
  



  

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC 
(Faz parte de uma política pública)

● Define direitos de aprendizagens de todos os alunos do Brasil 
(bebês, crianças e jovens);

● Determina os conhecimentos e habilidades essenciais;

● É obrigatória e está prevista no LDB e PNE;

● Todos os currículos públicos e privados devem tê-la como 
referencial.

(Vale lembrar que a BNCC é muito mais completa que as diretrizes 
adotadas até hoje.)



  

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC 

PRINCIPAIS MUDANÇAS:

● Elaboração de currículos locais (BTSC);

● Formação inicial e continuada dos professores (novas 
diretrizes para as licenciaturas 2021);

● Material didático;

● Avaliação;

● Apoio pedagógico aos alunos.



  

EDUCAÇÃO INTEGRAL:

● Desenvolvimento intelectual, físico, emocional, social e 
cultural.

EDUCAÇÃO INTEGRAL



  

EDUCAÇÃO INFANTIL:

● A BNCC reconhece a Educação Infantil como uma etapa essencial e 
estabelece os direitos de aprendizagem para as crianças de 0 a 5 
anos. 

● A construção da identidade e da subjetividade da criança.

● A criança precisa estar em um ambiente que crie condições para a 
formulação de perguntas, precisa pensar sobre o mundo, 
desenvolver estratégias de observação, criar hipóteses e narrativas.

EDUCAÇÃO INFANTIL



  

SEIS DIREITOS DA APRENDIZAGEM



  

CONVIVER

● Conviver em pequenos e grandes grupos (usando 
diferentes linguagens, conhecendo a si e aos outros, 
respeitando-os).

- Ex.: Jogos (regras), Brincar, Executar tarefas.

SEIS DIREITOS DA APRENDIZAGEM



  

BRINCAR

● Ampliar e diversificar os conhecimentos, imaginação, 
criatividade, experiências emocionais, corporais, 
sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e 
relacionais.

● Advêm da iniciativa da criança, do planejamento do 
adulto. A literatura é uma boa fonte de inspiração para 
boas brincadeiras.

SEIS DIREITOS DA APRENDIZAGEM



  

PARTICIPAR

● Escolhas são bem vindas (brincadeiras, materiais). 
Participar de decisões. 

● Permitir que as crianças decidam a repeito de cor, 
materiais, uso, etc.

SEIS DIREITOS DA APRENDIZAGEM



  

EXPLORAR

● Movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, 
palavras, emoções, transformações, relacionamentos, 
etc… ampliar os saberes nas artes, escrita, ciência e 
tecnologia.

● Explorar (manipular) elementos concretos e simbólicos.  

SEIS DIREITOS DA APRENDIZAGEM



  

EXPRESSAR

● Dúvidas, necessidades, emoções, sentimentos, 
hipóteses, descobertas e opiniões.

● Explora e depois expressa. Roda de conversa.

● Falar e ouvir / criar conselhos, assembleias, momentos 
de decisão.

SEIS DIREITOS DA APRENDIZAGEM



  

CONHECER-SE

● Para construir sua identidade pessoal, social e cultural. 
(positiva)

Ex.: ao trocar o Bebê, conversar sobre o que está sendo 
feito.

SEIS DIREITOS DA APRENDIZAGEM



  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS



  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS

● Substituem as áreas do conhecimento (trabalhadas mais tarde no 
Ensino Fundamental);

● Norteiam e apoiam o planejamento pedagógico;

● Assegura os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 



  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS

● Reconhecem que a imersão das crianças em práticas sociais e 
culturais criativas e interativas promove aprendizagem 
significativas. 

● São um arranjo curricular que organiza e integra brincadeiras, 
observações, interações que acontecem na rotina e colocam a 
criança no centro do processo.



  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS

INTENCIONALIDADE PEDAGÓGICA

● Planejar atividades que integrem o que está proposto no currículo 
com os interesses e ideias das crianças do grupo. 

● A partir da escuta ativa da turma e do conhecimento aprofundado 
no documento, o professor promove aprendizagens significativas 
às crianças. 

● As atividades não devem ser concentradas em aulas específicas, 
nem realizadas com hora marcada. Elas devem fazer parte de todos 
os momentos da jornada na Educação Infantil, como:



  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS

Elas devem fazer parte de todos os momentos da 
jornada na Educação Infantil, como:

● Acolhimento e despedida;
● Atividades de livre escolha;
● Momentos de grande grupo;
● Momentos de pequenos grupos;
● Momentos na área externa;
● Rotinas de cuidado;
● Diferentes contextos de aprendizagem, como atividades dirigidas 

pelo professor, festividades e encontros com as famílias, roda de 
conversa e hora de histórias.



  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS

O arranjo curricular por campo de experiências 
PERMITE:

● ORGANIZAÇÃO de práticas abertas às iniciativas, desejos e formas 
próprias de agir das crianças, que são mediadas pelo professor.

● IMERSÃO da criança em vivências que promovem aprendizagem e 
desenvolvimento, sempre tomando as interações e as brincadeiras 
como apoios estruturantes.

● Mudança do foco do currículo da perspectiva do docente para a 
PERSPECTIVA DA CRIANÇA, que empresta um sentido singular às 
situações que vivencia e efetiva aprendizagem.



  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS

ISSO LEVA A:

● GARANTIR a todas as crianças tempo para explorar as proposições 
que a professora faz e entende que elas precisam repetir essas 
mesmas proposições outras vezes de modo a não só apropriar-se 
de determinadas ações, mas também elaborar um sentido para a 
experiência vivida.

● ABANDONAR a ideia de crianças como seres frágeis e 
incompetentes, e de infância omo período de passividade, 
dependência ou debilidade.



  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS

ISSO LEVA A:

● REJEITAR toda postura pedagógica (incluindo as instruções, os 
materiais didáticos, as histórias) de rigidez e inflexibilidade, sem 
atentar para a forma como as crianças seguem ao que ele é 
imposto. 

● NÃO DEFINIR o processo pedagógico como metas que são 
impostas à criança, negligenciando o significado que aquele 
processo tem na experiência infantil. 



  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS



  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS



  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS



  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS



  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS



  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS

EXEMPLO: PAPEL DO PROFESSOR A PARTIR DA BNCC

● Observar/ Registrar/ Acompanhar as aprendizagens

● Muda: a visão conteudista do começo, meio e fim das propostas. O 
que que mais importa é o processo.

● O professor apoia, garante condições especiais, materiais e 
emocionais.

● Estar atento, fazer anotações, observar, pensar novas organizações 
de espaço e materiais, novos apoios emocionais – possibilitar 
novas aprendizagens.



  

PLANEJAMENTO

PLANEJAMENTO: PENSAR NO ESPAÇO EM QUE AS 
CRIANÇAS VÃO BRINCAR E INTERAGIR.

Hora de aprender fora da sala!

“Pensar e agir dentro do processo, 
planejar é um apoio a prática 

e não uma obrigação!”



  

EXEMPLO: Crianças de 2 anos:

Na caixa de areia a professora instalou materiais inusitados com 
caixa de ovos, copos de várias cores e tamanhos, … de madeira e 
dinossauro plástico.

Registro: a atividade ter um efeito diferente de até então quando 
brincavam com baldes e pás.

Observar: as crianças organizaram por conta própria a brincadeira e 
pode observar como as escolhas foram feitas.

PLANEJAMENTO



  

Objetivos Gráficos: 

● EI 01 EO 03
● EI 02 EO 03
● EI 01 CG 02
● EI 02 TS 02
● EI 01 EF 06
● EI 01 ET 03
● EI 01 ET 02

Resultado: O espaço passou a ser um terceiro educador, e o 
tempo não foi apenas de recreação, mas de experimentação.

PLANEJAMENTO



  

A OBSERVAÇÃO DEVE SER CONTÍNUA E PERMANENTE! 
A professora precisa pensar boas perguntas que incitem 
o pensamento e a troca.

O QUE OBSERVAR? A atividade deve estar relacionada 
aos objetivos de aprendizagem. Os direitos de 
aprendizagem são o ponto de partida.

PLANEJAMENTO



  

QUAL A INTENÇÃO DE CADA SITUAÇÃO? 
Modos de registrar, fotografar, gravar, anotar 
– no final construir um portfólio. Filmar a 
produção das crianças.

FINALIDADE: Garantira prática pedagógica, o 
replanejamento, a reflexão e a nova prática.

PLANEJAMENTO



  

LIVROS

LIVROS: 

● Diálogos com Reggio Emília.
- Carla Rinaldi

● As cem linguagens da criança.
- Carolyn Edwards , Lella Gandini , George Forman

● O trabalho do professor na Educação Infantil
- Zilma Ramos De Oliveira
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