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  Histórico da Educação Infantil 

“Não existe revelação mais nítida da 
alma de uma sociedade do que a forma 

como esta trata as suas crianças” 
Nelson Mandela 



A educação é o motor do mundo. Esse é o mote do 
Relatório de Monitoramento Global da Educação 2016, 
realizado pela UNESCO, cujo tema é “Educação para as 
Pessoas e o Planeta: criar futuros sustentáveis para todos”. 
Segundo o levantamento, é necessário repensar a 
educação para que ela extrapole o conceito de transmissão 
de informações. Ela precisa ser a ferramenta para o 
desenvolvimento, formando seres humanos com as 
habilidades necessárias para a construção de um mundo 
melhor. 



É importante fomentar a autonomia e o desenvolvimento, 
além de estimular a troca de ideias, a liberdade de expressão 

e o respeito. Com isso, se faz a educação. 



Aspectos legais 

• A Educação Infantil, primeira etapa da Educação 
Básica, é ofertada em creches e pré-escolas, as 
quais se caracterizam  como espaços 
institucionais não domésticos que constituem 
estabelecimentos educacionais públicos ou 
privados que educam e cuidam de crianças de 0 
a 5 anos de idade no período diurno, em jornada 
integral ou parcial, regulados e supervisionados 
por órgão competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social. 



 
• Faixa etária da Educação Infantil 

•  Creche : 0 a 3 anos e 11 meses 
•   Pré-Escola: 4 a 5 anos e 11 meses 

 

• A matrícula na pré-escola é obrigatória a partir 
dos 4 anos completos. 

• A Educação Infantil é direito da criança, opção 
da família e dever do Estado. 
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SOCIOCULTURAL 

COM 
INTENCIONALIDADE 

EDUCACIONAL 

OFERECIDA EM 
ESTABELECIMENTOS 

PRÓPRIOS  

FORMALIZADA NUM 
PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 



 O desenvolvimento físico, 
pessoal, cognitivo e social ocorre com 
maior velocidade na criança de 0 aos 
6 anos de idade. Nesta faixa etária, ela 
adquire importantes habilidades físicas, 
emocionais e cognitivas que 
subsidiarão suas aprendizagens e lhes 
serão úteis para o resto de sua vida. 
   



Um olhar sensível para  
a Primeira  Infância 















 
 
 
 

 Entendemos a Educação Infantil como um espaço-
tempo de promoção de aprendizagens, cujo foco central 
está na criança e nas interações que ela estabelece com 
seus pares e com o seu ambiente. Nesta perspectiva, a 
criança é vista como sujeito ativo e produtor da/na cultura 
que, através da brincadeira, se expressa, se desenvolve, 
percebe e se apropria dos signos presentes no mundo em 
que vive. 

Qual a finalidade da 
Educação Infantil hoje? 



    “A noção de ‘experiências de aprendizagem’ ilumina a 
perspectiva da criança no  contexto da instituição de educação 
coletiva. Isso porque experiência é algo da ordem do vivido, do que 
se construiu e das contínuas significações e ressignificações que o 
processo de aprendizagem configura para cada criança.” 
(OLIVEIRA, 2014, p. 33) 



Art. 9º. As práticas pedagógicas (...) devem ter como eixos 
norteadores as interações e a brincadeira, garantindo 
experiências que: 
I - promovam o conhecimento de si e do mundo (...); 
II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens 
(...); 
III - possibilitem às crianças experiências (...) com a linguagem 
oral e escrita (...); 
IV – recriem, em contextos significativos para as crianças, 
relações quantitativas, medidas, formas e orientações 
espaçotemporais; 

Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a 

Educação Infantil – 
DCNEI 



VI - possibilitem situações (...) para a elaboração da autonomia 
das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, 
saúde e bem-estar;  
VII - possibilitem vivências éticas e estéticas (...) que alarguem 
seus padrões de referência e de identidades no diálogo e 
reconhecimento da diversidade; 
VIII - incentivem a curiosidade (...) das crianças em relação ao 
mundo físico e social, ao tempo e à natureza; 
IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com 
(...) música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, 
teatro, poesia e literatura; 

DCNEI (Cont.) 



  “A concepção de criança sustentada nas DCNEI coloca-a 
como sujeito de direitos e que se desenvolve nas múltiplas 
interações (...) Sua entrada no ambiente coletivo de 
educação  pode propiciar um conjunto de interações 
diversificadas e complementares em relação ao ambiente 
familiar, que lhe possibilitam aprendizagens amplas e 
diversas.” 
 

“A definição de currículo defendida nas DCNEI põe o foco na 
ação mediadora da instituição da EI como articuladora das 
experiências e saberes das crianças e os conhecimentos que 
circulam na cultura mais ampla e que despertam o interesse 
das crianças. ”  
       
 

(OLIVEIRA, 2014) 





BRINCADEIRA... 

É o principal 
 modo de expressão  

da infância 

A criança 
que brinca 

experimenta-se 
e constitui-se 
por meio do 

brincar 
A idade, 

a experiência de 
vida das crianças 
e seus parceiros 

permitem que seus 
modos de brincar 
se transformem. No faz-de-conta 

 as crianças tornam-se 
capazes não só de imitar 

a vida como também 
de transformá-la. 

Deve ser diária no  
cotidiano da Educação 
Infantil, permitindo o  
aprender pelo brincar. 



CURRÍCULO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

“... a ideia de currículo (...) consiste no plano orientador das 
ações da instituição e tem caráter político por excelência ao 
ampliar possibilidades e garantir determinadas aprendizagens 
consideradas valiosas em certo momento histórico.” 



O currículo da educação infantil deve ter: 
 

• uma base nacional comum presente em 
cada sistema e em cada 
estabelecimento escolar. 

 

• uma parte diversificada com 
características regionais e locais.  

CURRÍCULO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 



Currículo 

 Discussão e definição da Base Nacional Comum da 
Educação Infantil (BNC-EI) a partir das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil (Resolução CNE/CEB nº 05 
de 17 de dezembro de 2009) 

A EDUCAÇÃO INFANTIL NA BASE 

Momento importante para sublinhar as concepções de criança 
e currículo já expressas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil – DNCEI. 

Etapa de consolidação da identidade da Educação Infantil. 

Oportunidade histórica de enfrentar desigualdades 
educacionais no que se refere ao acesso a bens culturais e 
vivência da infância. 

A BNCC não é currículo. 

É a base sobre a qual serão construídos os currículos. 



ESTRUTURA DA BNCC – EDUCAÇÃO INFANTIL 

3 grupos etários: bebês (0 a 18 meses), crianças bem 
pequenas (19 a 47 meses), crianças pequenas (mais de 48 
meses). 

Direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, 
explorar, expressar, conhecer-se. 

Campos de experiências: 

• O eu, o outro e o nós 

• Corpo, gestos e movimentos 

• Traços, sons, cores e imagens 

• Escuta, fala, linguagem e pensar 

• Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações 



IMPACTOS DA BNCC 

1. A formação inicial e continuada de professores e outros 
profissionais 

2. Valorização e profissionalização do Magistério da Educação 
Infantil 

3. Padrões nacionais de qualidade 

4. Produção e distribuição de material de apoio às práticas 
pedagógicas da educação infantil 

5. Implantação de indicadores de qualidade da Educação Infantil 
e do CAQi 

6. Avaliação Nacional da Educação Infantil 



ACESSO 

QUALIDADE 

FORMAÇÃO 

FINANCIAMENTO 

AVALIAÇÃO 

LINHAS DE AÇÃO DO MEC 



PRINCIPAIS DESAFIOS NACIONAIS 
  Consolidar a concepção de educação infantil na Base 

Nacional Comum Curricular 
 Garantir matrícula para todas as crianças a partir dos 4 

anos completos 
 Garantir Infraestrutura adequada 
 Comprometer educação infantil com igualdade e justiça 

social. 
 Expandir o atendimento da educação infantil. 
 Monitorar a qualidade e o funcionamento das instituições 
 Rever os currículos da formação de professores da 

educação infantil 
 Implantar a Avaliação Nacional da Educação Infantil 

(ANEI) 
 



CONTATO 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Básica 

Diretoria de Currículos e Educação Integral 

Coordenação Geral de Educação Infantil 

Fone: (61) 2022-8441 
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