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Apresentação
Diante do contexto adverso em que estamos imersos, desde 2020, decorrentes da pandemia de Covid-19 e, consequentemente, da exigência do isolamento social, entendemos que as possibilidades de interação, em algumas
regiões do país, ainda se mostram limitadas, exigindo novas configurações na
organização do trabalho pedagógico e novas possibilidades de situações de
aprendizagem para as crianças.
É nesse cenário que este documento se apresenta, como forma de orientar gestores e professores sobre as possibilidades de (re)planejar situações de
aprendizagem para a Educação Infantil, guiadas pela análise do currículo que
evidencia as aprendizagens construídas e vividas com as crianças durante o ano
de 2020, como também reflete sobre os elementos do processo educativo, na
Educação Infantil, que precisam ser revisitados, aprofundados e sistematizados.
Mais especificamente, pretende-se reafirmar espaços de criação/inovação mantendo os princípios Maristas; fortalecer as concepções e valores na Educação
Infantil ancoradas na legislação e nossos documentos institucionais; subsidiar
as equipes pedagógicas para o fortalecimento das concepções presentes na
Matriz Curricular da Educação Infantil do Brasil Marista, ampliando repertórios e
reflexões sobre as ações docentes por meio de boas práticas.
Com intuito de continuar tecendo as costuras necessárias na construção
de conhecimento feito pelas e com as crianças, ao longo desse período pandêmico, serão apresentadas reflexões sobre a importância da continuidade e
conexão entre os diferentes campos de experiências e direitos de aprendizagem
e desenvolvimento das crianças, por meio das seguintes temáticas: a perspectiva Marista de educar na Educação Infantil; as implicações para organização
dos espaçotempos na Educação Infantil; as possibilidades de (re)planejamento curricular: estratégias pedagógicas e avaliativas; a organização dos espaços,
tempos e materiais na prática pedagógica com pequenos grupos; as práticas
que concretizam cuidado e afeto; a relação entre família e escola e, por fim, o
compartilhamento de boas práticas.
Recomendamos que este documento seja estudado nas Unidades Educacionais do Brasil Marista pelos interlocutores do segmento da Educação Infantil: gestores, coordenadores, orientadores e professores.
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1. Educação Infantil no
contexto pandêmico:
Caminhos possíveis com
base no jeito de ser Marista
Uma didática da invenção
Só depois é que veio o delírio do verbo.
O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz:
Eu escuto a cor dos passarinhos.
A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor,
mas para som.
Então se a criança muda a função de um verbo, ele delira.
E pois.
Em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos –
O verbo tem que pegar delírio.
(BARROS, Manoel, 2000, p. 4)

Mudar a função dos verbos, transgredir sentidos instituídos, fazer nascimentos, provocar rupturas, apontar o inusitado, escutar a cor das coisas, renomear o mundo, encantar-se com as miudezas do dia a dia são formas intensas
de expressividade da infância. Para estar ao lado e com as crianças precisamos
nos permitir deixar o verbo pegar delírio como nos ensina o poeta, permitindo
desacostumar nosso olhar, inquietar nossas certezas e convidar o pensamento à
criação!
Assumimos juntos um compromisso ético de acreditar nas capacidades
das crianças e tecer caminhos para respeitar seus direitos, ideias e desejos. Um
compromisso que se renova a cada vez que temos oportunidade de fazer escolhas.
Pensar, planejar e desenhar modos diversos para acolher as crianças, neste
momento de retorno as atividades presenciais nas escolas Maristas, nos inquieta,
mobiliza e, sobretudo, afeta. Trata-se de um momento marcado por regras de
distanciamento social e pela inserção de protocolos de saúde que configuram
outros modos de estar e se relacionar na escola, como explicitado anteriormente.
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Acolher é criar laços, buscar conexões de proximidade, de cuidado e de
sensibilidade. Somos constituídos na relação com o outro. Segundo Larrosa
(2010, p. 184) a infância é um outro: aquilo que, sempre além de qualquer tentativa de captura, inquieta a segurança de nossos saberes, questiona o poder de
nossas práticas e abre um vazio.
Portanto, pensar como a criança está vivendo, sentindo e simbolizando
o contexto atual da pandemia é nossa responsabilidade. Uma responsabilidade que nos implica afetiva e intelectualmente, pois também somos afetados e
interpelados nesse contexto. É justamente aí que precisamos recuperar e dar
força para nossas concepções de infância, de escuta, de aprendizagem, de ação
docente intencional e significativa. Resgatar nossos alicerces conceituais é fazer
presente nossos princípios educativos, nossa história e nossa missão Marista.
Assim, ao pensar a infância como alteridade estamos reconhecendo o valor da escuta. Ou seja, escutar as crianças sem querer dominá-las ou submetê-las
a interpretações prévias. Acreditamos numa escuta respeitosa que está atenta
aos silêncios, às perguntas, às formas variadas que as crianças utilizam para explicar suas opiniões, suas emoções e suas dúvidas. Uma escuta cuidadosa, sem
urgência, que viabiliza contornos sensíveis de compreensão.
O que se pode fazer escutando as crianças, ser mais infantis sendo mais sérios e comprometidos com uma criança que brinca. Ser
capazes de entender o quanto foi importante para uma criança ter
conseguido apresentar sua ideia. Ser mais infantil, quer dizer aprender a compreender as crianças para além da aparente simplicidade daquilo que elas dizem, porque quem diz coisas simples quase
sempre diz coisas importantes. Ser mais infantil, quer dizer ser mais
humilde e reconhecer que, para falar com uma criança, para escutá-la e para levar em consideração aquilo que ela diz, é preciso comprometer-se. (TONUCCI, 2005, p. 171)

A escuta é um verbo em ação. Uma atitude de entrega na interação com
as crianças com disponibilidade em não julgar, não corrigir comportamentos, não
ensinar os modos como devem ou podem pensar, sentir e explorar. São ações
que efetivam e conferem visibilidade ao protagonismo das crianças. Colocar-se
com as crianças exige esforço, engajamento e comprometimento. A escuta é
potencializada pelo desejo, pelo movimento, pela ação. O corpo da criança fala,
silencia, desenha caminhos, cria coreografias. Para compreender agimos, reestruturamos escolhas, reinventamos gestos, readaptamos modos de fazer. A escuta
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orienta-se pela especificidade de cada sujeito possibilitando que o mesmo se
expresse, fale e implique seu desejo. Acolhe, indaga, contempla os modos distintos de expressar e usar as linguagens explicitando nossa concepção de protagonismo infantil. (UMBRASIL, 2010)
Lacan (1979) nos ensina que a escuta deve ser exercida com base em
duas qualidades: a curiosidade e a ignorância. A curiosidade pela ação e pelo
movimento de interrogação que contempla e a ignorância porque, muitas vezes,
estaremos diante do não sabido, da incompletude da verdade, da incerteza.
As crianças não têm um definitivo: elas são, sobretudo, possibilidade, potencialidade. As infâncias são afirmadas como acontecimentos e experiências,
como revolução e criação. O que nos caracteriza como humanos é a nossa incompletude, que é também a invenção do possível que há em nós. Não somos
absolutos em nossos saberes e fazeres: nos constituímos no contínuo devir que
é o viver.
Estar com as crianças é prestar atenção em outros tempos. Tempos simultâneos que se entrelaçam e se confrontam. A relação com o tempo e o silêncio
são experiências balizadas pelo entusiasmo das crianças e a ação delas no mundo. Vivemos tempos diversos e adversos que nos exigem novos cuidados, novos
modos de estar com as crianças, novas relações com as famílias e, mais ainda,
novas formas de encontro, de respeito, de compartilhamento e de demonstração
de afeto e empatia. Um exercício diário e também um compromisso educativo.
Isto é, nesse momento é fundamental que estejamos próximos e atentos ao que
as crianças expressam, sentem, falam e criam, não apenas por acreditarmos em
suas capacidades, mas sobretudo porque é preciso compreender esse tempo
vivido “longe”. Chegar mais perto do que foi valioso e importante, do que foi
sofrido e dificultoso e do que precisamos ainda simbolizar e representar com
relação a esse período.
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2. O contexto do cenário atual:
implicações para organização dos
espaçotempos na Educação Infantil
Em 2020, o Brasil e o mundo viveram momentos atípicos com relação à
organização de suas vidas, seus trabalhos, seu cotidiano. As políticas de distanciamento social necessárias para o controle da disseminação do novo coronavírus, recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) afetaram diretamente a vida da população mundial. Diversos setores da sociedade se viram
no momento de paralisar suas atividades, fecharem suas portas, aderindo aos
serviços de delivery, atividades remotas, home office.
A escola foi obrigada a fechar seus portões, interromper suas atividades
educativas presenciais, ressignificando o convívio social e transformando a vivência e as situações de aprendizagens. Os estudantes deixaram de explorar os
diversos espaços escolares – sala de aula, biblioteca, laboratórios, pátios, quadras
– e passaram a vivenciar sua escola de uma outra maneira: por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem. Atividades remotas e híbridas, mediatizadas pelas
tecnologias digitais, ocuparam o cotidiano de diversos estudantes como forma
de garantir, excepcionalmente, o direito à educação de qualidade.
Com essa nova organização da escola, a Educação Infantil vivenciou um
dos seus maiores desafios. Porém, mesmo diante de um cenário complexo, várias ações foram realizadas com o objetivo de garantir às crianças pequenas
a continuidade do acesso à escola, buscando manter, preservar e atender as
especificidades e a identidade da infância. Brincadeiras, experiências, contação
de histórias, desenhos, pinturas, esculturas e registros diversos fizeram parte do
cotidiano das crianças, que passaram a receber a escola dentro de suas casas.
É importante ressaltar também a necessidade de planejar modos de acolher e escutar os afetos dos familiares, seja por meio de uma pesquisa, de um
mural virtual, de uma roda de conversa ou por momentos mais individualizados.
Para tanto, Rinaldi (2016, p. 236) sinaliza onze princípios significativos que devem
ser considerados na escuta docente:
•
10

A escuta é aberta e direcionada a necessidade de ouvir, não apenas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

com os ouvidos, mas com o corpo todo, com o olhar, com o toque, com
o olfato, com as percepções.
A escuta demanda tempo. Um tempo interior composto pelo presente,
passado, futuro e pelos intervalos de silêncios que fazemos.
A escuta produz perguntas e não respostas.
A escuta é emoção.
A escuta precisa reconhecer e valorizar as diversas formas de linguagem das crianças.
A escuta é um gesto que envolve interpretação e valorização do que é
dito.
A escuta é suspensão de julgamentos.
A escuta remove o indivíduo do anonimato, dando aos sujeitos legitimidade e visibilidade.
A escuta é a base das relações e da troca.
A escuta é aberta às diferenças valorizando os diferentes pontos de
vista dos sujeitos.
A escuta é sensível porque conecta as pessoas. Ou seja, a pedagogia
da escuta é uma atitude para a vida.

Cabe considerar ainda que, em diferentes momentos, os estados brasileiros começaram a pensar no retorno das atividades presenciais. Esse retorno
demandou a criação de modos diferenciados de estar com as crianças provocando uma série de reflexões que tiveram muito impacto na vida dos educadores, gestores, famílias e crianças. Enquanto uns tiveram que pensar em organizar
espaços físicos e tempos escolares em conformidade com decretos, protocolos
sanitários, outros tiveram que refletir sobre novos planejamentos e organizações
pedagógicas que aliassem as medidas de distanciamento social com as práticas que envolvem as interações, brincadeiras, experiências e relações sociais.
Diversas ações começam a ser planejadas na escola para acolher as famílias e
as crianças de modo cuidadoso, atento, preconizando a escuta humanizada a
fim de compreender os sentimentos evocados, os tempos diversos das famílias,
suas inquietações, medos, inseguranças, buscando criar soluções e caminhos de
aproximação desse momento tão delicado para todos. A parceria entre família
e escola se torna cada vez mais importante, com o objetivo de fortalecer uma
relação de empatia e cooperação.
Nossa escola se reinventou. Construiu novas formas de interação, ressignificando suas práticas em busca do cumprimento dos princípios pedagógicos
advindos da legislação do segmento e do projeto educativo Marista. Nesse sen11

tido, a valorização da ação ativa das crianças nos seus processos de construção
de conhecimento, bem como a valorização da brincadeira como eixo estruturante do currículo têm sido nossos norteadores pedagógicos.
Diferentes estratégias foram adotadas de acordo com os contextos de
cada unidade escolar, tais como: o retorno dos estudantes por divisão das turmas em pequenos grupos, estudantes integralmente no remoto, turmas com
presença na escola em dias ou semanas alternadas, mantendo as atividades
remotas nos momentos em que um dos grupos permanecia em casa e turmas
com presença integral na escola todos os dias da semana. Esses modelos passaram a ser adotados pelas escolas para atender os protocolos locais de saúde.

3. (Re)planejamento curricular:
estratégias pedagógicas e avaliativas
O retorno ao presencial, a partir do segundo semestre de 2020 e em 2021,
passa a ser permitido em certos locais. Em outros, ocorrem ainda a suspensão
da presencialidade ou mesmo de atividades em parte virtual e outra presencial,
caracterizando o modelo híbrido. Nesse cenário de diferentes contextos, a escola
permanece num processo contínuo de (re)organizar e (re)planejar as estratégias
pedagógicas e avaliativas, independentemente da modalidade, com o foco em
garantir processos educativos de qualidade para as crianças.
Qual seria o ponto de partida dessa nova organização e planejamento dos
processos pedagógicos? Por onde começar?
É preciso fazer uma retrospectiva com relação ao ano de 2020. Analisar
e avaliar as vivências de aprendizagens que fizeram parte do cotidiano de atividades para que se possa fundamentar e orientar as escolhas pedagógicas para
esse novo momento.
Nesse sentido, também é necessário olhar para o currículo Marista, e as
possibilidades que ele confere para o desenvolvimento das atividades remotas,
presenciais ou híbridas. Observar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, dos campos de experiência, que foram eleitos¹ para atender as ativida¹Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, dos campos de experiência, possíveis para serem
12

mediados por estratégias remotas estão disponíveis no documento “Posicionamento do GT de Educação Infantil frente à pandemia da Covid -19”.

des remotas, como possíveis de serem utilizados nesse momento em que as
escolas se adaptam entre os diferentes modelos de aula.
Tomando-se por base essa organização curricular, estratégias pedagógicas também devem ser priorizadas, no momento em que os processos de aprendizagem continuam sendo mediados pelas tecnologias digitais. Com o intuito
de manter o compromisso com as características da Educação Infantil, que se
estrutura por meio do cuidar e educar, das interações e a brincadeira, a escola
deve garantir que os direitos de aprendizagem e desenvolvimento estejam na
base de todo o processo pedagógico pensado para as crianças pequenas.
Dessa forma, independente do formato de ensino adotado para esse novo
contexto, as avaliações, as metodologias, os espaçotempos, os materiais utilizados, a organização do cotidiano deve considerar as singularidades presentes na
escola da primeira infância.

3.1. Organização dos espaços,
tempos e materiais na prática
pedagógica com pequenos grupos
Não estamos procurando um espaço “ideal”, mas um que seja capaz de gerar sua própria mudança, porque um espaço ideal, uma
pedagogia ideal, uma criança ou um ser humano ideal não existe,
existe somente a criança, o ser humano em relação a suas próprias
experiências, tempo e cultura. (RINALDI, 2013, p. 127)

A adequação do espaço pode ser definida em termos de quantidade, qualidade e desenvolvimento dessas relações. Assegurar a existência e o fluxo desse
tipo de característica é a tarefa principal da pedagogia e arquitetura relacionais.
Logo, as salas de aula da Educação Infantil são espaços vivos, continuamente
caracterizados e modificados por eventos e histórias tanto sociais quanto individuais. Se formos nos basear no conceito de reorganização da arquitetura escolar
que Rinaldi (2013, p. 125) nos apresenta, dos espaços e de como eles estão conectados, podemos pensar:
•

Na capacidade de aceitar e apoiar tanto o “eu” quanto o “nós”.
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•
•
•
•
•
•

No grupo pequeno e no grupo grande.
Na memória individual e coletiva.
Na possibilidade de agir e refletir sobre as próprias ações.
Na legibilidade do espaço.
Na transparência e na capacidade de estimular a curiosidade, ações e gestos,
habilidades manipulativas e de construção.
Na eficiência comunicativa do espaço.

Embora estejamos vivendo momentos de reformulação de interação social e inserindo novos protocolos de cuidados com a saúde, nossos valores e
concepções pedagógicas permanecem os mesmos. Temos alicerces conceituais
em nossa pedagogia Marista, que orientam e sustentam o fazer pedagógico,
pois acreditamos numa educação pautada na escuta, no afeto, no acolhimento,
no diálogo, no protagonismo dos sujeitos e, sobretudo, num currículo contextualizado e significativo. Assim, para estruturar o processo pedagógico pós-quarentena, precisaremos ressignificar e atualizar esses conceitos.
A ressignificação dos espaçotempos escolares problematiza diferentes
modos de organização nesse novo cenário, iniciando pela utilização individualizada de materiais por parte dos estudantes, respeitando as regras de distanciamento social e de cuidados com a saúde. Nessa perspectiva, ações realizadas
em espaços coletivos, como a hora do conto, as experiências e atividades em
ateliê, a expressão corporal, necessitam ser realizadas, prioritariamente, em espaços abertos, amplos e arejados.
Nesse contexto, também se fez necessário transformar os layouts das salas de aula em territórios ou espaços de aprendizagens como possibilidades de
agrupar os estudantes da Educação Infantil, mantendo as premissas de divisão
dos pequenos grupos, mesmo dentro do distanciamento necessário e atendendo os protocolos de segurança sanitária.

3.2. Estratégias pedagógicas
O retorno das atividades pedagógicas na escola não acontece da mesma
forma. Cada instituição de ensino precisa seguir as orientações e os decretos de
seus estados ou municípios, que apresentam protocolos de segurança que per14

mitem (ou não) a retomada das aulas.
Assim, diferentes cenários foram pensados para a manutenção das atividades escolares em 2021: manutenção do modelo de atividades remotas; permissão para que a escola atenda no modelo presencial um percentual de estudantes, até o modelo que permite que todos os estudantes da Educação Infantil
retornem à escola. Além da possibilidade prevista por lei, é preciso considerar
ainda à decisão de cada família de encaminhar seus filhos para a escola.
Dessa forma, a Educação Infantil adaptou-se à nova forma de estar presente na escola. Metodologias que antes eram mais utilizadas para as outras etapas de ensino, também passam a fazer parte do cotidiano da Educação Infantil,
como o ensino híbrido.
Mas o que seria o ensino híbrido e como ele se articula na Educação Infantil?
Inicialmente, vamos pensar sobre o que é o ensino híbrido e suas modalidades. A perspectiva do ensino híbrido mediado pelas tecnologias digitais de
forma mais intensa na prática pedagógica. Para Moran (2015, p. 25), a educação
híbrida se faz com a utilização de “vários espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos. Esse processo, agora, com a mobilidade e a conectividade, é muito
mais perceptível, amplo e profundo: é um ecossistema mais aberto e criativo”,
com base na perspectiva da valorização da personalização e integração do currículo que tem o estudante no centro do processo educativo.
De acordo com Moran (2015) o ensino é híbrido porque atende a uma sociedade heterogênea, em que sujeitos ensinam e aprendem de formas diversas,
por meio de processos escolares formais, mas também na vida cotidiana. Dessa
forma, podemos dizer que “é uma abordagem pedagógica que combina atividades presenciais e atividades realizadas por meio das tecnologias digitais de
informação e comunicação (TDICs)”(VALENTE, 2002, p. 21). E, nesse caso, vale
considerar que o importante, independentemente do contexto, se presencial ou
virtual, é que se tenha a presença de todos os envolvidos na dinâmica educativa.
Presença que envolve inteireza (MACHADO, 2014), que deve se voltar ao uso da
tecnologia como possibilidade do estar junto virtual, que “explora a potencialidade interativa da TIC, propiciada pela comunicação multidimensional que aproxima os professores, estudantes e contexto” (PRADO; VALENTE, 2002, p. 29),
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permitindo criar condições de aprendizagem por meio de uma educação colaborativa e cooperativa. E, por essa característica, tornou-se a opção para esse
contexto atual, em que o retorno das atividades presenciais, por vezes, está condicionado à divisão das turmas em pequenos grupos para atender as normas
de distanciamento social. Assim, o ensino híbrido prevê a promoção de alguns
aspectos importantes no contexto atual, e na perspectiva de transformação do
paradigma educacional tradicional, com base nas seguintes premissas:
1. Personalização do ensino: não se trata de individualização do ensino,
mas de considerar aquilo que os estudantes necessitam para o desenvolvimento
do seu processo de aprendizagem.
Um projeto de personalização que realmente atenda aos estudantes requer que eles, junto com o professor, possam delinear seu processo de aprendizagem, selecionando recursos que mais se aproximam de sua melhor maneira de aprender. Aspectos como o ritmo,
o tempo, o lugar e o modo como aprendem são relevantes quando
se reflete sobre a personalização do ensino. (BACICH; TANZI NETO;
TREVISANI, 2015, p. 72)

A Educação Infantil reconhece essa premissa, desde o momento em que
observa, escuta e considera a voz de suas crianças, a reconhece como um sujeito que tem o seu tempo próprio de desenvolvimento, suas necessidades e que
deve ser respeitado. Respeitar o processo de desenvolvimento infantil significa
compreender que cada criança possui seu próprio repertório e potencialidades
de aprendizagem, que devem ser percebidas e orientadas pelo fazer intencional
docente.
2. Utilização das tecnologias digitais: as tecnologias digitais devem ser
utilizadas para fomentar o desenvolvimento da criatividade, da autonomia, do
senso crítico, de maneira que os estudantes não se tornem apenas consumidores de informação. O uso das tecnologias digitais se torna parte das rotinas das
escolas hoje, incluindo a Educação Infantil.
A utilização das tecnologias na Educação Infantil deve estar a serviço das
experiências e vivências que fazem parte do seu cotidiano, proporcionando situações de aprendizagens significativas. A linguagem tecnológica deve favorecer a
articulação entre os saberes, próprios do repertório infantil, e aqueles que fazem
parte do patrimônio cultural, artístico, histórico, ambiental, científico e religioso.
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3. Autonomia do estudante: nessa perspectiva, o estudante deixa de ser
mero espectador daquilo que é transmitido em sala de aula e transforma-se em
protagonista do processo de aprendizagem.
O protagonismo infantil, tão valioso na primeira infância, concede às crianças liberdade e independência para explorar os espaços, tempos, materiais de
modo a construir, por meio das experiências, novas aprendizagens. O educador,
nesse caso, vai mediar esses processos, planejando com intencionalidade pedagógica situações de aprendizagem que revelem as potencialidades infantis.

3.3. Estratégias avaliativas:
diagnóstica e formativa
Quando tratamos da avaliação no contexto da Educação Infantil, ou seja,
das crianças de 0 a 6 anos é preciso que sejam consideradas as concepções de
infância e de aprendizagem que constituem essa etapa e que devem ser refletidas nas práticas pedagógicas e avaliativas assumidas pelas escolas de Educação Infantil na atualidade.
Avaliar na Educação Infantil requer uma ação teórica-reflexiva do educador que acompanha, observa, registra, analisa e reflete sobre as aprendizagens
e o desenvolvimento das crianças. Portanto, “a avaliação das crianças pequenas
precisa ser pensada e realizada de modo muito cuidadoso. É necessário ter clareza sobre as diferenças pessoais, estilos cognitivos e de relacionamento, assim
como evitar práticas comparativas e classificatórias” (UMBRASIL, 2019, p. 78).
Nessa primeira etapa da Educação Básica, conforme a Lei no 9.394/96,
no artigo 31 da LDB, a avaliação ocorre “mediante acompanhamento e registro
do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o
acesso ao ensino fundamental”. Portanto, a avaliação está a serviço do processo
individualizado das crianças respeitando seus ritmos infantis e oferecendo oportunidades de avanços nas aprendizagens e desenvolvimento.
Dessa forma, na Educação Infantil, a avaliação do processo de aprendi-
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zagem se dá pela observação e registro, reflete a realidade e orienta as novas
perspectivas de trabalho. A Educação Infantil não tem objetivo de seleção, classificação ou promoção. Ela deve garantir a observação crítica e criativa das atividades, brincadeiras e interações que ocorrem no universo escolar. Ela se dá por
meio de múltiplos registros e documentação específica. A documentação é um
processo cooperativo que permite escutar, observar, interpretar, lançar experiências dos processos vividos.
Nessa etapa, a prática da avaliação considera, ainda, o processo de documentação e comunicação das aprendizagens que revelam os percursos das
crianças: suas falas, hipóteses, perguntas, descobertas, produções, interesses, relações, como forma de tornar visíveis os processos tanto das crianças, como de
educadores que refletem sobre as crianças e sobre suas práticas de forma orgânica com base nesses registros. “A descrição dos processos evolutivos de cada
criança está atenta aos acontecimentos que a tornam única, estes emergem no
entrelaçamento entre várias experiências diárias, e muitas vezes, aparecem, com
particular clareza, justamente nos tempos de conexão entre as diferentes situações” (FORTUNATI, 2016).
Na Educação Infantil Marista, esse percurso acontece por meio da observação e do registro e considera os direitos de aprendizagem, bem como os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento preconizados na Matriz Curricular
da Educação Infantil Marista (2019), além dos currículos pastorais-pedagógicos
orientadores do processo pedagógico de cada escola: “[...] a avaliação na Educação Infantil tem por base a observação permanente das crianças no cotidiano
e a aproximação dos professores com sua diversidade sociocultural, à luz de
suas próprias representações, teorias, experiências profissionais e de vida”(HOFFMANN, 2015).
Compreendemos a avaliação como uma prática diagnóstica e formativa.
Diagnóstica porque se baseia na coleta de evidências diversas que possibilitam
o planejamento, replanejamento e mediação em vista do desenvolvimento das
potencialidades e necessidades das crianças pequenas; e também como uma
prática formativa, que fornece elementos para a qualidade da ação pedagógica, uma vez que contribui com indícios que regulam o processo de ensino e de
aprendizagem e redimensionam a prática docente dando visibilidade aos modos de aprender das crianças pequenas.
As avaliações diagnósticas de início de ano podem revelar conhecimentos
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prévios, potenciais e desafios que as crianças ainda possam apresentar diante
do seu desenvolvimento. Essa perspectiva favorecerá a revisão dos planejamentos e registros do ano anterior e a reestruturação dos planejamentos para o ano
corrente com a devida explicitação das intencionalidades pedagógicas. Destaca-se aqui, mesmo que tenhamos uma organização curricular com objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento, que os tempos e ritmos infantis são considerados em todo o percurso da Educação Infantil.
Dessa forma, o currículo da Educação Infantil está organizado de modo
que cada ano letivo possa aprofundar e consolidar as aprendizagens vividas no
ano anterior. Também é importante destacar que os objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento foram pensados para toda a etapa da Educação Infantil, de
forma recursiva, constituída por seis anos de construção e interação com diversos objetos de conhecimento.
As sondagens e avaliações diagnósticas na Educação Infantil podem
ocorrer periodicamente e, nos momentos que se julgar necessário, deve-se levantar evidências sobre as aprendizagens para planejar e replanejar estratégias
pedagógicas, visando ao desenvolvimento das crianças. Essas avaliações também fornecem elementos e percursos construídos que subsidiam a escrita dos
pareceres avaliativos. Por fim, esses processos precisam ser registrados e organizados para auxiliar as diferentes etapas da Educação Infantil assegurando um
olhar cuidadoso para o processo de desenvolvimento individual e do grupo.
As avaliações diagnósticas na Educação Infantil ocorrerão preferencialmente na modalidade presencial. No entanto, diante dos diferentes tempos e
contextos, é possível organizar tanto momentos individuais quanto em pequenos grupos na modalidade remota, com base em situações de aprendizagem
intencionais, que considerem a interação e a brincadeira, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que promovam experiências possíveis e que revelem
os indícios necessários para que a observação e o registro ocorram.
Outra modalidade em que a avaliação precisa ser garantida é no chamado
modelo híbrido, que funde o ensino e a aprendizagem on-line com o presencial,
em que essas duas dinâmicas não ocorram dissociadas, mas como um processo
pedagógico contínuo. Nessa modalidade híbrida, o docente desenvolverá propostas de aprendizagem favoráveis e dinâmicas de continuidade para que as
crianças explorem, reflitam, levantem hipóteses sobre soluções e experienciem
situações significativas.
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As vivências a serem observadas poderão ocorrer em organizações tanto
individuais como em pequenos grupos, contanto que aconteçam em momentos
mediados pelos docentes. Também é essencial considerar que independente da
natureza da observação e do registro acontecerem presencial ou remotamente,
ou até mesmo na interligação entre os dois, em que haja uma conectividade com
os momentos on-line e presenciais, deve promover uma articulação de propostas para tornar possível a realização de uma observação atenta sobre os processos de aprendizagens.
O instrumento de síntese e comunicação para as famílias é o Parecer
Descritivo, texto que entrelaça observações, registros, análises, interpretações
e documentações sobre o processo pedagógico. O Parecer Descritivo não é
um documento neutro, isento de posicionamentos e escolhas curriculares. É um
documento escolar oficial pelo qual o docente, regente da turma, emite parecer
sobre as aprendizagens do estudante nos espaçotempos de um semestre, com
formalidade e acolhimento adequados. O Parecer Descritivo é um documento
institucional que confere respeitabilidade ao processo de ensino e de aprendizagem na Educação Infantil.
Compreende-se que a avaliação é um processo indissociável as demais
práticas pedagógicas e de suas concepções e, portanto, deve ser garantida não
com o objetivo de verificar resultados obtidos, mas de acompanhar os processos
em desenvolvimento e avanços que as crianças apresentam, revelando desafios,
potencialidades e talentos e convocando a escola a olhar para esses percursos
e considerá-los em seus arranjos pedagógicos.

4. Compartilhamentos, conexões
e comunicação: relação entre
família e escola
É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança.
(Provérbio africano)
A educação das crianças é um compromisso coletivo pautado na confiança, no cuidado, no olhar atento e respeitoso. Um compromisso ético partilhado
entre família, escola e comunidade buscando o bem-estar e o desenvolvimento
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infantil integral. Os vínculos familiares que se constituem na primeira infância são
decisivos no desenvolvimento das crianças. Ou seja, conhecer as experiências
e os contextos de interação que as crianças vivem e constroem com seus familiares é uma ação de aproximação, de escuta e valorização dessa história. Além
disso, é o reconhecimento do lugar ativo e potente das crianças legitimando
seus conhecimentos prévios.
A educação Marista investe no diálogo, no respeito a diversidade, na busca constante por práticas criativas e significativas que atendam às necessidades
dos estudantes e suas realidades.
Onde quer que estejamos, comprometemo-nos a construir comunidade entre todos aqueles que participam das nossas instituições e
atividades, os que trabalham conosco, as crianças e os jovens sob
a nossa responsabilidade e as suas famílias. Uma acolhida calorosa,
aceitação e sentido de pertença devem prevalecer. De modo que
todos se sintam estimados e valorizados, qualquer que seja a sua
função ou posição social. (Missão Educativa Marista, 2003, p. 51)

Com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei no 9.394/96, a Educação Infantil passou a ser considerada a primeira etapa da Educação Básica. Trata-se
de um marco histórico que eleva a qualidade e a atuação profissional na área
da infância. A Educação Infantil Marista atende o direito da família, viabilizando que os pais possam cumprir sua jornada de trabalho na segurança de que
seus filhos e filhas estão num espaço educativo estruturado, com intencionalidades pedagógicas desafiadoras e promotoras de aprendizagem, como, também,
atende o direito da criança a uma educação de excelência ancorada em experiências significativas, contextualizadas e desafiadoras garantindo a construção
de novos conhecimentos. Igualmente, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (DCNEI) – 2010 – reforçam a importância da integração entre
família e escola visando à necessidade de diálogo, como modo de evitar ações
e práticas que sejam fragmentadas dificultando o desenvolvimento integral das
crianças.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – 2017 – ressalta a importância da vinculação entre família e escola.
Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto
de sua comunidade, e articulá-los com suas propostas pedagógicas, têm o obje21

tivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas
crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens. (BNCC, 2017, p. 36)
É importante destacar que na história da Educação Infantil brasileira
foi preciso demarcar sua “identidade”, ressaltando a indissociabilidade do educar/cuidar na educação da infância. Isto é, o ato de cuidar
é uma ação de atenção sensível e de gentileza. Quando se cuida,
educamos. Quando se educa, cuidamos. O cuidado é uma ação pedagógica. O cuidado cotidiano de crianças pequenas é fundamental para que elas cresçam e se desenvolvam, para ser fisicamente
saudáveis, emocionalmente seguras e respeitadas como sujeitos
sociais (UMBRASIL, 2016).

Nesse sentido, é fundamental que os adultos envolvidos no processo de
educação e cuidado das crianças possam criar e fomentar interações positivas
e diversificadas buscando o bem-estar e o pleno desenvolvimento infantil. Mais
uma vez, salientamos o caráter de complementaridade das ações entre família e
escola. Também é importante compreender que o processo de socialização em
espaços diferenciados, com adultos diversos e grupos de pares distintos, oportuniza para as crianças o exercício de sua autonomia e cidadania.
A sociologia da infância compreende o processo de socialização como
uma perspectiva interativa valorizando o lugar ativo da criança. Ou seja, segundo
Plaisance (2004), uma socialização horizontal que muitas vezes acontece entre
seus próprios pares. Assim, as crianças quando encorajadas, interagem entre si
promovendo e facilitando ações de engajamento e participação de seus pares.
Muitas vezes, uma criança contribui e ajuda positivamente na inserção de novos
integrantes no grupo.
Segundo Montandon (2005), a socialização é um processo de aquisição
de uma atitude de compreender as normas e os valores dos outros, de modo a
poder interpretar e comunicar segundo diferentes linguagens. É essencial pensarmos na perspectiva das crianças e nos processos que ocorrem nessas interações. Ou seja, a socialização envolve processos criativos e inventivos.
Para que essas aquisições e construções vivenciadas na escola se fortaleçam e se consolidem é importante a participação e contribuição das famílias.
A interação com as famílias, a comunicação e o diálogo entre todos os envolvidos na tarefa de educar potencializam o desenvolvimento e as descobertas das
crianças. Portanto, a comunidade educativa que se forma em seu entorno preci22

sa estabelecer sintonia a fim de garantir seu bem-estar e suas aprendizagens.
De acordo com as Diretrizes da Educação Infantil Marista (2015), a tarefa
de educar as crianças é uma tarefa partilhada, na qual somos corresponsáveis
pelos processos de construção de novos conhecimentos e pela constituição de
modos respeitosos de estar com o outro e com o meio ambiente. Uma relação
de parceria que se estabelece, visando favorecer a troca entre os diferentes saberes, possibilitando o intercâmbio de ideias e valorizando a participação das
famílias na escola.
A educação Marista procura educar na e para a solidariedade, respeitando
e valorizando a diversidade, promovendo o diálogo e a amorosidade.
Valorizamos a corresponsabilidade como elemento para o desenvolvimento da vida, da espiritualidade e da missão Marista. Promovemos o diálogo intercultural e inter-religioso, baseado no respeito,
crescimento mútuo e nas relações em pé de igualdade entre diferentes culturas, etnias e religiões. (UMBRASIL, 2012, p.38)

Entendemos a escola como espaço de partilha, de troca, de cooperação e
de negociação. Uma experiência de coletividade que promulga o bem comum.
Acreditamos numa educação compartilhada que promova alegria, encantamento e confiança para as crianças, educadores e familiares.

5. Práticas que concretizam
cuidado e afeto
A pandemia provocada pela Covid-19 tem nos exigido lidar com rápidas
mudanças e sentimentos como incerteza, insegurança, medo, luto e ansiedade. Diante dessa nova realidade, a atenção e o cuidado com o outro e consigo
mesmo se tornam ainda mais essenciais. É necessário e fundamental que possamos constituir momentos de conversa ética e verdadeira, de diálogo lúdico e
prazeroso, de resgate de memórias afetivas potentes e a criação de um clima de
esperança e fé entre nós.
Os docentes se mostraram humanamente excepcionais, por meio da or-
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ganização de espaços de criação, de planejamento conjunto, de diálogo com os
pares, de pesquisa e de estudo. Também foram desafiados a revelar em detalhes
seus princípios de trabalho e suas intencionalidades pedagógicas, um movimento intenso de descentração, de argumentação e, sobretudo, confronto com diferentes pontos de vista advindos da comunidade escolar, dos pares e dos familiares.
Todos esses momentos vividos durante a pandemia interpelaram nosso
modo de ser profissional, nosso modo de ensinar e construir conhecimento com
e junto com nossos estudantes. Do mesmo modo, que nos exigiu a escuta e o
olhar para dentro de nós, nos confrontando com nossos jeitos de lidar com as
situações, nossos afetos e desejos. Um movimento genuíno que precisa ser regado e cuidado diariamente, seja pelo tempo destinado ao acordar com calma
e desfrutar das refeições com tranquilidade, presença e integralidade, seja pelo
tempo destinado à valorização e cuidado com o corpo, fazendo alongamentos,
mudando de posição ao longo do dia e realizando pequenas pausas. Por fim, um
tempo de alimentar o espírito, a alma e o coração com o cultivo, a meditação, a
oração e todos os gestos de gratidão que pudermos efetivar em nosso cotidiano. Tempo em que ratificamos nossa crença na educação Marista, que concretiza
o cuidado, o ensino e o afeto com todos os sujeitos envolvidos na missão.
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6. Compartilhando
boas práticas
Para conhecer na íntegra as boas práticas desenvolvidas por alguns colégios do
Brasil Marista, clique no link. Caso esteja com o documento impresso, acesse o
QR Code pelo celular.

Colégio Marista Santa Maria - Rede Marista
Campos de experiência ou

Brincar, explorar, expressar, conhecer-se, participar e

direitos de aprendizagem

conviver.

Faixas etárias

5 anos

Nomes do projetos/

“Espaços educadores e a (re) aprendizagem no en-

sequências didáticas

sino remoto”

Sinteses da prática

No Jeito marista de educar os ambientes são consi-

pedagógica

derados parte essencial do projeto curricular e pensados de forma que proporcionem momentos que
incentivem a imaginação, criatividade, socialização,
descoberta e autonomia. Assim, com o objetivo de
ressignificar, com afetividade e potencial educativo,
no contexto do ensino remoto, as diretrizes pedagógicas vivenciadas no ensino presencial, promovemos

Clique e acesse.

nos lares de nossos estudantes da Educação Infantil,
por meio de sensíveis convites, a construção de espaços pedagógicos nos quais as telas se inseriram e
o aprendizado ocorreu motivado pelo protagonismo
das crianças e repleto de sentidos que marcarão a
sua formação escolar em um ano tão atípico.

25

Colégio Marista Rosário - Rede Marista
Campos de experiência ou

Eu, o outro e o nós.

direitos de aprendizagem

Escuta, fala, pensamento e imaginação

Faixas etárias

3 anos

Nomes do projetos

Projeto “Caixa de Lembranças”

/sequências didáticas
Sinteses da prática

Este projeto teve por objetivo dar voz aos estudan-

pedagógica

tes ao contarem sua trajetória de vida utilizando objetos significativos. O projeto contou com momentos de diálogos, escuta de histórias e oportunidades
dos estudantes expressarem desejos, sentimentos,
pensamentos e ideias. A culminância se deu por
meio da construção do vídeo “Caixa de Lembranças” e com as “Narrativas do Cotidiano”.

Clique e acesse.

Colégio Marista Ipanema - Rede Marista
Campos de experiência ou

Corpo, gestos e movimentos

direitos de aprendizagem

Escuta, fala, pensamento e imaginação

Faixas etárias

3, 4 e 5 anos

Nomes do projetos/

“Clara e a Olimpíada de 2016: brincadeiras e cria-

sequências didáticas

ções corporais”

Sinteses da prática

Proposta de atividades que foram embasadas em

pedagógica

um livro infantil chamado Clara e a Olimpíada de
2016, de Ilan Brenman. A proposta foi de que, a
cada semana, o estudante com sua família criasse
uma reinterpretação de cada modalidade esportiva ou brincadeira proposta por Clara no livro. Toda
semana foi escolhida pelo professor uma página
do livro a ser reproduzida ou reinterpretada, em fa-

Clique e acesse.
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mília.

Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré - Marista Centro-Norte
Campos de experiência ou

Escuta, fala, pensamento e imaginação.

direitos de aprendizagem

Traços, sons, cores e formas.

Faixas etárias

5 anos

Nomes do projetos/

“Recriarte: a arte sob o olhar infantil”

sequências didática
Sinteses da prática

O projeto teve como objetivo fazer a arte ser percebida

pedagógica

como objeto de estudo que abrange questões históricas, simbólicas e culturais; conhecer a vida e as obras de
artistas plásticos variados; valorizar produções próprias
e das outras crianças; explorar as possibilidades oferecidas pelos diversos materiais para o fazer artístico. Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer e realizar

Clique e acesse.

releituras das obras de Candido Portinari e Romero Brito,
utilizando a pintura e a fotografia.

Colégio Marista São José Barra - Marista Centro-Norte
Campos de experiência ou

Espaços, tempos, quantidades, relações e

direitos de aprendizagem

transformações.
Traços, sons, cores e formas.

Faixas etárias

3 anos

Nomes do projetos/

“Pintando o sete”, com Gustavo Rosa

sequências didáticas
Sinteses da prática

O projeto “Pintando o sete”, com Gustavo Rosa, teve

pedagógica

como objetivos principais a ampliação do repertório
artístico e cultural dos estudantes e o desenvolvimento do olhar crítico, sensível e criativo sobre as artes visuais. Nesse processo, a criança pode demonstrar sua
personalidade e seu modo de ver e sentir o mundo,
além de ter a oportunidade de conhecer, de forma lú-

Clique e acesse.

dica e interativa, a trajetória desse renomado pintor.
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Colégio Marista São José Tijuca - Marista Centro-Norte
Campos de experiência ou

Traços, sons, cores e formas.

direitos de aprendizagem

Escuta, fala, pensamento e imaginação.

Faixas etárias

5 anos

Nomes do projetos/

“Cidadãos Ambientais”

sequências didáticas
Sinteses da prática

O projeto teve como objetivo estimular a comunida-

pedagógica

de escolar a ser crítica e responsável diante das atitudes que influenciam as questões ambientais. Assim,
buscamos refletir com as crianças sobre a construção
de atitudes para a preservação ambiental e com um
olhar para o desenvolvimento sustentável, para que
possam tomar decisões que impactarão no futuro da

Clique e acesse.

sociedade.

Colégio Marista de Criciúma - Grupo Marista
Campos de experiência ou

O eu, o outro e o nós.

direitos de aprendizagem

Escuta, fala, pensamento e imaginação.
Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

Faixas etárias

5 anos

Nomes do projetos/

Projeto de Investigação “A Vida das Formigas”

sequências didáticas
Sinteses da prática

Apresentamos o Projeto “A Vida das Formigas”, do alu-

pedagógica

no Paulo. Motivado a descobrir como é um formigueiro
por dentro, a família embarcou nessa aventura e muitas
outras aprendizagens foram se construindo. Além de
descobrir como um formigueiro, aprendeu-se a organização social das formigas, a anatomia desse inseto, seus
órgãos, algumas espécies, as fases da vida, a alimentação, entre tantos outros saberes.

Clique e acesse.
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Colégio Marista de Criciúma - Grupo Marista
Campos de experiência ou

Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

direitos de aprendizagem

Eu, o outro e o nós

Faixas etárias

4 anos

Nomes do projetos/

Projeto de Investigação “O dia e a noite”

sequências didáticas
Sinteses da prática

Mesmo no período da pandemia com distanciamento e

pedagógica

seus desafios, é possível escutarmos de forma legítima
nossas crianças e acolher seus interesses, desejos, encantamentos! Assim nasceu o Projeto de Investigação
“O Dia e a Noite”

Clique e acesse.

Colégio Marista Santa Maria - Grupo Marista
Campos de experiência ou

Eu, o outro e o nós.

direitos de aprendizagem

Corpo, gestos e movimentos.
Traços, sons, cores e formas.
Escuta, fala, pensamento e imaginação.
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

Faixas etárias

1 ano

Nomes do projetos/

Vivência Investigativa “O que eu posso encontrar no

sequências didáticas

jardim?”

Sinteses da prática

Apresentamos a vivência investigativa “O que eu posso

pedagógica

encontrar no jardim?” Mesmo conhecendo remotamente
o ambiente que cerca nossas crianças, identificamos a necessidade de propiciar vivências relacionadas ao contato
com a natureza e entrar em contato com as experiências
que conectavam a casa com a escola. Assim, o professor
convidou as famílias a partilharem com a escola algumas

Clique e acesse.

dessas ricas experiências que tiveram como disparadores
de situações de aprendizagem propostas pelo professor.
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