma tal que cada alimento fique separado: arroz, feijão, frango e salada. 

Após receberem seus pratos, as crianças começam a comer sozinhas, algumas 

utilizam a mão por não saberem manusear o talher, outras já conseguem comer 

sozinhas. As educadoras circulam entre as mesas, ajudando aqueles que não 

conseguem comer sozinhos. Algumas crianças separam a salada, outros chegam a 

jogar na mesa. As educadoras dizem que não pode fazer aquilo e pede que 

experimentem – alguns se recusam a experimentar. Uma das educadoras insiste, 

mas a criança cospe. Alguns pedem para repetir o arroz, feijão e o frango e as 
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educadoras servem novamente as crianças. Quando terminam, levantam os pratos 

para que as educadoras os retirem da mesa; os que não querem mais comer, também 

chamam para que o prato seja esvaziado no lixo. Uns terminam antes, outros depois 

e só após todos terminarem, é servida a fruta. A sobremesa está acondicionada em 

pote plástico – hoje, é dia de maçã. Há dois pedaços de maçã para cada criança. 

Nenhuma criança rejeita, pelo contrário, elas adoram. Alguns mastigam e cospem a 

casca na mesa, outros a comem sem nenhum tipo de rejeição. Nesse movimento há 

uma criança dormindo com a cabeça sobre a mesa, adormeceu antes mesmo de 

terminar a sua refeição, mas permanece ali dormindo. Após todos terminarem, as 

educadoras vão tirando um a um do banco, que é provido de encosto e dificulta a 

saída das crianças, e seguem com a rotina. (Diário de bordo da pesquisadora, em 

17/11/2015). 

 

Mas pode ser diferente... 

As crianças chegam ao refeitório e vão lavando suas mãos. Uma criança coloca o 

sabonete líquido na mão dos colegas, que ao terminarem de lavar as mãos retiram a 

folha de papel do suporte acondicionado na parede sob a supervisão e incentivo da 

professora, explicando para as crianças que apenas duas folhas são suficientes. 

Pensando no desenvolvimento da autonomia das crianças de três anos, seria 

importante reorganizar o refeitório com as mesas trevo, que permitiria maior 

mobilidade delas, bem como o self service (movimento que poderia ser pensado no 

coletivo de educadores da creche). As crianças escolhem o lugar onde desejam 

sentar. Alguns sentam perto de amigos e conversam. As educadoras circulam pelos 

espaços e ajudam as crianças que apresentam dificuldades em se alimentarem 

sozinhos, bem como incentivam aqueles que apresentam resistência aos novos 

alimentos do cardápio, servindo-se de um pouco da alimentação e provando junto 

com as crianças no sentido de incentivá-las. Após o término da refeição cada criança 

levanta e vai até o lixo, jogar o restante de comida e devolver o prato no balcão da 

merenda. Todos recebem suas frutas e a comem. Uma criança que está dormindo na 

mesa é retirada por uma educadora e levada para dormir no berçário, por se tratar 

de um espaço tranquilo, no qual sempre há um adulto nos cuidados dos bebês. Todos 

saem de suas mesas e seguem para a sala junto com as educadoras. As refeições são 

servidas diariamente, seguindo o cardápio elaborado pela CRAISA. Tendo como 

princípio que este momento proporciona às crianças várias aprendizagens, conquista 

da autonomia, oportunidades de socialização e ampliação de saberes, a creche 

oferece as refeições às crianças, de forma que as educadoras possam auxiliá-los, 

principalmente para aqueles que estão aprendendo a se alimentar sozinhos.  

Também é fundamental que as educadoras estimulem as crianças a experimentarem 

todos os alimentos, levando em conta que os pratos oferecidos são balanceados, 

contendo carnes, legumes, verduras e frutas. (Diário de bordo da pesquisadora, em 

24/11/2015). 

 

11h30min. – Escovação: A professora, ao chegar na sala, vai organizando as trocas 

de roupas das crianças que se sujaram no almoço. Uma educadora fica sentada em 

uma cadeira, pegando as mochilas e chamando as crianças que estão sentadas no chão. 

Após a troca da roupa, a professora vai formando pequenos grupos de cinco crianças 

e levando ao banheiro. Lá, pede que as crianças se sentem no chão e vai entregando a 

escova com o creme dental para cada uma. Nesse momento, a professora está sozinha 

e as outras duas educadoras estão na sala com as demais crianças que aguardam serem 

chamadas, sendo o tempo de espera de 15 minutos. Enquanto isso, as crianças 

começam a cantar, brincar de mão, levantar, ir até a janela, correr e rolar no chão. 

Durante todo o tempo, as educadoras solicitam às crianças para que permaneçam 

sentados e que aguardem a chamada da professora para realizar a escovação. O 

primeiro grupo ao terminar sua escovação devolve a escova para a professora, que a 

guarda em uma capa plástica com o nome da criança e a mesma volta sozinha para a 

sala, que fica ao lado do banheiro, e assim acontece sucessivamente até que todos do 

grupo realizem a escovação. (Diário de bordo da pesquisadora, em 04/03/2016). 

 

Mas pode ser diferente... 

A professora, ao chegar na sala, vai organizando as trocas de roupas das crianças 
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que se sujaram no almoço. Uma educadora organiza uma roda de música com as 

crianças, enquanto a outra vai pegando as mochilas. Após a troca da roupa, a 

professora vai formando pequenos grupos de cinco crianças e levando ao 

banheiro. Como há cinco torneiras nesse lavatório, cada criança pega sua escova 

que já está identificada, com um pequeno botão que foi escolhido logo no início 

do ano. Cada escova tem uma identificação particular e fica acondicionada num 

avental que está no corpo da professora. A criança pega sua escova e a professora 

coloca o creme dental. Nesse momento, ela vai orientando e conversando com as 

crianças para que realizem a escovação. Após o término, cada criança guarda a 

escova com a capinha no avental. (Diário de bordo da pesquisadora, em 

08/03/2016). 

 

Trocas de fraldas e roupas 

16h00 – Após o jantar, as educadoras iniciam as trocas de fraldas. A professora 

despeja uma caixa de minibrinquedos para as crianças que correm para disputar qual 

brinquedo será pego, enquanto duas delas vão levando pequenos grupos para o 

banheiro. Colocam as três crianças sentadas no chão. Enquanto aguardam sua troca, 

alguns andam pelo espaço, sobem na rampa, na escada de trocas. Na sala, a educadora 

que ali permaneceu vai penteando os cabelos das crianças, colocando blusa de frio, 

enquanto as demais continuam correndo pela sala. (Diário de bordo da pesquisadora, 

em 21/10/2015). 

 

Mas pode ser diferente... 

16h00 – Após o jantar, as educadoras verificam quais crianças necessitam ser 

trocadas. A professora organiza uma brincadeira de roda dirigida (batata quente) 

enquanto as demais educadoras vão levando uma criança por vez para ser trocada. 

Após as trocas, a professora convida as crianças a organizarem os seus pertences e 

mochilas, assim como observa o tempo para verificar se há necessidade de mais 

agasalhos e na continuidade da brincadeira aguardam a chegada das famílias. (Diário 

de bordo da pesquisadora, em 29/10/2015). 

 

Segundo Barbosa (2009, p. 95), o horário da alimentação, das trocas de fraldas e roupas 

e do banho são os melhores momentos para estar junto das crianças. Neste movimento com as 

crianças, são estabelecidos vínculos afetivos, a confiança, o diálogo corporal, a construção do 

olhar e da escuta. Há necessidade que isso aconteça de forma tranquila, sem pressa, permitindo 

a observação diante das reações das crianças, promovendo sua participação e o 

desenvolvimento de seus pensamentos e hábitos saudáveis.  

 

Sono 

11h30 min. – Ao entrarem na sala, os colchões já estão forrados com lençol de 

elástico e o lençol de cobrir. Todas as crianças são colocadas para dormir, as que 

frequentam o período integral e as que frequentam o semi e que irão embora, a 

partir das 12h00. Cada criança já tem seu lugar preestabelecido; segundo as 

educadoras, no meio ficam aquelas que adormecem mais rápido e nas pontas 

aquelas que demoram para adormecer. As crianças retiram o tênis e colocam 

embaixo de seu colchão. A educadora pede que tomem cuidado ao pisarem no 

colchão e chama a atenção de alguns que deitaram com a cabeça do mesmo lado. 

Algumas crianças já estão com suas chupetas e paninhos que são utilizados apenas 

no momento do descanso. Após deitarem, são cobertas. Algumas mexem e 

remexem até se descobrirem. Olham para o alto e a educadora diz que agora é 

hora de dormir e é preciso fechar os olhos. Alguns espremem os olhos. As 

educadoras se organizam para ficar próximo e acalentar as crianças que 

apresentam mais dificuldades em adormecer, sem a presença do adulto. Logo, 

alguns já estão adormecidos. Há uma criança que não adormece e fica ali até a 

hora de todos acordarem, ou seja, por aproximadamente uma hora e meia. (Diário 
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de bordo da pesquisadora, em 18/0 8/2015). 

 

Mas pode ser diferente... 

Ao entrarem na sala, os colchões já estão forrados com lençol de elástico e o lençol 

de cobrir. No ambiente toca uma música para acalentar o sono dos pequenos. As 

crianças vão se acomodando nos colchões, tirando seus tênis e guardando embaixo 

do colchão escolhido. Após se acomodarem em seus colchões, as educadoras 

cobrem as crianças. Ao se descobrirem, as educadoras têm a preocupação de 

manterem as crianças cobertas, no sentido de lhes deixarem mais confortáveis e 

protegidas. As educadoras se organizam para ficar próximo e acalentar as crianças 

que apresentam mais dificuldades em adormecer sem a presença do adulto, mas que, 

porém, demonstram a necessidade desse descanso. Logo, alguns já estão 

adormecidos. Algumas crianças não adormecem e são retiradas da sala e 

encaminhadas para outro local no qual está prevista uma atividade mais tranquila, a 

fim de que se restabeleçam para enfrentar a rotina do período da tarde e no qual 

ainda permanecem algumas crianças do período semi que aguardam suas famílias e 

não foram colocadas para dormir, pois o período de espera pelas famílias é pequeno 

e quando começam a adormecer são retirados de seu aconchego para serem 

entregues aos familiares. As crianças que vão acordando fora do horário previsto, 

também vão sendo retiradas gradativamente do grupo, sem a necessidade de esperar 

que todos acordem. No horário previsto para que sejam acordadas, algumas crianças 

demonstram ainda estarem com sono. Uma educadora calmamente vai conversando 

com as mesmas, até que acordem, para assim, seguirem com a rotina. (Diário de 

bordo da pesquisadora, em 20/08/2015). 

 

 

Esses momentos de cuidados físicos devem estar associados ao afeto e ao contato 

corporal, bem como na construção de vínculos entre criança e adultos. Na Creche Fúlvia 

Rosemberg existe preocupação, por parte da equipe gestora, de que todas as crianças recebam 

seus cuidados de higiene, respeitando as necessidades de cada uma. O contato corporal do 

adulto com a criança é importante para que conheçam os limites de seus corpos, desenvolvam 

sua identidade, pois é nessa etapa da vida que as crianças dependem da tradução de sua 

linguagem, que é prioritariamente corporal, mediante ações do adulto. De acordo com Barbosa 

(2009, p. 95), 

 

A hora do banho, do sono, ou da alimentação podem se converter em situações de 

intensas aprendizagens para a criança, entendendo, situações de aprendizagem 

como as diversas oportunidades de compartilhamento e ampliação de saberes e, 

consequentemente, de constituição cultural da criança. Nessas situações 

interativas com adultos e outras crianças acontece a conquista da autonomia, da 

construção da identidade, das manifestações corporais e expressivas das crianças, 

da ludicidade, entre outras coisas que fundamentam a pedagogia da educação 

infantil.  

 

A preocupação com os cuidados físicos das crianças, durante a rotina na creche, é tão 

importante como todos os demais momentos planejados pela professora. Dessa forma, eles não 

devem ser secundarizados, realizados de forma mecânica e distante de intencionalidade. Cabe 

ao professor priorizar, nesses momentos, a interação do adulto com a criança, concebendo-os 

como experiências enriquecedoras de trocas, interações, criação de vínculos, sobretudo para 
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que os pequenos se sintam protegidos, vivenciando o gosto e o prazer pelo brincar, balbuciar, 

falar, compreender, explorar, agir, pensar e sentir. 

 

Hidratação  

Numa tarde ensolarada, as crianças de uma sala do CI Inicial brincam nos espaços 

externos da creche. As crianças encontram-se em subgrupos. Uma das turmas está 

no parque e a outra no espaço externo, no qual as crianças estão sentadas em roda 

brincando de corre cotia. Há duas educadoras no parque e duas com as crianças 

na brincadeira. Percebe-se que estão aprendendo a nova brincadeira. A professora 

utiliza de um ursinho para ser jogado atrás das crianças, enquanto cantam: “Corre 

cotia, na casa da tia, corre cipó na casa da vó, lencinho na mão caiu no chão, 

moça bonita do meu coração. Posso jogar, pode, ninguém vai olhar, não”.  A 

brincadeira estava bem divertida, percebia-se que as crianças estavam gostando e 

esperavam de olhos fechados o ursinho ser colocado atrás delas para poderem 

correr. Nesse movimento alguns se atrapalhavam, pois ainda não tinham se 

apropriado da brincadeira. Como o tempo estava muito quente e as crianças 

estavam sob o sol, a brincadeira durou em média 10 minutos e alguns falavam: 

“Eu não fui”. Mesmo assim a brincadeira se encerrou e a Professora solicitou que 

as ADIs colocassem as crianças sentadas à mesa do refeitório para beberem água, 

pois era o horário destinado à “hidratação”. Enquanto a primeira turma sentava, a 

professora foi buscar a outra que estava no parque. Algumas se mostraram 

resistentes ao sentar, correram para a piscina de bolinhas e para o espaço da 

brincadeira simbólica, sendo repreendidas pelas educadoras.  

Após todas as crianças sentarem, as educadoras colocaram água nas canecas e 

serviram para todas as crianças. A quantidade de água em cada caneca ultrapassava a 

metade da mesma.  

Esse movimento, entre as educadoras colocarem água nas canecas, servirem todas as 

crianças que esperavam impacientemente, durou em média de 15 a 20 minutos. 

Durante esse período, podia-se notar crianças que beberam toda a água e pediram 

mais, crianças que não queriam a água e ainda aqueles que aceitaram, porém, jogavam 

sobre a mesa, passando a mão na mesma, brincando com a meleca feita. As 

educadoras intervinham em alguns casos, retirando a caneca da criança que não queria 

a água. Uma funcionária operacional ficou ali auxiliando para limpar as mesas durante 

esse movimento. (Diário de Bordo da Pesquisadora, em 21/10/2015) 

 

Mas pode ser diferente 

Numa tarde ensolarada, as crianças de uma sala do CI Inicial brincam nos espaços 

externos da creche. As crianças encontram-se em subgrupos. Uma das turmas está 

no parque e a outra no espaço externo, no qual as crianças estão sentadas em roda 

brincando de corre cotia. Há duas educadoras no parque e duas com as crianças na 

brincadeira. Percebe-se que estão aprendendo a nova brincadeira. A professora 

utiliza de um ursinho para ser jogado atrás da criança, enquanto cantam: “Corre 

cotia, na casa da tia, corre cipó na casa da vó, lencinho na mão caiu no chão, moça 

bonita do meu coração. Posso jogar, pode, ninguém vai olhar, não”.  A brincadeira 

estava bem divertida, percebia-se que as crianças estavam gostando e esperavam de 

olhos fechados o ursinho ser colocado atrás delas para poderem correr. Nesse 

movimento alguns se atrapalhavam, pois ainda não tinham se apropriado da 

brincadeira. Como o tempo estava muito quente a professora procurou utilizar de 

um local mais fresco, com sombra, a fim de que pudessem se sentir protegidos e 

confortáveis. Como a temperatura no local estava agradável, a brincadeira durou o 

tempo necessário para que todos pudessem passar pela experiência de receber o 

ursinho e poder correr para pegar o colega. Todos vibraram ao poder participar. 

Antes do término da brincadeira, a professora solicitou a uma ADI que fosse 

organizar as canecas para que as crianças pudessem beber água. A professora 

calmamente pediu para que as crianças sentassem nos bancos e aquele que quisesse 

beber água viesse buscar a caneca e se servisse no bebedouro. Solicitou, ainda, que 

após usarem as canecas, deixassem as mesmas no balcão da cozinha para que fossem 

lavadas. Enquanto isso, uma das ADIS já estava organizando o grupo para subir 
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para a sala, evitando tumulto e espera por parte das crianças. 

Diante das indagações e reflexões provocadas pela equipe gestora, sobre esse 

momento de hidratação instituído na creche, revelando um tempo “grande” para tal 

fim, houve uma ampla discussão com o grupo de professoras a fim de que buscassem 

novas estratégias.  

Nesta conversa com o grupo de educadores sobre a organização de um horário fixo 

para hidratar as crianças, interrompendo muitas vezes momentos prazerosos para as 

mesmas, foram feitos vários questionamentos ao grupo, a fim de que pudessem refletir 

sobre a situação. Por que oferecer água apenas uma vez ao dia, principalmente nos 

períodos mais quentes? Existe a necessidade de sentar todas as crianças à mesa por 

um período grande e fazer com que os que não tem sede esperem os demais? Como 

as crianças se sentem ao serem retiradas de suas brincadeiras para sentar e beber água 

por aproximadamente 20 minutos? 

Dessa forma ficou combinado que, no início do dia, jarras plásticas e canecas já fiquem 

disponibilizadas pela equipe da cozinha. Cada sala tem sua caixa plástica com jarra e 

canecas. Ao subir para a sala, cada educador leva a de sua turma. A professora pode 

encher a jarra no andar superior, uma vez que há filtro central e filtro nas torneiras do 

bebedouro dos dois andares. As crianças poderão tomar água, conforme suas 

necessidades, podendo ser ofertada várias vezes durante o dia, mesmo que estejam na 

sala ou em outros espaços. Todas as vezes que as canecas forem utilizadas deverão ser 

devolvidas na cozinha para serem lavadas. Isso poderá ocorrer várias vezes ao dia, não 

necessitando de um momento específico para a hidratação das crianças. Também foi 

proposto que, ao lado de cada bebedouro, fiquem acondicionadas canecas, para que as 

crianças possam se servir, sempre que quiserem, deixando ao lado um recipiente de cor 

diferente para que a criança coloque a caneca usada, sendo esse movimento sempre 

supervisionado por um adulto, até que elas possam se apropriar dessa ação com 

autonomia. Da mesma forma, uma operacional fica encarregada de verificar a 

necessidade de lavagem das canecas periodicamente durante o dia. (Diário de Bordo da 

Pesquisadora, em 06/03/2016) 

 

Em uma perspectiva freiriana, pode-se dizer, então, que, na situação vivenciada, é 

possível observar a educadora com a responsabilidade de coordenar todas as ações 

pedagógicas do cotidiano; as crianças e adultos como sujeitos participantes e autônomos e a 

creche como espaço de cultura e vivências nas quais as pessoas possam se compreender, 

completar-se, participar dessa realidade, discuti-la na busca de possibilidades de mudanças e 

transformações cotidianas. 

Nesse movimento, Freire (1996, p. 67) aponta que 

 

A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não 

ocorre em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de 

estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale 

dizer, em experiência respeitosa da liberdade.   

A professora democrática, coerente, competente, que testemunha seu gosto da vida, 

sua esperança no mundo melhor, que atesta sua capacidade de luta, seu respeito às 

diferenças, sabe cada vez mais o valor que tem para a modificação da realidade, a 

maneira consistente com que vive sua presença no mundo, de que sua experiência na 

escola é apenas um momento, mas um momento importante que precisa de ser 

autenticamente vivido.  

 

 Sendo assim, percebe-se que o grupo da Creche Fúlvia Rosemberg é constantemente 

desafiado a repensar a rotina estabelecida para as crianças, a fim de que os pequenos sejam 

respeitados em suas necessidades, de forma que a rotina favoreça o bem-estar das mesmas. 
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Sobre esse aspecto, Barbosa (2009, p. 62) nos aponta: 

 

A constatação do desrespeito às diversidades e às singularidades construídas pelas 

crianças em seu grupo social e vivenciadas no cotidiano é uma das grandes 

preocupações que mobilizam o campo da educação infantil, pois se manifestam 

continuamente nos modos como as crianças são percebidas, ouvidas e desafiadas. 

Como as relações educacionais e especialmente as relações entre adultos e crianças 

estão atravessadas por relações de poder, considerar nas ações educativas com 

crianças pequenas o princípio da diversidade e singularidade exige do profissional não 

apenas a reflexão sobre suas práticas naturalizadas em ambientes não educacionais, 

exercendo seu poder sobre as crianças, mas também investimento em uma formação 

que contribua para banir atitudes adultocêntricas, concebendo a infância, isto é, a 

diferença etária, também como uma forma de diversidade.  

 

 O relato apontado evidencia a importância da participação da equipe gestora não 

somente nos momentos de formação das professoras, como também na rotina diária da creche, 

a fim de que possam reunir elementos para discussões das necessidades e situações vividas no 

seu cotidiano, de forma que essa parceria se estabeleça e possibilite a construção de novas 

práticas constituídas a partir de interações e reflexões dos fazeres diários da unidade escolar.  

 Novamente, Barbosa (2013) nos aponta que, no trabalho com os pequenos, podemos e 

devemos trazer para as práticas do cotidiano, modos diferentes na utilização do tempo que os 

já estabelecidos. Construir tempo para estar junto e sempre presente, ou seja, estar com as 

crianças, buscando mantê-las atentas e interessadas. Sendo assim, existe uma necessidade 

urgente da retomada de práticas pedagógicas de compartilhar a vida, brincar, experimentar e 

narrar as suas vivências.  

 

4.2.1 Experiências e vivências 

 

Os espaços para brincadeiras ao ar livre estão presentes na Creche Fúlvia Rosemberg e 

as professoras buscam contemplá-las diariamente às crianças. Discutir sobre o tempo dedicado 

às brincadeiras livres no parque, brinquedos oferecidos, a organização dos grupos e as formas 

de interação das crianças com os ambientes, entre si e com os adultos, vêm contribuindo para 

que esses espaços sejam marcados pela intencionalidade das professoras. 

Entende-se que a brincadeira é um comportamento que vai sendo construído para que a 

criança possa perceber a si mesma e ao mundo que a rodeia. Dessa forma, a equipe da creche 

tem repensado a organização dos espaços lúdicos oferecidos, a fim de ampliá-los e torná-los 

mais prazerosos para as crianças. Tem-se investido em diferentes materiais que possam criar 

surpresas, desafios, inventividade, criatividade e brincadeiras variadas. Entretanto, as 

professoras relatam que a retirada da areia e a colocação de emborrachado no parque foi uma 
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grande perda para as crianças, pois o contato com a areia vai além de apenas se sujar, como foi 

afirmado pela administração municipal que precedeu a atual gestão. O brincar na areia auxilia 

a criança a desenvolver aspectos importantes como: os sentidos, a criatividade, a 

experimentação e a socialização com os colegas. O conselho de escola tem como meta para o 

segundo semestre de 2016 a construção de um tanque de areia, porém, a equipe gestora já foi 

surpreendida por algumas famílias que não gostariam que isso acontecesse. Esta é uma 

discussão que deverá constar das pautas nas próximas reuniões do conselho de escola, com as 

famílias e também com as educadoras da creche. 

Durante o período da pesquisa, a diretora/pesquisadora participou de vários momentos 

da rotina, observando as práticas de quatro professoras, áudio-gravando as atividades e fazendo 

devolutivas, para que juntas pudessem refletir sobre tais ações. O objetivo foi o de buscar 

transformações nas atividades e aprimorar a rotina. Primeiramente, a pesquisadora 

acompanhava o planejamento nas OTPs dos períodos da manhã e da tarde realizadas no 

semanário do grupo. Depois, durante os diversos momentos da rotina, acompanhava os grupos, 

sempre fazendo o registro áudio-gravado. Novamente, na OTP, pesquisadora e professora 

analisaram os registros e debateram sobre os pontos positivos e sobre os desafios no que 

concerne à participação das crianças e a interação dos adultos, conforme dados explicitados nos 

relatos que seguem. 

 
PLANEJAMENTO 

– SEMANÁRIO 
História: O homem que amava caixas/ Brincadeiras com caixas de papelão/ Roda de 

conversa: falar com as famílias (relato dos alunos). 

OBSERVAÇÃO 

(RELATO) 
A professora pediu para as crianças sentarem no tatame e ela sentada em uma 

cadeirinha, contou a história para as crianças. Nesse momento, ela utilizou de várias 

entonações de voz (alto, baixo, grossa e fina) e mostrando as gravuras pausadamente 

a cada trecho, o que chamava a atenção das crianças. Ao final da história, as crianças 

aplaudiram e demonstraram gostar muito do enredo. Logo após, disse que tinha uma 

surpresa, deixando as crianças sob os cuidados da ADI por alguns minutos. Quando 

retornou, estava com várias caixas de papelão. Uma para cada criança. Durante um 

tempo, as crianças ficaram explorando livremente suas caixas e as dos colegas, 

interagindo entre si. Após isso desceram para a área externa e lá a Professora 

disponibilizou giz de lousa colorido para que cada um colorisse sua caixa. Durante a 

brincadeira, algumas crianças pediam para a Professora abrir buracos na caixa, 

colocavam na cabeça, outros entravam imitando carros, trens e casas. A ADI interagia 

o tempo todo com as crianças, incentivando a cantarem músicas enquanto brincavam.  

DEVOLUTIVA 

PESQUISADORA 
A pesquisadora retomou com a professora a atividade desenvolvida, enfatizando a 

alegria e participação das crianças. O empenho e a interação das duas educadoras 

também foi ponto de discussão. Ficou evidente o quanto essa interação e harmonia 

proporcionou uma atividade prazerosa para as crianças e nas possibilidades de 

desdobramentos que surgiram a partir da história. Também foram levantadas novas 

propostas de continuidade: trabalhar com os sentimentos, sensações e afeto. Quanto à 

roda de conversa sobre as famílias, prevista no planejamento e que não ocorreu, algumas 

questões foram levantadas pela pesquisadora: Por que ela não aconteceu?  O momento 

era propício para falar das famílias? A professora relata que irá dar continuidade à 

sequência de atividades e que a roda de conversa irá acontecer, talvez com uma nova 

abordagem e todo o movimento ocorrido superou suas expectativas, pois não imaginava 
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que as caixas fossem fazer tanto sucesso. Ambas conversam sobre a utilização dos 

brinquedos não estruturados e a possibilidade de criação das crianças. Diz que ela e a 

ADI se deixaram entrar no faz de conta. A pesquisadora destaca que, aos seus olhos, esse 

foi o grande diferencial. 

PALAVRAS-

CHAVE 
Comprometimento, amorosidade, afetividade, competência profissional, autonomia 

e ludicidade. 

Quadro 13 – Registro de observação de prática (professora Esther CI Final, 21/04/2016) 
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 
 

De acordo com Redin (2013, p. 36-37), 

 

Planejar, então, é mais do que listar atividades, materiais, fazer planos e executá-los. 

É permitir-se ousar, errar, acertar, começar novamente, voltar atrás, ir adiante, dar 

voltas... É desenhar, inscrever na história a capacidade de maravilhar-se com as 

crianças, abrindo caminhos não percorridos. É alimentar a sensibilidade no dia a dia. 

É poder escolher os sonhos e vê-los acontecendo mesmo que muitas coisas possam se 

quebrar nesse percurso.  

 

Estabelecendo um paralelo entre a citação da autora e a atividade desenvolvida pela 

professora, pode-se dizer que, embora o semanário apresentasse apenas uma lista de atividades 

a serem desenvolvidas, a docente ultrapassou a forma, o modelo de planejamento, considerando 

o olhar e a escuta das crianças, promovendo o conhecimento de si e do mundo, por meio da 

ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais e possibilitando a movimentação 

ampla, a expressão da individualidade e o respeito pelos ritmos e desejos da criança. Dessa 

forma, a professora permitiu, com base no seu fazer, construir uma experiência rica e 

significativa, com possibilidades de exploração e descobertas para as crianças, por meio da 

interação e brincadeira, eixos fundamentais do trabalho na educação infantil, conforme 

destacados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

 

PLANEJAMENTO 

– SEMANÁRIO 
Pintura Mágica em Telas 

OBSERVAÇÃO 

(RELATO) 
A professora dividiu as crianças em pequenos grupos. Organizou as mesas que ficam 

fora da sala, com tintas de diferentes cores, acondicionadas em bandejas de isopor, rolos 

de espuma e fita crepe. Na atividade de pintura, permaneceu a professora e uma ADI. 

Com as crianças que ficaram na sala, permaneceu outra ADI e uma estagiária. Para as 

crianças que ficaram na sala, foram planejados quatro cantos diversificados (brinquedos 

de montar, massinha, leitura, bonecas e carrinhos). A professora e a ADI saíam com 

quatro crianças. A tela era oferecida para cada uma, enquanto a ADI cortava vários 

pedaços de fita crepe e deixava colado na ponta das mesinhas. A criança escolhia as fitas 

e ia colando na tela, sendo orientada pela professora para que cruzassem umas sobre as 

outras deixando espaços vazios. Após isso, a criança pegava o rolinho de espuma e 

escolhia as cores que gostaria de utilizar para a pintura da tela. A professora incentivava 

a escolha de cores variadas, bem como a mistura das mesmas. Ao término da pintura, a 

criança deixava sua tela secar. A professora levava as crianças a uma pia que ficava 

próxima para lavar as mãos e assim ocorreu sucessivamente até que todas as crianças 

produzissem sua obra de arte. No final do período, a professora agrupou todas as crianças 

com suas telas já secas e pediu para que cada uma retirasse a fita crepe. Alguns ficaram 

ansiosos e quando viam o espaço em branco deixado pela fita crepe, diziam Uau.... 
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Ficaram radiantes com a descoberta e diziam “Prô, posso levar para casa? ” A professora 

expôs as telas nos corredores e no dia seguinte cada criança levou a sua embora. 
DEVOLUTIVA 

PESQUISADORA 
Ao analisar o vídeo, a professora e pesquisadora constataram que a atividade foi bem 

planejada e organizada previamente. Crianças e adultos sabiam antecipadamente o 

que iria acontecer nos dois ambientes e que todos iriam poder pintar sua tela ou 

brincar nos cantos, não gerando ansiedade em nenhum dos dois grupos. A professora 

relatou que está fazendo uma sequência de atividades com o objetivo de explorar 

diversos materiais e suportes, partindo sempre do interesse das crianças. Constatou-

se que houve um envolvimento por parte de todas as educadoras; a atividade foi 

prazerosa para as crianças, possibilitando a experimentação do trabalho com tintas 

e o rolinho de espuma. A professora relatou ainda para a pesquisadora que está 

desenvolvendo outras possibilidades de pintura com tinta guache e a pesquisadora 

disse que observou que na pintura com algodão no prendedor também percebeu 

alegria por parte das crianças, porém não tão prazerosa quanto a feita com as telas. 

A pesquisadora questionou sobre explorações mais livres e a professora disse que já 

realizou algumas vezes e têm programado novas oportunidades às crianças, bem 

como se empenhado muito em estudos envolvendo a expressão artística dos 

pequenos. 

PALAVRAS-

CHAVE 
Escolha, autonomia, envolvimento, descoberta. 

Quadro 14 – Registro de observação de prática (professora Elisabete CI Inicial, 18/05/2016) 
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

Para Ostetto (2015, p. 178), 
 

 

Planejar envolve escolhas: O que incluir, o que deixar de fora, onde e quando realizar 

isso ou aquilo. E as escolhas, ao meu ver, derivam sempre de crenças ou princípios. 

Como um processo reflexivo, no processo de elaboração do planejamento o educador 

vai aprendendo e exercitando sua capacidade de perceber as necessidades do grupo de 

crianças.  

 

Pensar nas necessidades das crianças requer olhar atento a cada uma: da criança para 

consigo mesma, para com os colegas, e para com as professoras; o que está em jogo é que 

as crianças desfrutem de momentos desafiadores e prazerosos. A ousadia deve estar presente 

nas ações planejadas, não desconsiderando a necessidade do cuidado com a integridade 

física das crianças; porém o exercício de planejar as ações e de antever possíveis percalços 

são fundamentais para o êxito do trabalho. Nas trocas entre os pares é que esse exercício de 

tomada de consciência vai se ampliando, no movimento de reflexão-ação-reflexão e, assim, 

cada vez a prática desenvolvida junto aos pequenos vai sendo aprimorada.  

Para Barbosa (2006, p. 39), 

 
A reinvenção do cotidiano na escola infantil depende das possibilidades de os adultos 

responsabilizarem-se pelo seu próprio tempo, rompendo com o tédio da repetição, 

diminuírem o estresse de fazer tudo igual, criando um tempo diverso e diversificado, 

um tempo que dê espaço às crianças e aos próprios educadores, dando ouvidos a tudo 

o que eles tinham de inovador, de criativo, permitindo usar o tempo com a clareza 

possível a respeito dos fatores que nos fazem realizar as coisas de um modo ou de 

outro.  

 
Para as crianças da creche, a brincadeira simbólica ou brincadeira do faz de conta como 
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é mais conhecida, é a atividade lúdica em que elas exploram a imaginação e os materiais 

disponíveis para criar e recriar a realidade, ao mesmo tempo em que criam e recriam sua 

identidade. Dar às crianças tempo para brincar possibilita às mesmas a ampliação de sua 

imaginação, destacando-se a importância da oferta de brinquedos e espaços variados como: 

fantasias, fantoches, diferentes tecidos, construção de cabanas possibilitando que representem 

diferentes papéis, expressem suas necessidades, medos, desejos e sonhos. É a oportunidade para 

desenvolverem a identidade, o autoconhecimento, a imaginação e, principalmente, sua 

socialização. 

 

PLANEJAMENTO 

– SEMANÁRIO 
Pintura com tinta de terra 

OBSERVAÇÃO 

(RELATO) 
A professora e as ADIs organizaram o grupo de crianças. A professora disse para elas 

que iriam realizar uma atividade de pintura diferente. Foi uma alegria geral. Explicou 

para os pequenos que iriam circular pela creche para recolherem terra e entregou para 

cada um uma pequena pá. No espaço externo da creche há uma grande área arborizada. 

Nesse momento todas as crianças saíram junto com as educadoras e começaram a 

recolher pequenas porções de terra que eram guardadas em potes. Após isso, retornaram 

para a sala e foram divididos em dois subgrupos de 10 crianças. Foram colocadas 

camisetões em cada criança e entregue uma brochinha para cada um. Nesse dia o grupo 

contava com quatro educadoras, sendo a professora, duas ADIs e uma estagiária de 

pedagogia. A professora explicou para as crianças que um grupo faria a pintura na parede 

de azulejo do solário e outro grupo iria utilizar a parede de azulejo do piso inferior. Cada 

dupla de educadoras ficou com um subgrupo. A pesquisadora acompanhou inicialmente 

o grupo que permaneceu no solário. As demais desceram. A professora já tinha uma 

garrafa com água e juntamente com as crianças foi misturando a terra até adquirir uma 

textura parecida com a tinta guache. Colocou pequenas porções em potes individuais e 

entregou para cada um. As crianças começaram a pintar livremente o azulejo, criando 

suas próprias produções. Algumas crianças utilizaram as mãos para pintar, deixando a 

brochinha de lado. A professora e a ADI que ali estavam, faziam intervenções quanto ao 

uso da brochinha, porém aqueles que quiseram utilizar as mãos assim o fizeram. Ao 

término da atividade as educadoras levaram as crianças até a pia do pátio para que 

pudessem lavar as brochinhas e higinizarem suas mãos. O mesmo procedimento foi 

adotado pelas educadoras que estavam com o outro grupo no andar inferior. 
DEVOLUTIVA 

PESQUISADORA 
Durante uma RPS no período da manhã, pesquisadora e professora observaram o vídeo. 

Ambas ficaram maravilhadas com a interação que ocorreu entre as crianças e adultos, 

bem como constataram o prazer na realização de todo o movimento que se iniciou na 

coleta da terra. A organização em subgrupos na hora da pintura favoreceu muito a 

atividade. Ficou evidente que as quatro educadoras tinham clareza do que iria acontecer 

e que entre elas havia uma sintonia nas ações. A professora relatou que esse tipo de 

pintura havia sido sugerido por uma colega de outro ciclo em RPS e ela havia 

compartilhado a ideia com o grupo antes de seu planejamento para que as demais 

educadoras pudessem dar opiniões sobre a viabilidade da realização desta ação, uma vez 

que seria sua primeira experiência com pintura feita com terra. Também relatou que à 

princípio se sentiu insegura, principalmente na hora da coleta da terra, mas pode-se 

observar no vídeo que foi um movimento tranquilo e diferenciado para as crianças. 

Também apontou que percebeu que o uso da brochinha limitou a exploração da tinta por 

parte de algumas crianças. A pesquisadora sugeriu que a atividade poderia ser repetida 

sem o uso da brochinha e com subgrupos menores permitindo maior exploração do 

material e uma observação melhor de cada criança, não esquecendo de planejar também 

o que iria acontecer com as demais crianças enquanto aguardassem sua vez de participar 

da pintura. Também apontou a necessidade de retomada com as duas educadoras que 

acompanharam o grupo que estava no piso inferior para colher dados sobre a experiência 
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com aquele grupo. 

PALAVRAS-

CHAVE 
Criatividade, diálogo, troca. 

Quadro 15 – Registro de observação de prática (professora Elisabete CI Inicial, 30/09/2015) 
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 
 

 

 De acordo com Barbosa (2009, p. 93), 
 

Não basta este espaço estar adequado, mas é fundamental o modo como as crianças 

poderão dele usufruir. Elas poderão, ao pintar, manchar o chão? Elas conseguirão, ao 

jogar, desfrutar desse momento lúdico, sem cobrança na desorganização das caixas? 

Elas serão intencionalmente motivadas ao convívio das diferentes faixas etárias? A 

Escola de Educação Infantil é construída para ser usada pelas crianças de forma 

participativa e autônoma, favorecendo os exercícios constitutivos da interação e da 

escolha.  

 

A creche proporciona ambiente para o desenvolvimento da expressão artística, 

permitindo aos pequenos que sua criatividade e imaginação ganhem forma. Cabe às professoras 

proporcionarem momentos pelos quais as crianças interajam entre elas, podendo trabalhar nos 

pequenos ou grandes grupos. Os pequenos grupos propiciam melhor observação por parte das 

professoras e melhor interação entre as crianças. 

O uso das tintas, como forma de expressão artística, permite à criança desenvolver 

também sua espontaneidade, imaginação e liberdade de criação. As suas pinturas poderão ser 

feitas com as mãos, com pincéis ou outros tipos de materiais que permitam desfrutar desse 

momento de forma divertida. O importante é que os pequenos possam usufruir uma infinidade 

de desafios para que exercitem ao máximo a capacidade inventiva. 

Ao assumir a Creche Fúlvia Rosemberg no início do ano de 2015, a equipe gestora, após 

grande período de acompanhamento pedagógico nos grupos, constatou que naquele espaço não 

havia, na organização da rotina, momentos diferenciados que proporcionassem, às crianças dos 

diferentes agrupamentos, a interação entre elas, com exceção da chamada “Festa dos 

Aniversariantes”, que era realizada ao final de cada mês. Nesse “evento”, todas as crianças se 

reuniam no pátio e a equipe da cozinha fornecia um bolo simples e suco. Cantava-se parabéns 

aos aniversariantes do mês e após isso era realizado um baile entre as crianças e os adultos, com 

canções infantis. Com o passar dos meses, equipe gestora e educadoras perceberam que o baile 

não estava mais interessante e que as crianças queriam apenas correr pelo pátio. O berçário 

participava, porém com muito choro, ficando apenas no momento dos parabéns e já retornava 

para as suas respectivas salas. 

Em conversas realizadas nos momentos de RPS no mês de setembro de 2015, o grupo 

optou por fazer a festa bimestralmente e com uma nova configuração. Cada sala ficaria 

responsável por uma apresentação para as demais turmas, bem como uma decoração 
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diferenciada para o pátio. Iniciaram-se assim as mais variadas atividades planejadas e 

elaboradas pelo grupo de educadoras e crianças com contações de histórias, utilizando 

fantoches, peças dramatizadas pelos adultos, e hoje já apresentam peças encenadas pelas 

próprias crianças, decorrentes de projetos ou atividades sequenciadas que são desenvolvidas 

pelo grupo responsável. 

Várias discussões foram feitas com as professoras para que novas e outras possibilidades 

de interação entre as crianças fossem pensadas. 

As professoras mais “antigas” revelaram que, há anos atrás, na Creche Fúlvia Rosemberg, 

elas realizavam um movimento denominado de “salas divertidas”, no qual as salas eram 

organizadas com atividades diferenciadas: contação de histórias, desenho, dança, brinquedos, etc. 

Na tentativa de resgate dessas ações, foi proposto que elas se organizassem e retomassem o que 

havia ficado para trás, pois relataram que eram momentos prazerosos para as crianças. 

Num primeiro momento, a equipe gestora mostrou possibilidades de a creche realizar 

um movimento diferenciado que permitisse maior autonomia das crianças em suas escolhas, já 

vivenciado por elas em outras unidades escolares como gestoras; porém, algumas professoras 

se mostraram resistentes e inseguras diante das propostas. Sendo assim, as “salas divertidas” 

aconteceram conforme a configuração antiga que já tinha sido realizada na creche. As cinco 

salas foram planejadas e organizadas pelas mesmas, junto com o grupo de ADIs. 

No dia do “evento”, as professoras ficavam nas salas e as ADIs circulavam com cada 

grupo fechado, em média 10 minutos por sala para a exploração das crianças nas atividades 

planejadas. Ao final desse período, uma professora sinalizava o momento em que cada grupo 

deveria trocar de sala com um apito e assim passar por todas as atividades, sucessivamente. 

Foram propostas: contação de histórias, música, circuito motor, desenho no papel craft e 

modelagem. Algumas crianças mostravam-se encantadas e interessadas pelas atividades 

propostas, outras nem tanto. Nos corredores foi possível encontrar algumas crianças entrando 

no banheiro sozinhas e outras mexendo na torneira com água. Ao final de quase uma hora, as 

brincadeiras finalizavam com todos os grupos passando por todas as salas. Entretanto, Barbosa 

(2009, p. 19) relata que 

 

[…] a organização do tempo e do espaço precisa oferecer a oportunidade de momentos 

de troca com outras crianças e de brincadeiras que efetivamente promovam 

aprendizagens, garantindo o desenvolvimento. É necessário lembrar que, se em 

muitos contextos sociais de nosso país, as brincadeiras na rua – envolvendo crianças 

pequenas, bebês, crianças maiores acontecem cotidianamente, em outros espaços, 

como nos apartamentos das regiões centrais das grandes cidades, as crianças pequenas 

vivem sem irmãos ou contato com crianças de idade diferente. Por esse motivo, os 

estabelecimentos educacionais para crianças pequenas precisam revisar a organização 

das turmas apenas por faixa etária similar e propiciar oportunidades de interações 
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tanto de crianças da mesma idade quanto de crianças de idades diferentes, na 

perspectiva de favorecer a transmissão e a reelaboração das culturas de infância.  

 

No momento de avaliação das “salas divertidas” na RPS e ROT, várias questões foram 

levantadas, tanto pela equipe gestora que acompanhou a atividade bem como pelo próprio grupo 

de professoras, uma vez que algumas não tinham passado por esse tipo de experiência em 

nenhum outro trabalho em creche. Nas observações feitas, tanto pela equipe gestora quanto 

pelas professoras e ADIs, ficou constatado que o tempo “permitido” para que cada grupo 

pudesse ficar nas salas era insuficiente a fim de que as crianças aproveitassem a atividade 

oferecida; algumas crianças mostravam-se alegres diante da nova proposta, outras 

demonstravam desinteresse, pois grande parte dessas brincadeiras e brinquedos, já fazia parte 

do cotidiano da creche e eram “obrigadas” a permanecer ali pelo tempo determinado – os 10 

minutos até que o apito tocasse. Houve dificuldades no deslocamento das crianças durante as 

trocas das salas, ocasionando tumulto nos corredores, bem como a necessidade de uma atenção 

redobrada nos banheiros. O choro excessivo, por parte de algumas crianças do berçário, que se 

mostravam assustadas diante do movimento, também foi foco da discussão. 

Após várias reflexões durante aquele mês, o grupo optou por diversificar a oferta de 

possibilidades e ousar ainda mais. As crianças iriam circular livremente pelos espaços 

oferecidos, sem tempo determinado, ou seja, teriam uma hora para livre escolha das propostas 

que foram ampliadas de forma significativa: sala escura com lanternas e luzes coloridas e 

música, pintura no azulejo com guache no espaço externo do solário superior, cama de gato no 

solário do berçário, sala sensorial com música ambiente e diferentes tecidos, plástico bolha e 

papel contact para caminhar em cima, cantos diversificados no berçário, salas com caixas de 

papelão, histórias com música tocada com violão, labirinto de tecidos, desenho com giz de cera 

e canetinha, sala da beleza com pintura de rosto e penteado nos cabelos, sala com bexigas e 

músicas… 

Tudo foi planejado juntamente com as ADIs, a fim de que as crianças pudessem 

desfrutar o máximo possível de suas escolhas e se apropriar dessa nova rotina. O combinado de 

as professoras ficarem nas salas permaneceu e as ADIs circulavam com as crianças, observando 

atentamente a cada uma, propondo a participação àqueles que ainda não estavam familiarizados 

com as possibilidades de escolhas e permaneciam por longo tempo em uma única sala – fazendo 

o convite para conhecer outros espaços e os novos ambientes. Algumas ADIs também se 

revezavam entre os banheiros, a fim de acompanhar as crianças, caso necessitassem do uso dos 

mesmos. Conforme aponta Barbosa (2009, p. 37), 
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Planejar é estudar e organizar situações de aprendizagem para as crianças. Se o 

professor tem boa formação e é investigativo, ele não precisa dominar todos os 

conhecimentos que podem se fazer presentes no grupo, ele faz sua formação 

continuamente junto com as crianças e em momentos de pesquisa e reflexão com seus 

colegas. A postura do professor deve ser a de organizador, mediador e elaborador de 

materiais, ambientes e atividades que permitirão às crianças construir ações sobre 

objetos e formas de pensamento. Numa nova perspectiva, compreende-se o papel do 

professor como o de um orientador da busca do conhecimento, principalmente quando 

ela surge como necessidade para desenvolver o projeto do grupo e as necessidades e 

desejos individuais das crianças.  

 

Nesse dia também foram disponibilizadas funcionárias operacionais, que auxiliam tanto 

na limpeza e organização dos espaços como também na condução das crianças. 

 A equipe gestora tem proposto que as atividades aconteçam quinzenalmente, mas o 

grupo relata que mensalmente é um período suficiente e que, se proposto em espaços de tempo 

menores, pode deixar de ser tão interessante para as crianças – algo que ainda requer maiores 

discussões e reflexões por parte de todos da Creche Fúlvia Rosemberg. Pode-se destacar que 

avanços foram alcançados tanto na festa de aniversariantes quanto nas salas divertidas que 

ocorrem na Creche Fúlvia Rosemberg, ambas decorrentes de reflexões, discussões e muito 

planejamento a fim de qualificar esses momentos que são tão ricos e prazerosos para as crianças. 

Ao entender a rotina e o planejamento na creche como uma referência para construir 

vivências e aprendizagens com as crianças, fica evidente a necessidade de ouvir e valorizar o 

que dizem as crianças, sendo que estas devem ser consideradas como o centro do  planejamento, 

como  sujeitos históricos e de direitos que, nas interações que vivenciam, constroem sua 

identidade pessoal e coletiva, brincam, fantasiam, aprendem, observam, experimentam, narram, 

questionam e constroem sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo, assim, a sua 

cultura.  

O estabelecimento de uma rotina é importante para que os pequenos consigam antecipar 

e participar de suas próprias ações. O envolvimento das educadoras em todos os momentos 

dessa rotina possibilita uma observação do desenvolvimento das crianças e também reflexões 

sobre suas práticas. Sendo assim, o planejamento traz para a rotina momentos que possibilitam 

a igualdade de oportunidades entre as crianças, desenvolvimento da autonomia delas, da 

responsabilidade, da solidariedade, do respeito, da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade 

e da liberdade de expressão no que se refere às possibilidades de vivência da infância. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas continuarei a escrever. 

Clarice Lispector 

 

A presente dissertação teve por objetivo analisar o planejamento e a rotina em uma 

creche do município de Santo André e a atuação da equipe gestora e das professoras para 

mudanças em suas práticas pedagógicas junto às crianças atendidas.  

A temática abordada por mim, enquanto diretora/pesquisadora, surgiu diante de diversas 

inquietações que trago no meu percurso enquanto gestora e que me possibilitaram perceber a 

importância dos gestores na formação das professoras que atuam com os pequenos.  

O trabalho desenvolvido com as crianças de 0 a 3 anos, tem se revelado como um 

importante espaço para atuação e pesquisa e, consequentemente, o enfrentamento de inúmeros 

desafios e possibilidades de novas práticas por serem exploradas. 

Como primeira etapa da educação básica, as creches acabaram por adquirir uma nova 

configuração, com um caráter menos assistencialista, porém as peculiaridades dessa faixa etária 

tão específica nem sempre são respeitadas. O cuidado e a educação de bebês e crianças muito 

pequenas exigem condições estruturais e organizativas muito particulares.   

Na Creche Fúlvia Rosemberg, as professoras possuem intenções pedagógicas definidas, 

porém evidencia-se a necessidade de estudos mais aprofundados sobre a educação infantil – 

principalmente o trabalho voltado às crianças de 0 a 3 anos – e compartilhar esses estudos no 

coletivo. Nas questões referentes ao planejamento, os documentos oficiais disponibilizados 

para todas elas são importantes; entretanto, existe a necessidade de que esses documentos sejam 

melhor estudados, tornando-se significativos na elaboração do trabalho a ser realizado na 

creche.  

Durante a pesquisa não obtivemos relatos de uso dos referidos documentos como 

instrumentos de reflexão e qualificação das práticas no sentido de afirmar e garantir os direitos 

das crianças. Nesse sentido, a Secretaria de Educação do município poderia assim pensar em 

um documento com indicações para o trabalho a ser realizado na rede municipal de ensino, que 

possibilitasse aos profissionais a clareza das concepções e trabalho que se espera para cada 

modalidade.  

Quanto ao projeto político da unidade, podemos dizer que o mesmo busca contemplar 

princípios baseados em uma gestão democrática; ou seja, traz na sua escrita a autonomia da 

comunidade escolar, envolvendo a participação de todos, porém, o grupo de professoras revela 
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que o mesmo ainda não é utilizado nas suas práticas cotidianas, principalmente para a 

elaboração do planejamento. 

Diante da preocupação por parte da equipe gestora – de tornar o PPP significativo para 

o grupo de professoras e funcionários da Creche –, a CSE apontou que o PPP de 2016 mostrou-

se bastante precário em dados que seriam relevantes para se tornar um documento norteador do 

trabalho a ser desenvolvido. A ausência das caracterizações dos grupos de crianças, de diretrizes 

pedagógicas claras, bem como do plano de ação da equipe gestora, evidenciou a necessidade 

de uma mobilização por parte de todos os funcionários no sentido de que se estabeleça o PPP 

como parâmetro na discussão e execução de ações realizadas, sejam elas a curto, médio ou 

longo prazo. 

Na Creche Fúlvia Rosemberg, envolver a comunidade na construção do PPP e 

compartilhar a responsabilidade de definir os caminhos a serem tomados é um grande desafio, 

porém, possível. Diante do constatado cabe à Equipe Gestora, criar a identidade desse local, a 

partir de um PPP, não somente revisitado, mas construído coletivamente, transformando-o num 

documento vivo, bem estruturado e que se torne um instrumento de planejamento e avaliação 

no qual toda a equipe assuma suas responsabilidades, criando assim, para cada um, a ideia de 

pertencimento. 

 Existe, por parte do grupo da creche, a vontade de realizar um trabalho que garanta a 

participação da comunidade escolar, contudo os meios para alcançar tal fim não se efetivam 

totalmente nas práticas. Grande parte das professoras revela que apenas vê o PPP da unidade 

como um instrumento burocrático a ser entregue para a Secretaria de Educação no início do ano 

e não o utiliza durante o decorrer do ano letivo, mesmo que esse documento contenha objetivos 

de trabalho a serem realizados junto às crianças, suas intenções pedagógicas, a caracterização 

da comunidade escolar e dados importantes que poderiam fazer a diferença na elaboração dos 

seus fazeres, questão essa que traduz a necessidade de um maior investimento por parte da 

equipe gestora, no sentido de que o grupo de professoras possa perceber que é através do PPP 

que a creche poderá definir objetivos, metas e sonhos a serem alcançados com a participação 

de todos, proporcionando uma pedagogia da escuta, das relações e da diferença para uma escola 

que é um projeto de vida e de formação pessoal vinculado ao projeto de sociedade mais justa, 

democrática e igualitária.  

Importante ressaltar que a participação efetiva na elaboração do PPP, proporciona a 

autoria, o envolvimento, a autonomia na elaboração e desenvolvimento dos planejamentos 

organizados pelo grupo de docentes. Esse movimento embute a concepção de sujeito 
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participativo, solidário, comprometido com a criança, com seus direitos a sua cidadania e a sua 

cultura – nessa direção o planejamento toma a conotação de dialógico, conforme afirmou Freire 

(2001). Seria, assim, um documento pautado nas experiências, saberes e curiosidades das 

crianças, fugindo do que ficou constatado na pesquisa, ou seja, planejamentos baseados em lista 

de atividades, projetos prontos da internet ou de blogs.  

Ainda há muitos desafios a serem enfrentados na organização do planejamento e da 

rotina junto às crianças. Embora as professoras revelem intencionalidades em seus 

planejamentos semanais, ainda, na sua maioria, apontam que a elaboração do semanário se 

constitui como sendo o preenchimento de um documento que “engessa a rotina”, e é visto como 

mais um documento burocrático. 

Durante o período da pesquisa, enquanto diretora e pesquisadora, vários momentos 

possibilitaram estar mais próxima do grupo de professoras, assim como fazer intervenções, 

tanto durante a rotina quanto em momentos de reuniões pedagógicas, e durante as devolutivas 

de observações realizadas para a pesquisa, tendo como centro das discussões a reflexão sobre 

as práticas desenvolvidas na Creche Fúlvia Rosemberg. 

Quanto à formação continuada e ao planejamento em serviço, o tempo para o mesmo 

foi ampliado durante o período da pesquisa, sendo estes momentos em que todas as professoras 

se reúnem para trocar experiências e elaborar reflexões coletivas; porém, as docentes apontam 

que as discussões promovidas durante as RPS necessitam de continuidade, pois muitas vezes 

as temáticas são tratadas de forma superficial, não permitindo ao grupo a apropriação devida. 

Cabe, então, à equipe gestora, como principal responsável pela formação continuada na 

unidade, assumir essa função, possibilitando ao grupo de professoras reflexões das suas próprias 

práticas, problematização do cotidiano e transformação da própria creche, assim como o 

trabalho realizado com as crianças. 

Outro aspecto constatado durante a pesquisa foi a ausência da diretora nas reuniões 

pedagógicas semanais noturnas. As discussões acabavam acontecendo, ações tomadas e muitas 

vezes a falta de comunicação comprometia o andamento dos trabalhos a serem desenvolvidos 

na creche, principalmente no que diz respeito a divergências de concepções entre a assistente 

pedagógica e a diretora da unidade escolar. 

As professoras da Creche Fúlvia Rosemberg apontaram que a parceria estabelecida entre 

a diretora e a AP – conforme dito anteriormente – mostra que as mesmas apresentam 

dificuldades em organizarem seus planejamentos e suas rotinas junto ao grupo de trabalho. 

Durante o período em que as duas cursaram mestrado, a unidade escolar ficou prejudicada pelas 
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ausências das gestoras e faltou comunicação entre elas, o que refletiu no grupo de forma 

negativa, assim como a divergência entre ambas em alguns aspectos relativos às concepções de 

educação infantil, creche e criança. Cabe destacar aqui que a CSE fez intervenções com a equipe 

gestora; entretanto, mostrou-se muitas vezes imparcial diante das dificuldades apontadas na 

parceria, porém a falta de um posicionamento mais efetivo da mesma como uma liderança 

dificultou a harmonia e a resolução dos conflitos presentes na parceria e relação entre ambas.  

A mudança das equipes gestoras a cada quatro anos, quando há trocas de gestões 

públicas, também foi revelada pelo grupo de professoras como algo prejudicial ao bom 

andamento da creche. Apontam que quando a equipe inicia um trabalho mais efetivo junto ao 

grupo de professoras, apropriação dos espaços, o estabelecimento de vínculo com o grupo de 

funcionários e os laços afetivos que se estreitam com a comunidade escolar, a equipe acaba 

sendo substituída, vindo, assim, novos gestores, com outras propostas, outros olhares, 

desconsiderando muitas vezes o percurso que o próprio grupo de professoras construiu.  

Sendo assim, evidencia-se a necessidade de estabelecimento de critérios que não sejam 

apenas político-partidários, para que as equipes possam desenvolver seu trabalho com 

comprometimento, pautado em princípios democráticos, investindo em processos de inovação, 

visando ganhos na qualidade do trabalho realizado na creche, com políticas públicas mais 

amplas de avaliação dessas equipes, que não sejam apenas pela opção política partidária.   

Inúmeras foram as conquistas nesse um ano e seis meses de atuação, como diretora, e 

um ano, como pesquisadora. Entre eles, destacam-se alguns aspectos: 

 Olhar mais sensível das educadoras, entendendo que a linguagem das crianças é 

traduzida através do brincar e das interações, conforme apontam as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Sendo assim, percebe-se que as 

professoras da Creche Fúlvia Rosemberg buscam trazer a ludicidade para todas as ações, 

percebendo que toda a rotina é um brincar e que a cada momento do dia a criança vai 

transformando uma brincadeira em outra. Também foi possível constatar que, quanto 

mais as professoras observam, acompanham e entram nessas brincadeiras, 

estabelecendo essa relação mais próxima, os conflitos que surgem se tornam menos 

frequentes e as crianças vão adquirindo autonomia para resolvê-los. As professoras da 

creche têm repensado seus planejamentos e buscam construir os mesmos a partir dos 

interesses das crianças, proporcionando variadas possibilidades sensoriais e corporais, 

que incentivam a curiosidade, encantamento e muitos questionamentos, assim como a 

expressão através das diferentes linguagens, tendo como princípio o respeito ao ritmo 
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de cada criança. As rotinas se tornaram mais flexíveis, mesmo que em algumas 

situações, ainda se revele uma rigidez.  

 Outra constatação importante durante a pesquisa foi o maior uso de brinquedos não 

estruturados, ampliando a possibilidade de criatividade e imaginação das crianças. 

Algumas professoras ainda solicitam a compra de brinquedos estruturados, porém o uso 

de caixas, potes vazios, latas vazias, garrafas plásticas, cesto do tesouro, tecidos variados 

vêm se mostrando mais presente no dia a dia das crianças, despertando um verdadeiro 

mundo do faz de conta. 

 Maior proximidade com as famílias também ficou evidente ao término da pesquisa – 

explicitando para os responsáveis das crianças o trabalho realizado na creche; assim 

como uma maior interação dos educadores com as crianças, saindo da posição de meros 

espectadores; 

 A interação entre as professoras, que exercitaram a elaboração do planejamento nos 

ciclos e a criação de um projeto coletivo envolvendo toda a unidade escolar também foi 

um grande desafio superado – qualificando, assim, as práticas realizadas na creche junto 

às crianças; 

 A realização das reuniões de grupo quinzenalmente com todas as educadoras da sala por 

um período de uma hora, dentro do horário – foi um movimento que possibilitou o 

compartilhar e a ampliação dos conhecimentos e das experiências entre os pares, sendo 

valorizadas em cada troca que ocorria e, assim, juntas qualificaram os momentos, 

tempos, espaços e materiais – proporcionando às crianças diversas vivências lúdicas, 

prazerosas. Dessa forma, ampliou-se significativamente o repertório das educadoras 

para que pudessem planejar e pensar em ações conjuntas, alinhando os fazeres 

pedagógicos. Desse modo, o planejamento elaborado pelo grupo se transformou em 

ações práticas, organizadas a partir do entrelaçar dos conhecimentos de cada um do 

grupo – sendo uma grande conquista para a creche. 

  Emtende-se que  a Creche como uma instituição educacional, deva trazer em sua 

essência um projeto educacional que  proporcione desafios constantes a fim de que as crianças  

possam expressar suas opiniões e desejos, desenvolver a independência, contribuíndo na 

construção da identidade de cada uma e que  contemple: o direito à brincadeira, ao afeto, a um 

ambiente seguro e desafiador, a  higiene e a alimentação, ao descanso, ao seu desenvolvimento 

pleno, à expressão de sentimentos, ao respeito às diferenças de sexo, raça e religião. 

O binômio entre educação e cuidado deve apresentar uma unidade inseparável, tendo-
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se clareza do caráter educativo de cada ação realizada no cotidiano. A reflexão permanente 

desse princípio nos leva a busca de soluções para que possamos superar, sempre, o risco da 

dicotomia entre cuidar e educar. 

  Outro aspecto relevante nesse projeto encontra-se na definição das funções da creche e 

da família, buscando sempre o estabelecimento de parcerias entre elas. A reflexão permanente 

sobre a prática pedagógica é fundamental para a construção de qualquer projeto para a educação 

dos pequenos, devendo-se organizar várias formações permamentes em serviço, buscando 

sempre a qualificação do trabalho, adequando as propostas a cada faixa etária, com o olhar 

voltado para o interesse e necessidades das crianças. 

As professoras tornam-se pesquisadoras das crianças e da sua própria prática e, 

consequentemente acabam por aprender cada vez mais sobre si mesmas.  Nesse movimento de 

interação entre adultos e crianças fica possível acolher os pequenos em um ambiente que 

eternize em cada um o que podemos chamar de felicidade. 

Finaliza-se esse trabalho com a citação de Barbosa (2006, p. 206): 

 

Sei que por amor e força as crianças continuarão a ir para as instituições de educação 

e cuidados coletivos, que por amor e por força suas mães e pais continuarão 

trabalhando; que por amor e por força, elas aprenderão muitas coisas interessantes; 

que por amor e por força estabelecerão novos vínculos sociais; que por amor e por 

força tornar-se-ão os novos homens e mulheres. E que, por amor e por força, o mundo 

segue uma trajetória, mesmo que desejamos e idealizamos que isso seja feito apenas 

por amor. 

 

 

O que fica evidente é que as possibilidades de discussão sobre a rotina e o planejamento 

na Creche Fúlvia Rosemberg foram iniciadas, e muitas delas concretizadas, por vezes, por amor 

e por força. O amor de quem acredita que as crianças merecem o nosso melhor, o amor de quem 

acredita na capacidade de cada professora no seu fazer melhor, o amor de quem acredita numa 

educação infantil que respeite as crianças, o amor de quem escuta, dialoga, compartilha e deseja 

fazer a diferença na vida das pessoas. E a força dos que lutam em prol de uma escola pública 

de qualidade. 
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APÊNDICE A – Carta de apresentação da pesquisa às professoras 

 

 

Professora, 

 

A partir do mês de agosto, começarei minha pesquisa de campo do mestrado e gostaria de 

contar com sua colaboração, pois desde meu projeto inicial tive a intenção de desenvolver 

a pesquisa na Creche na qual estou atuando. Acredito que esse trabalho contribuirá com 

minha prática na gestão da Creche, bem como com o estabelecimento de parcerias com as 

professoras na busca de qualificar o trabalho pedagógico e no atendimento aos nossos 

pequenos. 

 

Meu foco de estudo será o Planejamento e Rotina na Creche: Atuação da Equipe Gestora e 

de Professoras para Mudanças nas Práticas Educacionais e terá como base a intervenção no 

sentido de auxiliá-las a refletirem sobre suas práticas. 

 

Para tanto, será utilizada a metodologia de tematização da prática, em que serão observadas 

algumas situações do cotidiano escolar, dentro e fora da sala de aula, para discussão 

posterior com as professoras. As situações serão acompanhadas através de registros (feitos 

por mim), podendo ser escritos ou feitos através de outros recursos: fotografias, filmagens e 

registros áudio-gravados 

 

Antes de entrar em sala para observar, ou colher materiais, a professora será avisada e, após 

a observação terá a devolutiva. Após a reflexão e discussão com a professora da sala 

observada, a proposta é apresentar os aspectos discutidos nos grupos que fazem a RPS, para 

a reflexão no coletivo. As devolutivas ao professor e discussões nos grupos poderão ser 

gravadas para serem transcritas e utilizadas na dissertação 

 

As professoras que aceitarem contribuir com a pesquisa deverão assinar o termo de livre 

consentimento e esclarecido, no qual autorizarão a utilização dos materiais colhidos no 

trabalho final (dissertação). 

 

O objetivo da pesquisa é trazer contribuições à prática do corpo docente e da gestora da 

Creche através do estabelecimento de diálogos, de trocas e relacionando teoria e prática. 

 

Agradeço imensamente sua colaboração, Sandra Aparecida do Prado Pereira 

 

Eu,  _  

 

( ) aceito 

( ) não aceito participar da pesquisa acima descrito 
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APÊNDICE B – Justificativa da pesquisa 

 

Justificativa: pedido de afastamento parcial para cursar mestrado 

 

Sandra Aparecida do Prado Pereira – RF 16.674-0 

 

Iniciarei as aulas no curso de mestrado na UNINOVE /SP em março de 2015. Fui 

aprovada no Programa de Gestão e Práticas Educacionais e serei orientanda da Prof.ª Drª 

Roberta Sthangerlin. Para essa pesquisa planejamos realizar estudos sobre as Práticas de 

Gestão e Planejamento na Creche: Atuação da Equipe Gestora e de Professoras para 

mudanças nas práticas educacionais e acredito que há relevância social no tema, pois 

sabemos que poucos estudos revelam a preocupação do tema com o trabalho realizado com 

as crianças de 0 a 3 anos, bem como a preocupação em planejar uma rotina eficiente para 

bebês e crianças pequenas, coordenando a intenção de cuidar com o ato de educar. 

 

As aulas ocorrerão as terças feiras em período integral e quartas no período da tarde 

e as orientações serão feitas também às terças feiras. Os seminários de pesquisa serão feitos 

aos sábados. A unidade escolar em que atuo estará organizada para minhas ausências, sem 

sofrer prejuízo, uma vez que organizarei todas as demandas dentro das 32 horas de trabalho 

previstas. 

 

O conhecimento adquirido nos estudos contribuirá para minha atuação profissional 

na rede pública municipal, permitindo ampliar conhecimentos teóricos que possibilitarão 

uma articulação com o cotidiano escolar, principalmente junto às crianças, professoras e 

famílias. 

 

Sem mais, coloco-me à disposição para esclarecer possíveis dúvidas e agradeço a 

atenção. 

 

 

Sandra Aparecida do Prado Pereira 
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APÊNDICE C – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezada Professora, 

Sou aluna do Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) da 

Universidade Nove de Julho (Uninove) e estou realizando uma pesquisa a respeito da 

Formação Continuada em horário de serviço das professoras da Creche na qual atuo como 

gestora. A pesquisa servirá de base para a escrita de dissertação intitulada “PROCESSOS 

DE GESTÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM HORÁRIO DE SERVIÇO E 

AS MUDANÇAS NAS PRÁTICAS DE PLANEJAMENTO EM UMA CRECHE DE 

SANTO ANDRÉ. 

Para tanto, solicito sua colaboração. 

Os dados serão coletados a partir de registros em diário de bordo, de registros 

audiogravados nas reuniões de planejamento dos grupos, nas reuniões de planejamento 

semanal, observações da pesquisadora em sala de aula, devolutivas com as professoras 

individualmente e socialização das observações e discussões nas RPS (Reuniões 

Pedagógica Semanal). Os dados coletados serão tratados de modo confidencial e serão 

utilizados nomes fictícios tanto para a escola quanto para os participantes. 

Coloco-me a sua disposição através do e-mail  sandraprado12@uol.com.br  e  do telefone 

9.4222.3222, caso necessite de qualquer informação e/ou esclarecimento. 

Grata 

  Sandra Aparecida do Prado Pereira Mestranda 

 

Li as informações acima e concordo livremente em participar dessa pesquisa. Nome:   

Assinatura:   

R.G.:  _ 

Data:            /  /   

  

mailto:sandraprado12@uol.com.br
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APÊNDICE D – Questionário de pesquisa 

 

 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL 

EM GESTÃO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS-PROGEPE 

 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

Data preenchimento:  /  /____ 
 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: _________________________________________________________________ 

Email: __________________________________________ 

Fone:_______________________ 

Idade: ___________________ 

 

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

(   ) Ensino Médio Regular  (   ) Magistério  (   ) Superior Pedagogia 

Instituição: ______________________________________________________________ 

Ano de conclusão: ___________________ 

 

Outros cursos Graduação: 

 

Curso: __________________________________________________________________ 

Instituição: ______________________________________________________________ 

Ano de conclusão: ___________________ 

 

Curso: __________________________________________________________________ 

Instituição: ______________________________________________________________ 

Ano de conclusão: ___________________ 
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Pós-Graduação: 

 

Curso: __________________________________________________________________ 

Instituição: ______________________________________________________________ 

Ano de conclusão: ___________________ 

 

Curso: __________________________________________________________________ 

Instituição: ______________________________________________________________ 

Ano de conclusão: ___________________ 

 

 

Participação em formações oferecidas pela Rede de Santo André, especificamente 

voltadas para a Educação Infantil (as 3 últimas) 

 

Curso: _________________________________________ 

Carga horária: __________________ 

Ano: ___________________ 

 

Curso: _________________________________________ 

Carga horária: __________________ 

Ano: ___________________ 

 

Curso: _________________________________________ 

Carga horária: __________________ 

Ano: ___________________ 

 

 

Cursos oferecidos por outras instituições: 

 

Curso: _________________________________________ 

Carga horária: __________________ 

Ano: ___________________ 
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Curso: _________________________________________ 

Carga horária: __________________ 

Ano: ___________________ 

 

Curso: _________________________________________ 

Carga horária: __________________ 

Ano: ___________________ 

 

 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

 

1. Há quanto tempo você exerce o cargo de professora? 

________________________________________________________________________ 

2. Há quanto tempo atua na Educação Infantil? 

________________________________________________________________________ 

3. Há quanto tempo atua em Creche? 

________________________________________________________________________ 

4. Há quanto tempo você está nessa unidade escolar? 

________________________________________________________________________ 

5. De que forma o curso de Pedagogia te auxiliou para atuar com as crianças de 0 a 3 

anos? E os outros cursos auxiliaram? De que forma? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Como você vê seu papel de professora com as crianças de 0 a 3 anos? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Ao que te remete a palavra planejamento? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. De que forma as reuniões pedagógicas semanais contribuem para realização de seu 

planejamento? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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9. Em que momentos você realiza seu planejamento? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. Você considera os instrumentos de planejamento que você utiliza adequados a 

realização de uma boa prática pedagógica?  (   ) sim  (   ) não 

11. Quais instrumentos você mais utiliza para seu planejar suas aulas? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. Em sua opinião, quais momentos da rotina diária e espaços da Creche precisam ser 

planejados? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13. Quais destes momentos da rotina diária e de espaços da Creche você contempla em 

seu planejamento? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

14. Que relações você estabelece entre seu planejamento e o Projeto Político Pedagógico da 

Creche? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

15. Como seu planejamento anual auxilia no seu planejamento semanal? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

16. Quais livros, revistas, você utiliza para elaboração de seu planejamento? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

17. Para você o planejamento de grupo é importante? Por que? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

18. Como você vê o papel da Equipe Gestora nesse momento? De que forma ela te auxilia? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 


