
 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 2018 

“VOZES DAS INFÂNCIAS!” 
Inaugurada em julho de 2001, a proposta pedagógica da Criança Arteira sempre se             

inspirou na abordagem italiana de Reggio Emília. Em síntese, essa abordagem considera a             

criança de modo integral e como detentora de mais de cem linguagens. Explorar e garantir que                

todas essas linguagens sejam estimuladas sempre foi o nosso maior desafio. Disso decorre o              

nome “Criança Arteira”. Arte no sentido da expressão plástica, da comunicação e de uma              

linguagem que é muito própria à criança. 

Os elementos centrais em nossa proposta pedagógica sempre foram a expressão           

plástica e a pedagogia de projetos. Ao longo desses 16 anos fomos amadurecendo ideias e               

práticas. Muitas pessoas passaram por aqui. Somos uma construção social e história, que se              

modifica, reflete e aprende. Desde sua inauguração, a Criança Arteira esteve na vanguarda da              

Educação Infantil de nossa cidade. Temos ainda muito que aprender, mas nossa proposta             

pedagógica é reconhecida pela qualidade e pelo respeito às necessidades das crianças por             

universidades e órgãos públicos de fiscalização de instituições educativas, como a UFSCar, a             

UNICEP, a Secretaria Municipal de Educação e a Delegacia de Ensino. Aqui as crianças não               

passam seus dias preenchendo papéis escritos por adultos que sequer as conhecem. Todo o              

material é elaborado e produzido por pessoas familiares e que conhecem seus desejos, suas              

necessidades, exigindo conhecimento, preparo e organização de toda a equipe. Acreditem!           

Comprar um material pronto seria o caminho mais fácil. Lutar contra o que é socialmente               

construído é trabalhoso e desgastante. Envolve, inclusive, um forte investimento emocional,           

pois sentimos a necessidade, quase que constante de, convencer, de mostrar que nossas             

escolhas fazem sentido, de que vale a pena respeitar a infância, de que as crianças não                

precisam de uma escolarização precoce para melhor se adequarem ao Ensino Fundamental. 

Mesmo já realizando um trabalho de vanguarda, como uma instituição que aprende            

com as experiências, 2017 foi um ano de muita reflexão por parte de toda a equipe pedagógica                 

e da direção da escola. Estudamos, pesquisamos, refizemos nossa própria trajetória e temos             

novas metas. 

O estudo de projetos/temas centrados nos interesses das crianças e a expressão            

plástica ou gráfica, são elementos também presentes abordagem Reggio Emilia. Aliados a esta             

proposta de trabalho com as crianças pequenas estão o respeito por suas escolhas, a              

flexibilização das rotinas, a corresponsabilidade das escolhas, a forte parceria escola-família, a            

colaboração para a manutenção dos espaços coletivos e um projeto muito grande de             

coletividade em prol da infância. 

Inspiradas na abordagem Reggio Emilia, nos lançamos ao desafio de compartilhar com            

as crianças o que seria proposto e dar a elas o poder da escolha da rotina, a voz na seleção das                     

brincadeiras, das histórias, das músicas. De imediato notamos mais envolvimento, mais           

coleguismo e mais cooperação entre elas, diminuindo, significativamente, episódios de brigas,           

comportamentos opositivos ou desafiadores. As crianças conseguiram entender quase que de           

imediato o poder que tinham em mãos e fizeram suas escolhas pautadas naquilo que cada               

atividade oferecia de interessante. Elas puderam, inclusive, escolher qual seria a atividade de             

registro que fariam individualmente. Por que é mesmo importante que todas façam ao mesmo              

tempo as mesmas atividades? Houve sala em que um grupo fez a atividade de registro de                

linguagem oral e escrita e outro, a de matemática. Passamos a dar mais atenção aos espaços                

coletivos e, com isso, a prepararmos os ambientes tendo como grande foco o brincar. 



 

Os espaços proporcionaram as mais variadas brincadeiras, mas dentre elas, relatamos           

uma. Inserimos elementos brincantes e compusemos diferentes cenas. Iniciamos com          

panelinhas, massinhas, livros de receitas, carrinhos de compras, de bebês, dinheiro, frutas,            

legumes e verduras de plástico, criando um cenário aberto – a casa, o restaurante, o mercado                

etc. A escolha do local foi proposital: próximo ao lavatório e aos banheiros. Até então, os                

momentos de escovação estavam tumultuados. Algumas crianças corriam, outras entravam          

nos banheiros sem motivo etc. A cena era: de um lado, crianças agitadas e ociosas, procurando                

alguma brincadeira. De outro, professoras tentando colocar ordem e esperando que as            

crianças ficassem sentadas. O fato é que, após a inserção dos brinquedos e do espaço para o                 

brincar, as posturas e as condutas mudaram. As crianças tiveram liberdade para brincarem             

enquanto esperavam pelos amigos. A espera se tornou um grande evento para elas. As              

brincadeiras foram ricas e conseguimos construir um forte compromisso com o espaço            

coletivo. Os brinquedos foram organizados pelas crianças para que as outras turmas pudessem             

brincar. Enfim, era a lição que precisávamos para reforçar a nossa hipótese de que o espaço do                 

brincar coletivo era potencializador de relações interpessoais, de trocas entre os pares, de             

aprendizados significativos – o preço dos alimentos, a leitura logográfica do portador textual             

receita, o uso social do dinheiro, a divisão das tarefas, a representação dos papéis. 

Escolher o que fazer e quando fazer, faz com que cada criança assuma a autoria das                

propostas pedagógicas aqui desenvolvidas. Elas sugeriram estratégias diferentes para         

momentos permanentes do dia-a-dia da escola, como por exemplo: como fazer a            

“chamadinha”, onde lanchar, do que brincar, onde sentar para ouvir histórias etc. Além disso,              

sentimos nelas um forte empenho para que as tarefas escolhidas para o dia fossem realmente               

cumpridas. A colaboração passou a ser com a proposta em si e não em agradar à professora.                 

Essa mudança na postura implica num processo de decisão e de compromisso importantes. 

Iniciaremos 2018 com o desafio de colocar em prática um projeto grande “Vozes das              

infâncias”. Sobre o que falam nossas crianças? Quais são verdadeiramente seus interesses?            

Como conciliar esses interesses com o planejamento anual de cada grupo? Os desafios são              

muitos e, para isso, contamos com a parceria dos pais. Eis um assunto que também implicará                

em mudanças. 

Em 2017 solicitamos que os pais respeitassem os horários de entrada e saída,             

restringindo suas entradas aos horários em que as atividades pedagógicas haviam sido            

encerradas. Tal escolha decorreu de eventos seguidos em que os pais chegavam muito cedo e               

solicitavam informações detalhadas sobre a rotina da criança na porta da sala, em num              

momento em que a professora deveria estar com toda a atenção voltada às crianças. Reggio               

Emilia também nos ensina muito sobre a relação família-escola. Queremos reabrir as nossas             

portas! Mas precisaremos de uma parceria forte. Quando chegarem à sala de aula ou em               

qualquer outro espaço da escola, observem o que as crianças estão fazendo. Não as              

interrompam e entrem na proposta. Sim! Se for uma roda de história, sentem-se no chão e                

apreciem a leitura. Se for uma brincadeira na casinha do parque, façam parte dela. Essa               

postura dirá às crianças que vocês respeitam o que elas estão fazendo e que querem participar                

também. Deixem a ansiedade de lado! Vocês já sabem que tudo o que for importante estará                

na agenda ou será mencionado pela professora. E, uma dica preciosa é: se na agenda está                

escrito que a criança comeu bem, é porque ela realmente comeu bem...rs...Não temos porque              

comunicar algo que não é real...rs... Confiem e participem mais... Esse é o nosso pedido! 

No estudo de Projetos, as crianças e seus interesses ou necessidades estão no centro              

do processo. Os projetos desenvolvidos por cada pequeno grupo dentro de uma mesma sala,              



 

caminham em decorrência de uma cuidadosa leitura das falas, dos silêncios, dos choros, das              

necessidades e das brincadeiras das crianças. Por se tratar de um processo de ensino e               

aprendizado situado (cada grupo é único), optamos por produzir nosso próprio material            

impresso. Essa construção coletiva (crianças, professoras e coordenação pedagógica) faz com           

que a cada ano o material produzido seja diferente, rico e representativo de cada grupo. Além                

disso, o material produzido por cada criança também poderá ser diferente. Ela poderá escolher              

se expressar usando o guache e o seu amigo, a cola colorida. Isso não deverá ser um problema.                  

Lembrem-se, o trabalho com a autonomia, com a livre escolha dos recursos disponíveis no              

ateliê e com a criatividade são elementos-chave em Reggio Emilia! 

Nosso trabalho pedagógico tem ainda como referência as Diretrizes Curriculares          

Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009a), os Indicadores de Qualidade na Educação             

Infantil (2009b) e os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL,            

1998). A cada ano as professoras reformulam seus planos de trabalho e, a partir dos               

referenciais mencionados, delineiam objetivos e conteúdos que se dividem nas seguintes áreas            

de conhecimento: identidade e autonomia, movimento, música, artes visuais, linguagem oral e            

escrita; matemática; a criança, a natureza e a sociedade. 

A grade curricular é composta ainda por: inglês, musicalização e educação física. Por se              

tratarem de habilitações específicas, professores especialistas e licenciados em tais áreas           

atuam diretamente com as crianças. A grade é ampliada processualmente, conforme a criança             

avança e se desenvolve. 

Como se pode observar, trata-se de um processo de estudo e de busca pelo              

atendimento às necessidades das crianças na Educação Infantil, respeitando as especificidades           

desse nível de ensino, tendo como eixo articulador o brincar, o cuidar e o educar. 

O acompanhamento do trabalho das professoras é feito sob duas perspectivas. A            

primeira delas trata de orientações individuais, na qual a coordenadora pedagógica dialoga,            

propõem e avalia os processos de ensino e aprendizagem de cada grupo, tendo como ponto de                

partida as observações realizadas em sala de aula e os registros produzidos pelas crianças e               

pelas professoras (planejamento semanal, reflexões, atividades de registro, vídeos e          

fotografias). A segunda é a perspectiva do coletivo, onde são realizados encontros pedagógicos             

semanais para tratar de questões vinculadas a todas as professoras e aos grupos e, ainda, para                

a realização de estudos e discussões teóricas. 

Ao longo desses 16 anos, trabalhamos pela valorização da infância e da formação de              

professores, oferecendo à equipe subsídios para uma prática docente intencional e reflexiva,            

que culmina em aprendizagens contextualizadas, adequadas ao contexto educativo de crianças           

pequenas e coerentes com as orientações oficiais de que dispomos. 
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