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A Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza estabelece as diretrizes para a organização 

pedagógica das instituições de educação infantil no ano letivo de 2019. Almeja-se com este documento 

subsidiar o trabalho pedagógico dos profissionais que atuam nessa etapa da educação básica, organizando 

os espaços e os tempos escolares para o atendimento educacional de crianças até 05 (cinco) anos e 11 

(onze) meses de idade.  Pretende-se, ainda, orientar o tempo do professor sem interação com a criança, 

destinado à formação continuada, a formação em contexto, ao planejamento das ações pedagógicas, entre 

outras atividades inerentes à função docente, conforme a Lei 11.738/2008, que institui o piso salarial 

profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.  

 Este documento está organizado em seções que expressam as concepções norteadoras das práticas 

pedagógicas e orientam a organização do trabalho pedagógico dos profissionais que atuam na educação 

infantil com as devidas atribuições: orientam o encontro pedagógico e a formação em contexto; apresentam 

os documentos norteadores da prática pedagógica; orientam sobre o planejamento; os tempos da rotina; 

subsidiam o acolhimento das crianças e de suas famílias; indicam caminhos para o processo de transição da 

criança da creche para a pré-escola e da pré-escola para o ensino fundamental. No final do documento, 

recomenda-se como deve ser o uso do livro didático, da agenda escolar e as propostas avaliativas. 

Estas diretrizes devem ser compartilhadas pelo núcleo gestor da unidade, durante o ano letivo de 

2019, com toda a comunidade escolar (professores, profissionais de apoio, assistentes/auxiliares da 

educação infantil, famílias e crianças), objetivando garantir experiências que primem pela aprendizagem, 

desenvolvimento integral e bem-estar das crianças.  

 

1. CONCEPÇÕES QUE NORTEIAM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

A Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza, por meio da Coordenadoria de Educação Infantil/ 

Distritos Educacionais, desenvolve ações pedagógicas e de gestão destinadas à primeira etapa da educação 

básica (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 9.394/1996), norteadas pelas seguintes 

concepções: 

a) Criança – sujeito histórico inserido em um determinado contexto social, possuidor de direitos, 

sejam eles humanos ou civis. Ela aprende e se desenvolve na interação com o meio sociocultural a partir 

das vivências cotidianas, sendo ativa na construção do conhecimento sobre si e sobre o mundo e na 

produção de cultura. 

b) Infância –  fase da vida humana compreendida como forma específica de se conceber a criança 

nos seus modos de ser e estar numa determinada sociedade, nas suas produções e experiências vividas. 

Salienta-se que não existe uma única infância, por ser uma concepção construída em cada sociedade de 
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acordo com suas diversidades culturais, envolvendo os fatores políticos e econômicos, variando assim, no 

tempo e no espaço, numa construção histórica. Nesse sentido, a infância é um tempo precioso da vida 

humana que se caracteriza pelo intenso processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança. 

c) Educação/Cuidado – é importante ressaltar o que preconizam as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) sobre o educar e o cuidar dos bebês, crianças bem pequenas e 

crianças pequenas, superando a divisão entre essas duas ações, garantindo a indissociabilidade.  Assim, 

cuidar é bem mais do que atenção aos aspectos físicos e educar é muito mais do que garantir à criança 

acesso a conhecimentos. Assumir essa concepção requer a criação de novas possibilidades e novas atitudes 

por parte de todos que fazem a educação infantil. 

d) Interações – são ações compartilhadas do adulto com as crianças, das crianças entre si e das 

crianças com os ambientes/espaços onde estão inseridas. Elas se dão em situações concretas que são 

vivenciadas no cotidiano das unidades escolares, por meio dos papéis que os parceiros (professor, diretor, 

coordenador, profissionais de apoio, assistentes/auxiliares de sala e família) vão assumindo nas situações 

de diálogo, afeto, cuidado e educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas.  

e) Brincadeira – constitui uma estratégia das mais valiosas da educação infantil, compreendida 

como eixo norteador do trabalho pedagógico com as crianças. O brincar oportuniza a criança desenvolver 

sua imaginação, criatividade, conhecimentos e linguagens (estética, oral, escrita, matemática, corporal, 

musical, dentre outras). 

Diante dessas concepções, a Secretaria Municipal da Educação reitera a educação infantil como 

primeira etapa da educação básica, cujo objetivo principal é o desenvolvimento integral da criança por 

meio de vivências pedagógicas planejadas e diversificadas que garantam os direitos de aprendizagem  

definidos na Base Nacional Comum Curricular  (BRASIL, 2017) e na Proposta Curricular para a Educação 

Infantil da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza (FORTALEZA, 2016). 

Assim, este documento,  deve orientar o trabalho pedagógico na educação infantil, tendo como base 

as concepções expressas, articuladas com as Propostas Pedagógicas que são elaboradas por creches 

conveniadas, Centros de Educação Infantil (CEI) e Escolas Municipais (EM). 

 

2. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Os Centros de Educação Infantil (CEI), as creches conveniadas e as Escolas Municipais (EM) 

contam com profissionais responsáveis pelo desenvolvimento do trabalho pedagógico em cada instituição, 

a saber: diretor, coordenador pedagógico, professor, assistente da educação infantil/auxiliar de serviços 

educacionais e profissionais de apoio. 
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O diretor escolar e o coordenador pedagógico exercem papel fundamental , assegurando  as práticas 

pedagógicas desenvolvidas pelos professores e assistentes da educação infantil/auxiliares de serviços 

educacionais, visando à concretização do atendimento educacional com qualidade.  

O professor e o assistente da educação infantil/auxiliar de serviços educacionais são adultos 

referência, responsáveis pelo desenvolvimento das práticas de educação e cuidado das crianças, em 

parceria com os demais funcionários, sendo estes responsáveis em assegurar o bem-estar das crianças 

contribuindo com as ações que subsidiam as práticas pedagógicas cotidianas. 

As turmas de educação infantil da Rede (CEI e escola) podem contar com até dois professores,  com 

o objetivo de garantir a estes profissionais o tempo sem interação com crianças (Lei 11.738/2008), 

destinado às atividades pedagógicas de planejamento e avaliação, formação continuada (polo e contexto), 

atendimento às famílias, sendo essas ações orientadas pelo coordenador pedagógico. 

 As turmas de creche (Infantil I, II e III) contam com o assistente da educação infantil/auxiliar de 

serviços educacionais. Os professores e os assistentes/auxiliares devem desenvolver as práticas 

pedagógicas de modo articulado, com a compreensão de que todas as ações desenvolvidas na instituição 

são pedagógicas e que envolvem educação e cuidado.   

A seguir, apresentaremos as atribuições pedagógicas dos profissionais citados acima. 

 

2.1 Atribuições dos profissionais da educação infantil  

2.1.1 - Diretor Escolar    

a) Inserir em sua rotina acompanhamento sistemático aos CEI e creches conveniadas, procedendo de forma 

articulada com o supervisor escolar/coordenador pedagógico; 

b) Conhecer as especificidades do trabalho pedagógico na educação infantil, tais como: desenvolvimento e 

aprendizagem da criança, indissociabilidade entre educação e cuidado, interações e brincadeiras como 

eixos norteadores das práticas pedagógicas e legislação atual;  

c) Assegurar o cumprimento destas Diretrizes Pedagógicas;  

d) Cumprir o Calendário Escolar;  

e) Incentivar e acompanhar a participação dos supervisores escolares/coordenadores pedagógicos na 

formação continuada oferecida pela Rede Municipal de Ensino, bem como, dos professores, assistentes da 

educação infantil/auxiliares de serviços educacionais e profissionais de apoio; 

f) Implementar e avaliar, com a comunidade escolar, a Proposta Pedagógica da instituição, tendo como 

base os seguintes documentos: Projeto Político Pedagógico da Instituição, Proposta Curricular para a 

Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza (FORTALEZA, 2016), Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), Resolução nº 02/2010 do Conselho 

Municipal da Educação de Fortaleza e Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017);  
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g) Divulgar programas de apoio e orientação às crianças e suas famílias, assim como encaminhar os casos 

de violência contra a criança aos órgãos competentes;  

h) Acompanhar o registro da frequência dos profissionais e encaminhá-lo no prazo determinado ao Distrito 

de Educação por meio do Sistema de Gestão de Pessoas, mantendo-o atualizado sobre carências, atestados 

médicos, licenças e outros;  

i) Participar das reuniões, seminários e encontros promovidos pela SME e pelos Distritos de Educação;  

j) Acompanhar os processos de Registro Único (RU) e de matrícula;  

k) Acompanhar o cadastro das crianças no Sistema de Gestão Educacional (SGE);  

l) Acompanhar a frequência diária, assim como fazer a busca ativa da infrequência das crianças no SGE;  

m) Realizar, junto ao Conselho Municipal de Educação, os procedimentos necessários ao credenciamento e  

autorização para funcionamento dos Centros de Educação Infantil, bem como acompanhar os processos das 

creches conveniadas;  

n) Reunir-se com a comunidade escolar para definir a empregabilidade dos recursos financeiros referentes 

às verbas do Programa Municipal de Desenvolvimento da Escola (PMDE) e do Programa Dinheiro Direto 

na Escola (PDDE) com registro das prioridades em ata de acordo com a lei 169/2014;  

o) Definir e acompanhar as atividades diárias dos profissionais de apoio (manipulador de alimentos, 

serviços gerais, porteiro, monitor de acesso, vigilante e auxiliar educacional), bem como manter 

atualizados os dados pessoais e a documentação destes na instituição;  

p) Realizar  acompanhamento junto ao coordenador pedagógico dos registros realizados nos instrumentais 

de documentação pedagógica (Registro de Acompanhamento do Desenvolvimento e Aprendizagem da 

Criança, relatórios, cadernos de planejamento e diários de classe);  

q) Acompanhar a alimentação escolar na instituição (cardápio escolar, controle e organização de estoque, 

preparo dos alimentos, higiene e limpeza), em acordo com a organização do cardápio da educação infantil: 

atendimento parcial em CEI – três refeições diárias; atendimento integral em CEI e creches conveniadas - 

cinco refeições diárias; atendimento parcial em escola - duas refeições diárias.  

 

2.1.2 - Coordenador Pedagógico  

a) Promover encontros regulares de formação em contexto, incluindo o Encontro Pedagógico previsto no 

Calendário Escolar, com os professores e assistentes da educação infantil/auxiliares de serviços 

educacionais, profissionais de apoio dos serviços educacionais para reflexão coletiva sobre suas práticas, 

tendo como base a Proposta Pedagógica da instituição e as orientações da SME;  

b) Participar da formação continuada oferecida pela Rede Municipal de Ensino, bem como estimular e 

acompanhar a participação dos professores, assistentes da educação infantil/auxiliares e profissionais de 

apoio dos serviços educacionais;  
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c) Conhecer as especificidades do trabalho pedagógico na educação infantil, tais como: desenvolvimento e 

aprendizagem da criança, indissociabilidade entre educação e cuidado, interações e brincadeiras como 

eixos norteadores das práticas pedagógicas, legislação atual; 

d) Conhecer os documentos publicados pela SME e socializá-los com os professores e 

assistentes/auxiliares de serviços educacionais; 

e) Assegurar o cumprimento destas Diretrizes Pedagógicas por meio da elaboração de um plano de ação a 

ser desenvolvido na instituição;  

f) Elaborar estratégias para promover a integração das práticas pedagógicas entre os professores, bem como 

destes com os assistentes da educação infantil/auxiliares de serviços educacionais; 

g) Socializar com assistente da educação infantil/auxiliares de serviços educacionais, o planejamento 

pedagógico semanal; 

h) Assessorar pedagogicamente os professores na elaboração do planejamento, de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), com a Proposta Curricular para a 

Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza (FORTALEZA, 2016), com estas Diretrizes 

Pedagógicas, bem como com a proposta pedagógica da instituição e a Base Nacional Comum Curricular 

(BRASIL, 2017); 

i) Implementar e avaliar continuamente, com a comunidade escolar, a proposta pedagógica da instituição, 

tendo como referência os seguintes documentos: Projeto Político Pedagógico da Instituição, Proposta 

Curricular para a Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza (FORTALEZA, 2016), 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009) e Resolução nº 02/2010 do 

Conselho Municipal da Educação de Fortaleza e Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017). 

j) Acompanhar e garantir que os professores realizem os registros nos instrumentos de documentação 

pedagógica: Caderno de Registro Diário do Professor, Diário de Classe, Registro de Acompanhamento do 

Desenvolvimento e Aprendizagem da Criança e Relatórios;  

k) Realizar  o acompanhamento sistemático das práticas dos professores e do assistente da educação 

infantil/auxiliar de serviços educacionais, tendo em vista a qualidade do trabalho junto às crianças; 

l) Acompanhar as crianças com deficiência e encaminhá-las ao Atendimento Educacional Especializado da 

escola polo mais próxima, buscando alternativas adequadas para a superação de possíveis dificuldades 

apresentadas por elas em seu desenvolvimento, juntamente com professores e assistente/auxiliar;  

m) Cumprir o Calendário Escolar;  

n) Acompanhar o registro da frequência dos profissionais e encaminhá-lo no prazo determinado ao Distrito 

de Educação por meio do Sistema de Gestão de Pessoas, mantendo-o atualizado sobre carências, atestados 

médicos, licenças e outros; 
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o) Acompanhar a alimentação escolar na instituição (cardápio escolar, controle e organização de estoque, 

preparo dos alimentos, higiene e limpeza), em acordo com a organização do cardápio da educação infantil: 

atendimento parcial em CEI – três refeições diárias; atendimento integral em CEI e creches conveniadas- 

cinco refeições diárias; atendimento parcial em escola - duas refeições diárias; 

p) Divulgar programas de apoio e orientação às crianças e suas famílias, assim como encaminhar os casos 

de violência contra a criança aos órgãos competentes em parceria com o diretor escolar;  

q) Promover ações (reuniões, encontros, visitas) para fortalecer a participação das famílias na instituição;  

r) Participar das reuniões promovidas pela SME e pelos Distritos Educacionais, visando ao 

encaminhamento e à resolução das demandas institucionais. No caso dos CEI e creches conveniadas, 

buscar os encaminhamentos das demandas junto ao diretor da escola a qual está vinculada mantendo 

relação de parceria contínua; 

s) Encaminhar aos Distritos de Educação processos com as demandas da instituição mediante ciência e 

anuência do diretor escolar; 

t) Reunir a comunidade escolar para elencar as prioridades em relação aos materiais de consumo e capital 

que serão adquiridos com os recursos destinados à instituição referentes às verbas financeiras do Programa 

Municipal de Desenvolvimento da Escola (PMDE) e do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 

registrar suas necessidades em ata e encaminhar à direção da escola; 

u) Realizar e acompanhar o processo de matrícula na instituição e o Registro Único (RU) em parceria com 

o secretário escolar da unidade patrimonial; 

v) Realizar busca ativa e alimentar o sistema de infrequência das crianças; 

w) Acompanhar e manter atualizado, em parceria com o secretário escolar, o cadastro das crianças no 

Sistema de Gestão Educacional (SGE) e no arquivo permanente da instituição; 

x) Organizar, em parceria com o secretário escolar, a documentação escolar das crianças matriculadas e 

transferidas (arquivo permanente); 

y) Promover a saúde e o bem-estar das crianças, atendendo suas necessidades físicas, emocionais, 

intelectuais, comportamentais em colaboração com todos os profissionais da educação infantil da unidade 

escolar;  

z) Administrar medicamentos às crianças, conforme parecer do Conselho Regional de Medicina do Estado 

do Ceará (CREMEC) Nº 3235/2013, mediante receita prescrita de medicamentos conforme a Lei 

Municipal 10.606 de 21 de agosto de 2017. 
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2.1.3 - Professores dos  Centros de Educação Infantil, escolas e creches parceiras 

a) Conhecer as especificidades do trabalho pedagógico na Educação Infantil, tais como: desenvolvimento e 

aprendizagem da criança, indissociabilidade entre educação e cuidado, interações e brincadeiras como 

eixos norteadores das práticas pedagógicas, legislação atual;  

b) Conhecer os documentos publicados pela SME; 

c) Elaborar estratégias para o acompanhamento do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças, 

realizando registro sistemático, tendo ao final da semana o registro de todas as crianças da turma no 

Caderno de Registro Diário do Professor; 

d) Redigir os relatórios de acompanhamento e desenvolvimento e aprendizagem da criança ao final dos 2º e 

4º bimestres, realizar os registros de acompanhamento e desenvolvimento e aprendizagem da criança ao 

final dos 1º e 3º bimestres. Tais ações devem acontecer em parceria entre professores de maior e menor 

carga horária considerando também, as observações feitas pelo assistente/auxiliar da educação infantil da 

turma. (Observação: no caso de mudança de professor, o que está saindo da turma deverá consolidar os 

Relatórios Semestrais ou Registros de Acompanhamento do Desenvolvimento e Aprendizagem da Criança, 

mesmo que o bimestre ou semestre não tenha sido concluído);  

e) Responsabilizar-se pelo preenchimento do Diário de Classe referente ao dia que estiver assumindo a 

regência da turma; 

f) Realizar planejamento semanal no Caderno de Registro Diário do Professor, que deverá ser organizado e 

acompanhado pelo coordenador pedagógico da instituição, seguindo as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), a 

Proposta Curricular para a Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza (FORTALEZA, 

2016), as Diretrizes Pedagógicas da Educação Infantil do Município de Fortaleza (FORTALEZA, 2019) e a 

Proposta Pedagógica da Instituição (Observação: no caso das creches parceiras o planejamento deverá ser 

realizado um sábado por mês); 

g) Implementar e avaliar continuamente a Proposta Pedagógica da Instituição na qual trabalha; 

h) Participar dos encontros de formação continuada, dos estudos, das reuniões pedagógicas, das atividades 

de planejamento e de avaliação oferecidos pela Rede Municipal de Ensino, conforme a Lei nº 11.738/2008 

que institui 1/3 da jornada de trabalho do professor e a Portaria 204/2014 publicada no Diário Oficial do 

Município de Fortaleza em 03 de julho de 2014; 

i) Cumprir o Calendário Escolar;  

j) Trabalhar em parceria entre professores (de maior e de menor carga horária) da turma, planejamento e 

avaliação das práticas pedagógicas e do desenvolvimento e aprendizagem das crianças, tendo em vista a 

integração da educação com o cuidado no desenvolvimento das práticas pedagógicas; 
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k) Trabalhar em colaboração com o assistente/auxiliar da educação infantil, tendo em vista que a criança é 

o centro do planejamento curricular, considerando que as ações nessa etapa devem:  

- Atender às especificidades do desenvolvimento infantil; 

- Observar e registrar os aspectos do desenvolvimento e da aprendizagem da criança e a avaliação da 

prática pedagógica; 

- Integrar instituição/família/comunidade; 

- Acolher as crianças e os seus familiares; 

- Garantir a segurança nos ambientes internos e externos da instituição, bem como prever situações de 

riscos; 

- Zelar pelos materiais e equipamentos da instituição postos à disposição para a realização das 

atividades e pelos pertences de cada criança; 

- Contribuir na alimentação saudável das crianças, promovendo o desenvolvimento da autonomia das 

mesmas; 

- Promover e participar de ações que fomentem o desenvolvimento de hábitos saudáveis, saúde e o 

bem-estar das crianças, atendendo suas necessidades físicas, emocionais, intelectuais, 

comportamentais em colaboração com todos os profissionais da educação infantil da unidade escolar.   

 

2.1.4 - Assistente da educação infantil/auxiliar de serviços educacionais 

Criada na estrutura administrativa do município de Fortaleza por meio da Lei Complementar Nº 0150, 

publicada no Diário Oficial do Município de 28 de junho de 2013, o cargo de assistente da educação 

infantil constitui-se de apoio técnico-pedagógico aos professores visando ao funcionamento da sala de 

referência e à qualidade do serviço público de educação. Sendo suas principais atribuições: 

a) Acompanhar os serviços dos professores no desenvolvimento das atividades com as crianças, 

auxiliando-os nas atividades didáticas; 

b) Acompanhar as crianças ao saírem dos locais das atividades, zelando por sua segurança, até elas 

deixarem as dependências da creche acompanhados dos responsáveis; 

c) Participar de programas de formação continuada e reuniões de trabalho realizadas pela SME e/ou 

Distritos Educacionais;  

d) Executar outras atividades semelhantes e pertinentes à sua função; 

e) Responder pelo material e equipamento posto à sua disposição para execução de seu serviço; 

f) Responsabilizar-se pelas atividades relativas ao cuidar, educar e dar assistência às crianças da educação 

infantil matriculadas nas unidades escolares, respeitando as especificidades de cada etapa do 

desenvolvimento infantil, seus valores e individualidades; 

g) Realizar em parceira com o professor, procedimentos de higiene e cuidados das crianças referentes a: 
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- Higiene pessoal: banho, troca de roupas e fraldas, escovação e demais cuidados, zelando pelos 

pertences de cada criança; 

- Sono: organização do ambiente, acomodação e acompanhamento das crianças no horário do sono; 

- Alimentação: responsabilizar-se pela alimentação direta das crianças nos horários estabelecidos, 

estimulando a autonomia e hábitos alimentares saudáveis (nos casos de crianças com alergia e/ou 

intolerância alimentar, zelar pelo cumprimento do cardápio, conforme necessidades das crianças); 

- Segurança: observar regras de segurança no atendimento às crianças e na utilização de materiais, 

equipamentos, instrumentos durante o desenvolvimento das rotinas diárias, acompanhando e cuidando 

para o conforto, boa acomodação, segurança nos ambientes internos e externos da unidade escolar, 

bem como prever situações de riscos;  

- Realizar limpeza, higienização, manutenção diária das condições ambientais de sua 

responsabilidade, inclusive dos brinquedos pedagógicos e colchonetes utilizados no horário do sono;  

- Participar permanentemente do processo de desenvolvimento das atividades técnico-pedagógicas, 

auxiliando o professor quanto à observação, registro e avaliação do processo de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança; 

- Desenvolver atividades voltadas para o desenvolvimento integral da criança, considerando as 

diversas linguagens e tendo como eixos norteadores a brincadeira e a interação; 

- Acompanhar as crianças em atividades sociais e culturais programadas pela unidade escolar; 

- Participar ativamente do processo de integração instituição/família/comunidade, acolhendo a criança, 

pais e/ou responsável com cordialidade. 

 

2.1.5 -  Professor da Sala de Recursos Multifuncionais (AEE) 

 

O atendimento às crianças com deficiência é feito no contexto da instituição educacional, que requer a 

atuação do professor do AEE nos diferentes ambientes, tais como: sala de atividades, solário, parquinho, 

sala de recreação, refeitório, entre outros, onde as atividades comuns a todas as crianças são adequadas às 

suas necessidades específicas. 

Cumpre destacar que o AEE não substitui as atividades curriculares próprias da educação infantil, 

devendo proporcionar a plena participação da criança com deficiência, em todos os espaços e tempos desta 

etapa da educação básica. 

As principais atribuições do professor do AEE na educação infantil são: 

a) Identificar barreiras e implementar práticas e recursos que possam eliminá-las, a fim de promover ou 

ampliar a participação da criança com deficiência em todos os espaços e atividades propostos no cotidiano 

escolar; 

b) Orientar os demais professores e as famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados 
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pelo aluno de forma a ampliar suas habilidades, promovendo sua autonomia e participação;  

c) Realizar com as crianças não laudadas avaliação pedagógica, sempre que se fizer necessário, para 

encaminhamento médico.  

 

3. COMPOSIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DO PROFESSOR E DO 

ASSISTENTE/AUXILIAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A Lei nº 11.738/2008 institui a jornada de trabalho do professor em, no máximo, 40 (quarenta) horas 

semanais e determina em seu artigo 2º, § 4º, que na composição da jornada de trabalho seja observado o 

limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com as 

crianças. Desta forma, 1/3 da jornada de trabalho deve ser destinada às chamadas atividades extraclasses, 

relacionadas ao desenvolvimento das demais atividades docentes, tais como: estudos, participação em 

formação continuada, reuniões pedagógicas na instituição; encontros com as famílias e atividades de 

planejamento e de avaliação. 

A jornada de trabalho do professor e auxiliar das creches conveniadas é de 40 horas semanais e mais 4 

horas para planejamento das atividades pedagógicas, uma vez ao mês, no sábado. 

A jornada de trabalho do Assistente da Educação Infantil (AEI) é composta por 8 (oito) horas, com 

hora de almoço que pode variar de uma a duas horas. Diante da necessidade de garantir o atendimento 

educacional às crianças, a SME estabelece as opções de horários para organização da jornada de trabalho 

do AEI, de acordo com o quadro abaixo: 

ORGANIZAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO DO AEI 

NO INTERVALO DE 7H ÀS 17H 

OPÇÃO 1 7h às 11h 1 hora de almoço 12h às 16h 

OPÇÃO 2 7h30 às 11h30 1 hora e meia de almoço 13h às 17h 

OPÇÃO 3 8h às 12h 1 hora de almoço 13h às 17h 

OPÇÃO 4 7h30 às 11h30 1 hora de almoço 12h30 às 16h30 

OPÇÃO 5 7h às 11h 2 horas de almoço 13h às 17h 

   

Além das cinco opções descritas no quadro acima, o coordenador pedagógico poderá realizar outras 

possibilidades de organização de horários do AEI, de acordo com as necessidades da instituição, devendo 

atender aos critérios de organização abaixo relacionados, visando o adequado funcionamento da instituição, 

com foco no bem-estar e na aprendizagem da criança e no cumprimento da carga horária de trabalho dos 

funcionários. 
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        As opções descritas devem ser observadas e acordadas com o gestor da instituição e os assistentes, 

qualquer outra opção pretendida deverá ser encaminhada via processo para ser analisada e deferida ou não 

pelo Distrito de Educação.   

Observações: 

  mais de uma opção de horário de trabalho pode ser adotada pela instituição, considerando que o AEI 

está para atender as crianças da educação infantil na unidade escolar e que o trabalho precisa ser 

realizado a partir de uma rede de apoio e cooperação entre os funcionários; 

  o almoço das crianças deve ser servido a partir das 10h30 da manhã e o jantar a partir das 16h. 

 

4. ENCONTRO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  

O Encontro Pedagógico objetiva promover oportunidade de estudo e organização do trabalho a ser 

desenvolvido pelos profissionais da educação, visando à integração e o fortalecimento da equipe para a 

efetivação das ações expressas na Proposta Pedagógica da instituição. Para isso, o encontro deverá ser 

organizado de modo a permitir a participação dos gestores, coordenadores pedagógicos, assistentes da 

educação infantil/auxiliares de serviços educacionais, professores e funcionários, conforme seu turno de 

trabalho.  

As orientações para a realização dos encontros pedagógicos serão publicadas no site da intranet da 

SME e detalhadas pelos Distritos/SME, por meio de reuniões ou formações, de forma a subsidiar o 

coordenador pedagógico no desenvolvimento desse trabalho.   

A Secretaria Municipal da Educação (SME) traz como sugestão para o encontro pedagógico o 

tema: O Planejamento como instrumento de reflexão das práticas pedagógicas, que deverá ser 

fundamentado em três momentos, a saber: a acolhida de todos os profissionais que direta ou indiretamente 

colaboram com a educação na escola; leitura das Diretrizes Pedagógicas de 2019 e a apropriação do 

instrumento de planejamento da Educação Infantil.   

 Para subsidiar a realização desses momentos pelas instituições, a Secretaria Municipal da 

Educação propõe como objetivos:  

 Conhecer o novo instrumental de planejamento da educação infantil, favorecendo a reflexão acerca da 

prática pedagógica; 

  Conhecer as Diretrizes Pedagógicas de 2019 e o calendário do ano letivo; 

 Planejar as primeiras semanas letivas e o período de acolhimento e adaptação. 
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5. FORMAÇÃO EM CONTEXTO 

A formação em contexto no Município de Fortaleza foi pensada a partir do resultado de 

observações, acompanhamentos, diálogos, leituras e discussões realizadas pela SME/COEI no sentido de 

atender às demandas formativas específicas de cada instituição. 

 Uma das atribuições do coordenador pedagógico perpassa na ação de formar o grupo de 

profissionais da instituição. Nesse sentido, a SME/COEI percebeu a necessidade de tornar o coordenador 

pedagagógico mais autônomo no desenvolvimento dessa atribuição, bem como construir sua identidade de 

formador em contexto. 

A formação realizada na instituição tem como ponto de partida as reflexões das práticas cotidianas 

vividas no espaço escolar, fundamentando-se nos estudos e discussões teóricas promovidas nas formações 

dos polos. A formação em contexto privilegia momentos de colaboração entre os envolvidos nesse 

processo, bem como a interlocução sobre suas práticas, pois parte das necessidades e interesses dos 

professores, por meio de uma metodologia que privilegia a resolução de problemas reais vividos na própria 

instituição.  

 A formação acontece no período do encontro pedagógico e nos dias estipulados pela coordenação, 

preferencialmente na última semana de cada mês. No primeiro encontro, acontece o estudo sem a presença 

das crianças na instituição, visto que não é dia letivo, mas nos demais momentos de estudo e formação, a 

coordenadora reúne pequenos grupos de profissionais, visto que o atendimento às crianças permanece 

normal. Portanto, cada coordenadora esquematiza com o grupo o melhor momento e as melhores divisões 

para o estudo. 

 

6. DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

6.1 - DOCUMENTOS NORTEADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

Os documentos norteadores da prática pedagógica dos profissionais que atuam na educação infantil, 

bem como os instrumentos de documentação pedagógica contribuem na organização cotidiana do trabalho 

a ser realizado na instituição. Nesse sentido, apresentamos abaixo os referidos documentos e as orientações 

para sua utilização. Ressaltamos que os mesmos estão disponíveis no site da intranet da SME. 

a) Proposta Curricular para a Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza - 

tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços educacionais prestados 

pelas instituições que atendem crianças de até 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade no 

município. 
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b) Orientações para Práticas Pedagógicas de Oralidade, Leitura e Escrita na Educação 

Infantil da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza - tem a finalidade de promover a reflexão-

ação do professor a respeito da sua prática pedagógica de oralidade, leitura e escrita na educação 

infantil, por meio de questionamentos sobre os ambientes, as práticas pedagógicas e o 

desenvolvimento e aprendizagem da criança. Dessa forma, o referido documento expressa-se e 

ganha sentido para cada professor a partir do contexto escolar em que trabalha. 

c) Experiências de Oralidade, Leitura e Escrita na Educação Infantil - objetivam a socialização 

das experiências desenvolvidas no contexto da formação continuada e das práticas pedagógicas com 

crianças para contribuir com a reflexão dos docentes e gestores sobre a melhoria da qualidade das 

experiências vivenciadas na educação infantil. 

d) Orientações para o processo de Transição da criança da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental - objetivam orientar os profissionais da educação infantil quanto ao processo de 

transição das crianças da creche para a pré-escola e da pré-escola para o 1º ano do ensino 

fundamental, propondo ações interventivas que favoreçam esse processo numa perspectiva de 

continuidade da promoção de experiências educativas qualificadas. 

e) A criança e seu nome: Identidade, Expressão e Escrita na Educação Infantil - documento 

produzido com o objetivo de embasar a práxis docente sobre a importância de a criança interagir 

com o próprio nome, em todo o seu percurso na educação infantil, tendo em vista que o nome 

influencia na construção identitária, na expressividade e no processo de aquisição da escrita. 

 

6.2 - DOCUMENTOS DE REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

O conjunto desses documentos constitui-se referência para os registros necessários ao processo 

educativo desenvolvido no dia a dia da instituição, que devem ser concretizados no planejamento 

pedagógico e na avaliação do desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 

a) Diário de Classe - tem finalidade de registro da frequência escolar das crianças, dos dias letivos 

ministrados e a recuperar pelos professores, dos relatórios semestrais, constituindo-se documento 

permanente, devendo ser arquivado na instituição; 

b) Caderno de Registro Diário do Professor da Educação Infantil - objetiva a organização da 

prática de documentação pedagógica do professor, bem como orientá-lo na realização desses registros 

diários. Assim, o referido documento contém espaços para os registros diários do planejamento e da 

avaliação da criança.  

c) Registro de Acompanhamento do Desenvolvimento e Aprendizagem da Criança - oferece 

elementos para nortear a observação do professor a partir das experiências propostas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, CNE/CEB, 2009), da Base Nacional 
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Comum Curricular (BRASIL, 2017) e da Proposta Curricular para a Educação Infantil da Rede 

Municipal de Ensino (FORTALEZA, 2016).  

 

6.3 - INSTRUMENTOS DE DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA DESTINADOS À AVALIAÇÃO 

E AO ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DA CRIANÇA 

a) Registro de observação da criança: realizado na forma de anotações diárias pelo professor, juntamente 

com as demais documentações pedagógicas, fornecerá subsídios para a posterior elaboração dos relatórios 

semestrais. Os registros devem ser  produzidos no dia a dia, de modo rápido e prático, no sentido de 

permitir a memória dos fatos vividos pela criança. Para isso, é necessário que esses registros sejam datados 

e, posteriormente, que sejam acrescidos, complementados com a percepção do professor sobre os fatos 

observados. Tal orientação se faz fundamental para que as informações evidenciem o percurso escolar da 

criança e ganhem projeção, a partir do olhar atento do professor, e não se percam na memória. Os registros 

sobre a criança e sobre a prática pedagógica necessitam ser realizados com frequência, preferencialmente 

um registro semanal de cada criança, tendo ao final da semana o registro de todas as crianças da sua turma. 

Vale ressaltar que os fatos ocorridos com determinadas crianças que não estão no foco da observação diária 

e que chamem a atenção, também podem ser registrados. Cada professor utiliza a forma do registro no 

espaço destinado no Caderno de Registro Diário. 

b) Registro de Acompanhamento do Desenvolvimento e Aprendizagem da Criança: é um instrumento 

de acompanhamento da criança para registro do desenvolvimento e aprendizagem de forma objetiva. Nele, 

ao final do 1º e 3º bimestre, o professor irá indicar as aprendizagens desenvolvidas e em construção pelas 

crianças, com base nas observações realizadas e registradas no Caderno de Registro Diário do Professor 

da Educação Infantil. Estes registros subsidiarão a elaboração dos relatórios semestrais que contêm a 

descrição do processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças e as intervenções realizadas pelo 

professor.  

A partir das experiências descritas nas DCNEI (BRASIL, 2009), na Proposta Curricular para a 

Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza (FORTALEZA, 2016) e na Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL, 2017), foram sugeridas aprendizagens a serem possibilitadas pelo professor 

na prática pedagógica com as crianças. No entanto, deve-se considerar que as crianças possuem ritmos de 

aprendizagem e desenvolvimento diferenciados, peculiares a cada uma delas, conforme a sua história de 

vida e as oportunidades que lhes são oferecidas pela instituição educativa. Nesse sentido, compreende-se 

que a aprendizagem é um processo dinâmico que depende das interações estabelecidas entre os sujeitos 

envolvidos, a participação ativa do adulto na mediação dos processos de consolidação das aprendizagens.  
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Portanto, seguem as legendas para auxiliar o professor na indicação da situação de aprendizagem da 

criança.  

LEGENDA DEFINIÇÃO COMENTÁRIO 

C Consolidado Indica que a criança já possui a referida aprendizagem como 

desenvolvimento real. Isto é, indica aquilo que a criança consegue 

realizar sozinha em determinadas atividades ou ações. 

RM Realizada com 

Mediação 

Indica que a criança depende do professor ou de outra criança que 

possua a aprendizagem já consolidada para realizar determinadas 

atividades ou ações.  

NV Não Vivenciado Indica que a criança não vivenciou determinadas atividades ou 

ações.  

ANC Ainda Não 

Consolidado 

Indica que a criança ainda não consegue realizar determinadas 

atividades ou ações. 

 

A partir dos procedimentos de avaliação (registros de observações, registros de acompanhamento, 

relatórios) que indicam a situação da criança no seu processo de desenvolvimento e aprendizagem, 

conforme sua faixa etária, o professor deve criar estratégias que ampliem o desenvolvimento da criança, 

atuando nas aprendizagens que estão em processo de consolidação.  

A socialização do Registro de Acompanhamento do Desenvolvimento e Aprendizagem da Criança 

com as respectivas famílias deve ocorrer até 30 dias corridos a partir da data de conclusão dos registros, 

prevista no calendário do ano letivo de 2019. No final do ano letivo, esse instrumental deverá ser entregue 

às famílias, cabendo à instituição providenciar uma cópia para ser arquivada na pasta da criança.  

c) Elaboração dos Relatórios Semestrais: os registros acima descritos deverão ser sistematizados em 

relatórios semestrais, contendo a síntese das análises, das interpretações, das reflexões, dando visibilidade 

ao percurso escolar da criança e ao trabalho do professor. O relatório do professor sintetiza as 

informações coletadas por meio de diversos outros registros, como as produções das crianças - desenho, 

escrita, pintura, modelagem, fotografia - que ampliam significativamente o olhar do professor sobre a 

criança.  

A frequência de consolidação dos relatórios é semestral e estes devem ser registrados ou anexados 

no Diário de Classe, totalizando dois (2) relatórios anuais por criança: 

 1º semestre - Relatório Individual Semestral 

 2º semestre - Relatório Individual Semestral 

O professor, ao sintetizar o entendimento sobre o processo vivido pela criança, apresenta-se como 

parte desse processo, numa ação reflexiva, desvelando também o trabalho pedagógico desenvolvido. Para 
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isso, é necessário conter no relatório semestral a observação crítica das atividades, das brincadeiras e das 

interações das crianças no cotidiano, assim como das suas falas, das descobertas e das conquistas a partir 

das diversas experiências vivenciadas na instituição educacional, segundo as DCNEI (BRASIL, 2009). 

Compreendendo que cada criança apresenta peculiaridades no seu processo de aprendizagem e 

desenvolvimento, o relatório deve considerar o dinamismo desse processo, relatando os fatos cotidianos 

significativos e que expressem os progressos, as dificuldades, as reações, os sentimentos das crianças. Esse 

relatório deverá ser socializado com as famílias até o último dia letivo de cada semestre, para 

conhecimento do desempenho escolar da criança e do trabalho realizado na instituição, sendo uma via 

entregue às famílias, uma anexada ao Diário de Classe e outra à pasta de documentos da criança. 

Lembrando que o período de 1/3 da jornada docente inclui as atividades de reuniões pedagógicas e 

encontro com os pais.  

Vale ressaltar que nos casos de substituição do professor em qualquer período do ano letivo, este 

deverá elaborar os relatórios das crianças antes de ausentar-se, bem como preencher registros de 

acompanhamento, visto que participou do processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança durante 

aquele período e é conhecedor dele. Mesmo que o bimestre ou semestre não tenha sido concluído, a 

elaboração dos relatórios é imprescindível para socialização dos conhecimentos acerca da criança com o 

novo professor da turma, assim como para situá-lo na trajetória escolar de cada criança e da turma da qual 

fará parte.   

A avaliação das crianças com deficiência deverá ser feita por meio de relatórios, respeitando e  

considerando as especificidades da deficiência. 

Almeja-se que as práticas de registro e de documentação pedagógica presentes nas instituições de 

educação infantil sejam aprimoradas por meio da produção e organização da memória das conquistas das 

crianças, bem como da valorização do trabalho docente ao evidenciar o seu percurso formativo na turma. 

d) Acompanhamento da aprendizagem do nome próprio - Infantil V: para acompanhar o processo de 

escrita do nome pela criança da educação infantil, a SME, em parceria com os Distritos de Educação e as 

instituições escolares, realiza o acompanhamento da aprendizagem do nome próprio com as crianças do 

Infantil V. Esse acompanhamento consiste na ação pedagógica cotidiana de avaliar o percurso da 

aprendizagem da escrita/leitura do nome próprio pelas crianças desde a inserção delas na instituição 

educativa. O instrumental tem como objetivo registrar o percurso evolutivo das aprendizagens das crianças 

sobre o seu nome de acordo com as atividades vivenciadas no cotidiano do trabalho pedagógico realizado, 

levando em consideração a identidade, a expressão e o processo de escrita do nome, sem a necessidade de 

um momento exclusivo para isso. Esse registro possibilita a reflexão sistemática pelos(as) professores(as) 

sobre sua prática em relação aos processos de leitura e escrita na educação infantil, bem como o 

desenvolvimento de ações que promovam a aprendizagem do nome próprio como um direito da criança. 
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O instrumental é uma ferramenta de pesquisa quantitativa e qualitativa para conhecer o percurso de 

aprendizagem da escrita do nome próprio pela criança da educação infantil, que possibilita a avaliação das 

ações e a proposição de políticas de formação dos profissionais comprometidos com a qualidade do ensino 

nessa etapa da educação. 

Assim, compreendemos que essa aprendizagem não deve ocorrer de modo mecânico por meio de 

repetições, cópias e treinos, que desrespeitam a especificidade e o interesse da criança e o seu direito de 

participação, de expressão e de escolhas.  As atividades promovidas devem permitir a criança conhecer, 

identificar e pensar sobre o seu nome e os dos colegas, motivando-a a experimentar os desafios propostos, 

incluindo o de sua grafia escrita, acreditando sempre que seus esforços e conflitos são constituintes da 

construção do conhecimento de si e do mundo.  

 

7. PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO 

Considerando que a criança é o centro do planejamento pedagógico, a proposição de atividades 

deve, necessariamente, reconhecer as curiosidades, os interesses de aprendizagem e os desejos da criança, 

por meio da escuta e do olhar atento do professor. A partir dessa observação da criança no cotidiano 

escolar, o professor atribui sentido e significado à sua prática pedagógica.  

Com esse objetivo, a elaboração do planejamento pelo professor na Rede Municipal de Ensino de 

Fortaleza, comporta a utilização do instrumental de planejamento, no qual são especificadas as 

experiências, as aprendizagens, o tempo e as organizações das experiências. Essas experiências 

educativas são organizadas considerando os campos de experiências em tempos permanentes e 

diversificados na rotina e definidas pelo professor a partir da observação do interesses e necessidades das 

crianças na garantia dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, devendo necessariamente estar em 

conformidade com o artigo 9º das DCNEI (BRASIL, 2009), a BNCC (BRASIL, 2017) e a Proposta 

Curricular para a Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino (FORTALEZA, 2016). 

As experiências estão relacionadas às necessidades de educação e de cuidado das crianças e são 

garantidas pelas práticas pedagógicas desenvolvidas pelo professor, que tem as interações e as 

brincadeiras como eixos norteadores, segundo as DCNEI (BRASIL, 2009), a Proposta Curricular para a 

Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza e a  BNCC (BRASIL, 2017). 

O planejamento deverá ser registrado semanalmente no Caderno de Registro Diário do Professor, 

conforme instrumental de planejamento proposto. 

O instrumental de planejamento está estruturado em quatro partes. Na coluna EXPERIÊNCIAS 

deverá ser registrado o campo de experiências e qual(is) experiência(s) se quer propor às crianças. Na linha 

superior do instrumental de planejamento o professor tem à sua disposição um quadro contendo a legenda 

dos cinco campos de experiências e, a partir dessa legenda, deverá indicar qual campo escolhido (Ex.: 
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campo 1), escrever o número do(s) inciso(s) que estará(ão) sendo contemplado(s) (Ex.: Inc. I, V, VI), além 

de definir qual(is) experiência(s) estará(ão) sendo considerada(s) (Ex.: experiências sensoriais, cuidado 

pessoal... etc).  

É importante lembrar que mais de um campo pode estar envolvido numa atividade significativa, 

nesse caso o professor deverá especificar todos os campos que serão contemplados, seguidos dos incisos 

correspondentes e suas experiências consideradas (Ex.: campo 1, Inciso I - experiências sensoriais, inciso 

VI - cuidado pessoal / campo 2, inciso II - expressão gestual).  

Vale ressaltar que cada inciso é composto de diversas experiências que são difíceis de serem 

vivenciadas numa só proposta de atividade, por isso há a necessidade do recorte do inciso especificando a 

experiência que estará sendo considerada na coluna EXPERIÊNCIAS.  

É importante, ainda, esclarecer que as experiências são integradas, podendo a criança vivenciar 

experiências diversas daquelas inicialmente propostas, planejadas pelo professor. Nessa perspectiva, 

embora o professor tenha que garantir as experiências acima descritas, ele deve atentar para a conexão 

entre as experiências propostas nas DCNEI (BRASIL, 2009), na Proposta Curricular para a Educação 

Infantil da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza e na BNCC (BRASIL, 2017). 

Na segunda coluna O QUE AS CRIANÇAS PODEM APRENDER, o professor deverá elencar o 

que as crianças podem aprender ao participarem dessa(s) experiência(s), previstas na BNCC/2017 e 

Proposta Curricular do Município de Fortaleza/2016. 

Na terceira coluna TEMPO, o professor deverá especificar em qual tempo da rotina será mais viável 

para realizar a(s) experiência(s). É importante salientar que em todos os tempos organizados na rotina, as 

crianças vivenciam as experiências e constroem conhecimentos sobre si e sobre o mundo. É imprescindível 

considerar os tempos permantes que não podem faltar na rotina diária, além da inclusão de outros tempos 

de acordo com a necessidade de experiências diversificadas pelas crianças.  

Na quarta coluna será detalhada a ORGANIZAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS e como ela será realizada 

em forma de atividade, por meio de organizações didáticas, tais como projetos e sequências didáticas, 

compor o cotidiano das crianças, considerando os princípios da ludicidade, continuidade e a 

significatividade. Esse é o momento do planejamento no qual o professor irá pensar sobre as condições que 

irão favorecer as aprendizagens das crianças, asseguradas pelos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento (brincar, conviver, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se), considerando 

possibilidades de interação (criança/criança; professor/criança e crianças de idades diferentes); de escuta às 

crianças e respeito aos seus interesses e ritmos; de diálogo e negociação; de participação das crianças nas 

escolhas, na organização dos materiais, do ambiente; de protagonismo nas ações diárias propostas ao 

grupo; de brincadeiras variadas; de desafios; de ação criativa e exploratória das crianças; de produção pelas 
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crianças e expressão utilizando diferentes linguagens; da organização dos espaços diversificados e dos 

recursos necessários.  

Nas linhas inferiores do instrumental, no campo RECURSOS o professor irá registrar a previsão dos 

recursos materiais e humanos necessários para realização das atividades. 

 No campo AVALIAÇÃO o professor irá registrar sua perspectiva sobre as experiências vivenciadas 

naquele dia, a partir da reflexão sobre as aprendizagens, sobre a metodologia utilizada, bem como sobre os 

espaços, o tempo utilizado para a experiência, o envolvimento das crianças e a necessidade de continuidade 

ou reformulação/aprimoramento das experiências.  

Considerando a especificidade do trabalho do professor, realizado com diferentes turmas de 

crianças, a organização das atividades em projetos pedagógicos contribuirá na articulação entre todas as 

experiências de aprendizagens, permitindo a realização de atividades contextualizadas, centradas nos 

interesses e nas necessidades das crianças e na faixa etária, valorizando o protagonismo infantil. 

A metodologia de trabalho com as sequências didáticas é uma proposta que contempla a promoção 

das aprendizagens da criança e deve ser incluída no planejamento da educação infantil. Ela deve ser 

planejada de acordo com a decisão do professor a partir do que observa na turma e os interesses das 

crianças e da instituição de educação infantil.  

 

8. TEMPOS PERMANENTES E TEMPOS DIVERSIFICADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

A rotina da educação infantil deve ser estruturada pelos tempos permanentes e tempos 

diversificados, que organizam e integram as experiências educacionais, imprescindíveis nessa etapa, 

considerando as necessidades e interesses das crianças. Tais tempos estão em conformidade com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009) e BNCC (BRASIL, 2017).  

Devem ser considerados como tempos permanentes na rotina da educação infantil: tempo de 

chegada, tempo de brincar, tempo de roda de histórias, tempo de roda de conversa, tempo de higiene e 

alimentação e tempo de saída.  

Os tempos diversificados podem ser: tempo de explorar os brinquedos e objetos, tempo de ler 

livros, tempo de cantar e dançar, tempo de explorar calendário, tempo de desenhar e pintar, tempo de 

escrever do jeito que sabe, tempo com água e com areia, tempo de banho de chuveiro e de chuva, tempo de 

passeios culturais, tempo de explorações nas áreas diversificadas da sala (faz-de-conta, jogos, blocos e 

construção), assim como outros tempos que garantam a promoção de experiências diversificadas de acordo 

com as necessidades demonstradas pelas crianças.   

A seguir são detalhados os tempos permanentes da rotina diária da educação infantil indicados pelo 

Programa de Alfabetização na Idade Certa. 
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TEMPOS ORIENTAÇÕES 

Chegada O momento da chegada à instituição deve ser proposto atentando para o aspecto de 

movimento das crianças que, aos poucos, chegam e se envolvem numa atividade em 

andamento. Por isso, as atividades propostas para esse tempo não devem constar de início, 

meio e fim delimitados, como uma roda de conversa ou uma leitura de história, visto que 

as crianças que chegam após seu início podem ter perdas de informações e, com isso, não 

se sentir motivadas a participar.  

Roda de 

Conversa 

A roda de conversa deve propiciar às crianças um momento de discussão sobre um 

determinado tema. O objetivo é desenvolver a oralidade da criança, ampliar seu 

vocabulário, atribuir significado às suas próprias ideias, aprendendo a ouvir e a considerar 

a opinião dos outros e a expressar suas ideias, sentimentos e opiniões.  

Higiene e 

Alimentação 

Os tempos de higiene e alimentação da criança comumente acontecem de forma seguida, 

e estão relacionados à saúde, ao bem-estar da criança, à formação de bons hábitos (lavar 

as mãos antes de comer, escovar os dentes, comer frutas, legumes); à construção da 

autonomia (conseguir usar o banheiro sozinho, sem desperdícios; ter a possibilidade de 

fazer escolhas, por exemplo) e à construção de conhecimentos sobre o mundo físico 

(aprender sobre as propriedades dos alimentos: cheiro, sabor, forma, cor, textura). As 

crianças também constroem sua identidade (conhecimento de si) por meio das 

experiências de cuidado com o próprio corpo.  

 Brincar O tempo do brincar deve ser pensado como um momento de brincadeira livre, na rotina 

diária, sendo permitido às crianças escolher a brincadeira, o parceiro, o enredo, como 

também dirigir e controlar sua atividade. É a oportunidade de brincar livremente, seja na 

sala de atividades, no pátio, na área verde, entre outros espaços. O papel do professor deve 

ser o de propor espaços estruturados, oferecer brinquedos e materiais diversificados, além 

de tempo cronológico suficiente para o desenvolvimento das brincadeiras pelas crianças. 

 

Roda de 

Histórias 

O tempo da roda de história é um momento de escuta de história pelas crianças, 

propiciando um encontro com a linguagem escrita e a ampliação do repertório de 

histórias. Para isso, é importante que o professor leia histórias para as crianças 

diariamente, pois essa experiência possibilita-lhes aprender procedimentos e 

comportamentos de leitores, além dos momentos de leitura espontânea pelas próprias 

crianças que devem ser propiciados com frequência.  

Saída O tempo da saída, tal como o da chegada, é um momento que envolve trânsito das 

crianças e suas famílias, que aos poucos se deslocam para retornar às suas casas. Por isso, 

a atividade proposta para esse tempo também não pode constar de início, meio e fim 

delimitados, visto que há o risco das crianças não concluírem a atividade no instante em 

que as famílias vierem buscá-las. 

 

9. ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS E DE SUAS FAMÍLIAS 

O início do ano letivo é conhecido pelos profissionais que atuam na educação infantil como o 

período em que acontece a adaptação das crianças de modo mais intenso, embora esta ocorra em outras 

circunstâncias, por exemplo: quando há mudanças de professor, de turma, de escola, de colegas. Neste 

documento, consideraremos o processo de adaptação na perspectiva do professor, da criança e da família - 

protagonistas desse processo - tendo em vista a função da educação infantil complementar à da família, o 

que pressupõe a concretização de uma prática pedagógica integrada (LDB/1996).  



 

23 
 

A adaptação pode ser entendida como o esforço que a criança realiza para ficar no novo espaço 

coletivo com adultos e outras crianças, onde as relações, regras e limites são diferentes daqueles do espaço 

familiar ao qual está habituada. Vale destacar que cada criança vivencia as experiências de adaptação de 

uma forma peculiar, ou seja, tem aquelas que choram nos primeiros dias e logo param; outras permanecem 

longo tempo para adaptar-se ao novo, mostrando-se introspectivas e chorando cotidianamente. É 

importante salientar que o choro não é a única manifestação de estranhamento por parte da criança, outras 

reações podem ser identificadas: recusa ou ansiedade na alimentação, vômitos, dificuldade no sono, apatia, 

febre, mordidas, isolamento e irritabilidade. Assim, o professor deve compreender que cada criança tem o 

seu ritmo e que as reações descritas acima são comuns nessa fase do processo educativo.  

Na perspectiva do professor, a adaptação pode ser considerada sob o aspecto da necessidade de 

inicialmente conhecer cada criança para melhor acolher, aconchegar, proporcionar o bem-estar, o conforto 

físico e emocional, o que expande significativamente a função e a responsabilidade da instituição que 

atende crianças de 1 (um) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade.  

É importante que as famílias conheçam o trabalho desenvolvido na instituição: a proposta 

pedagógica, as rotinas, os projetos, os espaços, os materiais, o cardápio da alimentação e os profissionais. 

A permanência delas na instituição contribui para o conhecimento das características desse período, além 

de contribuir para melhor acolher as crianças. O acolhimento das famílias pela instituição escolar promove 

maior confiança e mais tranquilidade diante da separação da criança, fortalecendo a relação da família com 

a escola.  

 Nesse sentido, a adaptação não depende exclusivamente de a criança adaptar-se ou não à nova 

situação, como o termo sugere, mas da forma como ela é acolhida. Ou seja, depende do modo como o 

contexto escolar foi organizado para atender às crianças e às famílias.   

Para facilitar esse processo de acolhimento das crianças e suas famílias, seguem as orientações para 

organização das ações no período de acolhimento, atentando para as crianças que ingressam no início do 

ano letivo e para as que são matriculadas no decorrer do ano:  

a) O horário de funcionamento das instituições de educação infantil deverá ser mantido, 

considerando o direito das crianças e das suas famílias ao atendimento educacional, conforme os 

horários estabelecidos pela SME: 

Atendimento parcial: manhã - 7h às 11h; tarde -13h às 17h;  

Atendimento integral: 7h às 17h; 

b) O tempo de permanência da criança, no período de acolhimento, na instituição deverá ser 

flexível, mediante acordo com os responsáveis e as necessidades e o bem-estar das crianças;  

c) A presença de familiares na instituição é aconselhável mediante a necessidade das crianças e 

acordado com o coordenador pedagógico e o professor responsável pelo agrupamento; 
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d) A instituição e seus profissionais deverão proporcionar às crianças vivências que promovam o 

conhecimento de si, a expressão da individualidade, a ampliação da confiança, a participação nas 

atividades individuais e coletivas e o bem-estar, facilitando o processo de inserção escolar; 

e) A organização dos espaços da sala em cantos temáticos, em áreas para trabalho coletivo e 

individual, com a disposição de brinquedos, jogos, livros, revistas, lápis coloridos, massas de 

modelar, papéis, fantasias, entre outros, são recomendáveis, pois proporcionam a construção da 

autonomia pelas crianças por meio da oportunidade de poder escolher o que fazer e os pares com os 

quais mais se identificam. Lembrando que os espaços também educam e expressam as concepções 

de criança e de educação infantil dos profissionais da instituição; 

f) Recomenda-se, ainda, que durante o período de acolhimento/adaptação da criança, quando 

professores e assistentes da educação infantil/auxiliar de serviços educacionais e crianças estão se 

conhecendo, sejam priorizadas as atividades diversificadas de livre escolha da criança, 

considerando que facilitam o processo de acolhimento, respeitando o ritmo e o interesse de cada 

uma. As atividades diversificadas de livre escolha são aquelas propostas às crianças com 

possibilidade de escolherem o quê, como e onde desejam fazê-las. Ressalta-se que essas atividades 

demandam planejamento, visto que expressam a intencionalidade educativa.  

O planejamento para as primeiras semanas de acolhimento das crianças e das famílias é 

fundamental para a qualidade da adaptação delas, compreendendo que há uma complexa relação entre 

criança, família e profissionais da instituição dentro de um mesmo processo.  

 

10. PROCESSO DE TRANSIÇÃO DA CRIANÇA DA CRECHE PARA A PRÉ-ESCOLA E DA 

PRÉ-ESCOLA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL  

A BNCC (BRASIL, 2017), as DCNEI (BRASIL, 2009), a Proposta Curricular para a Educação 

Infantil da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza (FORTALEZA, 2016) e as Orientações para o processo 

de Transição da criança da Educação Infantil para o Ensino Fundamental (FORTALEZA, 2016) 

estabelecem a previsão de experiências que proporcionem a continuidade do processo de desenvolvimento 

e aprendizagem das crianças.  

Nesse sentido, para o professor que está lotado nos anos limites de transição escolar - como o 

infantil I, caracterizado, comumente, pela primeira participação da criança no espaço coletivo de educação; 

o infantil III, último ano da criança na creche e o infantil V, último ano da criança na educação infantil, 

quando irá ingressar no ensino fundamental - recomenda-se que os professores, juntamente com o 

coordenador pedagógico, planejem sistematicamente estratégias para estabelecer elementos de união e 

continuidade no processo educativo das crianças.  
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Essas estratégias consistem em ações que perpassam os anos (continuidade) e que atendem às 

especificidades de desenvolvimento e aprendizagem da criança, tais como: a indissociabilidade entre cuidar 

e educar na prática pedagógica; as interações e a brincadeira como eixos norteadores da prática 

pedagógica; o trabalho com sequências didáticas e também com projetos como uma das formas de 

organização didática, garantindo certas características comuns ao currículo, como a escolha de atividades, 

de tempos e espaços pelas crianças; o trabalho em conjunto; a importância dada aos conhecimentos e 

interesses de aprendizagem das crianças; o espírito investigativo na construção dos conhecimentos e a 

integração das experiências de aprendizagens presentes nas DCNEI (BRASIL, 2009). Assim, as crianças 

têm a possibilidade de encontrar elementos que estavam presentes ao longo da sua trajetória escolar, 

atribuindo-lhes sentido.  

Para tanto, é importante que sejam definidas, na proposta pedagógica da instituição, estratégias de 

articulação curricular, considerando as especificidades da educação infantil, sem perder de vista o que há 

em comum entre os anos que compõem a educação infantil e os que compõem o ensino fundamental. 

 

11. UTILIZAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO  

A SME/COEI considera o livro didático uma das ferramentas pedagógicas, cujas atividades  

expressas podem complementar as experiências vividas na prática por crianças e professores. Tendo em 

vista  que o livro didático é uma das possibilidades de registro pela criança dos conhecimentos envolvidos 

nas diversas experiências proporcionadas no contexto escolar, este pode ser utilizado em alguns dos tempos 

promovidos na rotina da educação infantil de acordo com a experiência a ser possibilitada à criança.  

Nesse sentindo, as crianças e os professores das turmas de infantil IV e V (pré-escola) contam com 

o livro didático Entrelinhas, que possui dois volumes. O material da criança também é composto por 

encartes, etiquetas adesivas, cartazes com obras de artes e dois CD’s, um com contos clássicos e outro com 

músicas infantis. O professor conta com o “Manual do Professor” com as orientações para utilizar o 

material didático (Volume 1 e 2), sugestões de outras possibilidades de trabalho além das propostas 

contidas no livro da criança e dicas de leituras complementares.   

A utilização do livro didático deverá ter início após as orientações realizadas pelo coordenador 

pedagógico no momento do planejamento dos professores (tanto os de maior quanto os de menor carga 

horária) para organizar o tempo e o espaço da rotina pedagógica em que esse material didático será 

utilizado, de forma que seja relacionado às experiências propostas com as crianças. 

Nesse sentido, recomenda-se que o livro seja utilizado até três vezes por semana, 

preferencialmente na instituição, reconhecendo-o como uma das possibilidades de registro pela criança dos 

conhecimentos envolvidos nas diversas experiências proporcionadas no contexto escolar.  
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Assim, orientamos que a inserção do livro na rotina pedagógica da criança considere que ela é 

centro do planejamento curricular, articulando seu uso às demais experiências cotidianas na educação 

infantil, aos campos de experiências e aos direitos de aprendizagem.  

 

12. UTILIZAÇÃO DA AGENDA 

A agenda escolar deverá ser entregue a cada aluno, sendo parte fundamental do acervo didático e 

pedagógico da unidade escolar. Desse modo, é um recurso didático-pedagógico para registro e 

comunicação entre as famílias e a instituição. Assim sendo, deverá ser utilizada diariamente com  clareza e 

objetividade  para o acompanhamento sistemático dos pais e/ou responsáveis.  

A agenda escolar fomenta e fortalece o diálogo e as relações interpessoais. Nessa perspectiva trata-

se de um dos suportes comunicativos na instituição que possibilita a relação de parceria família e escola na 

qual deve constar as experiências cotidianas das crianças, intercorrências, avisos, etc.  

No que se refere aos CEI e creches, a agenda deverá fazer, também, referência às questões do 

cuidado com os bebês e as crianças bem pequenas, tais como: alimentação, higiene e sono assim como as 

vivências propostas na rotina, entendendo que o binômio cuidar e educar são ações indissociáveis. 

No que tange as turmas de pré-escola, vale ressaltar que a agenda deverá ser usada ainda como 

suporte textual garantindo  que a criança compreenda sua função comunicativa. Considerando que a pré-

escola está inserida na educação infantil, que preza pela indissociabilidade entre o cuidar e o educar, é 

recomendado registros que se reportem as ações de cuidado, como as intercorrências particulares da 

criança (por exemplo: vômitos, tosse ou machucados). 
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