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APRESENTAÇÃO

Olá, professores!  Este material trata-se de um Produto Educacional que propõe 
contribuições/orientações didático-curriculares o para o ensino da Educação Física na 
Educação Infantil (EFEI), na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica.

Sistematizamos nesta proposta, as reflexões, estratégias, intencionalidades e pos-
sibilidades construídas ao longo dos anos de 2017 e 2018, no âmbito de uma pesquisa de 
Mestrado profissional intitulada: “Corpo(s) em Movimento na Educação Física Infantil: con-
tribuições na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica”. Desse modo, o presente Produto, 
visa contribuir com os professores no planejamento de práticas pedagógicas relacionadas 
à educação do corpo em movimento no ensino da EFEI na perspectiva da Pedagogia Histó-
rico-Crítica.

 As contribuições apresentadas nesse Produto Educacional, foram construídas 
durante o desenvolvimento da pesquisa de mestrado que investigou o ensino da EFEI. A 
pesquisa de natureza qualitativa do tipo pesquisa-participante, contou com os estudos e 
revisão bibliográfica sobre a Educação Física (EF), especificamente no contexto da 
Educação Infantil (EI), e as contribuições de um grupo formado por 12 professores que 
atuam na Educação Infantil (EI) da rede municipal de Educação de Jaú/SP e do 
pesquisador.

Na pesquisa, objetivou-se analisar o ensino da EFEI no contexto da rede municipal 
de Jaú S/P, tendo como base teórica a Pedagogia Histórico-Crítica, defendida pelo 
professor Dermeval Saviani1 . Essa teoria pedagógica ajudou-nos a entender a relação 
entre a educação escolar e a sociedade, contextualizando de forma crítica o papel da 
escola na sociedade em todas as etapas da Educação Básica, com destaque à sua 
principal função social: a transmissão-assimilação do saber sistematizado e dos 
conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade (SAVIANI, 2003).

No processo de construção do Produto, houve também contribuições dos estudos 
de autores como Martins, Abrantes e Facci (2016); Martins e Marsiglia (2015), que 
trouxeram contribuições significativas fundamentadas na Psicologia Histórico-Cultural de 
Vigotski. Por meio dessas contribuições, tivemos a compreensão sobre o processo de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança em cada período do desenvolvimento. Dessa 
forma, este Produto Educacional apresenta contribuições didático-curriculares 
estruturadas e intencionalmente planejadas no formato de Jogos e Brincadeiras, 
visando contribuir com o trabalho peda-gógico dos professores de Educação Física (EF) 
no planejamento de práticas pedagógicas relacionadas à educação do corpo em 
movimento na EFEI.

1 Dermeval Saviani é professor emérito da UNICAMP, pesquisador emérito do CNPq, coordenador geral do grupo nacional 
de estudos e pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil” (HISTEDBR).
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Pensar em contribuições/orientações didático-curriculares para o planejamento 
das práticas pedagógicas na EFEI, implica refletir sobre intencionalidades e 
possibilidades pedagógicas para o ensino dessa disciplina no contexto escolar. 
Assim, compreende-se como orientações didático-curriculares as 

[...] formas de organização e realização da atividade educativa no âmbito da 
re-lação educador-educando. É, em sentido mais específico, o domínio do 
saber fazer. Implica não apenas os procedimentos técnico-metodológicos, 
mas a di-nâmica do trabalho pedagógico enquanto uma estrutura articulada 
de agen-tes, conteúdos, instrumentos e procedimentos que se movimentam 
no espaço e tempo pedagógicos visando atingir objetivos intencionalmente 
formulados. (SAVIANI, 2016, p. 66).

introdução

Nessa perspectiva, as contribuições desse Produto, explicitam em atividades de 
ensino no formato de Jogos e Brincadeiras, as intenções, possibilidades, reflexões, 
estudos e experiências cons-truídas coletivamente por um grupo de professores que 
atua na EI e colaboraram com a pesquisa, compartilhando suas experiências da prática 
docente.

As proposições aqui descritas, foram construídas/sistematizadas 
reconhecendo e valorizando as experiências do grupo de professoras pedagogas e 
professores de EF, em parceria com a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” - Unesp/Bauru, aproximando os conhecimentos teóricos e científicos da 
Universidade aos conhecimentos da prática docente dos professores que atuam na EI. 

Vale ressaltar, que durante o processo de construção do Produto, o objetivo do 
grupo de professores e do pesquisador foi discutir e estruturar uma proposta com 
orientações que não limite e/ou engesse a prática docente, nem tão pouco mecanize as 
intervenções das práticas pedagógicas na EFFI. Mas que: 

a) oriente o professor na prática docente a um planejamento reflexivo e autônomo
com in-tervenções intencionalmente sistematizadas;

b) possibilite a articulação dos objetivos e conteúdos da EFEI de uma forma dinâmica
e coe-rente com a proposta pedagógica da escola; 

c) esteja aberto as possibilidades de atualização e reorientação das intervenções de
acordo com a realidade de cada escola e de cada professor.

Nesse sentido, as contribuições deste Produto Educacional, buscam integrar as prá-
ticas pedagógicas relacionadas à educação do corpo em movimento na EI, na qual a EF é 
parte integrante da proposta pedagógica de cada escola e dos objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento da criança. 

A concepção de “corpo em movimento” nas práticas pedagógicas da EF encontra-se 
descrita nos estudos da professora Terezinha Petrucia da Nóbrega2 , que trata a temática do 

2   Terezinha Petrucia da Nóbrega é professora do Departamento de Educação Física e do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da UFRN. É formada em Educação Física (1989) e Filosofia (1995) pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
é especialista em Dança-Educação Física (1991) pela UNIFEC/SP, Mestre em Educação (1995) pela UFRN/RN e Doutora (1999) 
pela Universidade Metodista de Piracicaba.
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corpo, com olhar além da perspectiva cartesiana, mostrando-nos que é por meio do corpo 
em movimento mediado pela consciência que o ser humano constrói suas aprendizagens. 
Com base nessa concepção, buscamos considerar a criança em sua totalidade, ou seja, o 
“corpo em movimento” que se expressa como unidade e assumi relações de aprendizagem 
com o tempo e com o espaço por intermédio do movimento, atribuindo sentidos e significa-
dos aos conhecimentos e interações vivenciadas nas relações com os conhecimentos, com 
o mundo e com o outro.

Em relação ao processo de construção das atividades de ensino relacionadas à 
educação do corpo em movimento contidas no Produto, cabe ressaltar, as 
características coletivas desse processo e a valorização dos saberes da prática docente. 

Esse processo, contou com as contribuições de um grupo de professores partici-
pantes da pesquisa, que discutiram durante dez encontros sobre o ensino da EFEI. Desse 
modo, nos encontros do grupo houveram discussões e estudos referentes à compreensão 
das finalidades e função da escola e sobre as práticas pedagógica na EFEI, teorizadas com 
base na Pedagogia Histórico-Crítica. 

Porém, não se perdeu de vista as especificidades da El, da EF, as características da 
Infância, o cuidar e o educar, nem tão pouco se deixou de refletir as expectativas e objetivos 
de aprendizagem e desenvolvimento para a EI previstos nos documentos oficiais, especifica-
mente a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017).

Assim, as orientações do Produto, trazem apontamentos sobre da Pedagogia Histó-
rico-Crítica, e como essa teoria pedagógica subsidiou seu processo de construção, dando a 
direção teórica e metodológica dessa proposta. Em seguida, com base nos pressupostos da 
Pedagogia Histórico-Crítica, é discutida a função essencial da escola, bem como as formas 
e métodos de organização do saber sistematizado nessa perspectiva. Observa-se 
ainda, que para conceber tais contribuições/orientações, foi necessário organizar uma 
sistematização lógica dos conteúdos, com ordenação e gradação para o processo de 
transmissão-assimilação dos conhecimentos historicamente produzidos e 
reinterpretados pela humanidade, conforme aponta (SAVIANI, 2008).

Refletimos também, o s estudos e contribuições d e autores como Ayoub (2001); 
Sayão (1999, 2002), que abordam a EF e a EI, sob uma perspectiva de superação de dico-
tomias como “corpo e mente” e concepções pautadas no assistencialismo e de reprodução 
espontaneístas, defendendo a importância das intencionalidades educativas na EFEI.

Na sequência, discutimos sobre as instruções normativas da recém homologada 
BNCC (2017), que deve direcionar os currículos das redes e sistemas de toda a Educação 
Básica no Brasil. No entanto, a estrutura do Produto busca ir além das instruções da BNCC 
e apresenta a compreensão/impressão do grupo de professores sobre a BNCC, reconhecen-
do esse documento como referencial normativo para construção das práticas pedagógicas. 
Assim, as proposições descritas reconhecem a BNCC como um documento normativo para 
construção dos currículos, mas não como fundamentação teórica.

Nesse sentido, atentos as instruções do documento, consideramos na 
construção das atividades de ensino desse Produto, os subsídios normativos 
da BNCC, procurando manter nas discussões e contribuições, à coerência junto aos 
pressupostos da Pedagogia Histórico–Crítica como um referencial teórico-
metodológico. E, não menos relevante,  consideramos  também  nesse  Produto,   as 
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 especificidades da rede municipal em questão, bem como as contribuições do grupo 
de professores que fizeram parte desse processo de construção. 

Para sintetizar a estrutura metodológicas do Produto, apresentamos no item: 
Descrição do proposta de ensino para EFEI, um quadro/síntese com os elementos e as 
fundamentações teóricas da organização/estruturação das atividades ensino. Nesse 
item, é apresentado cada elemento da estruturação, as intenções pretendidas e as 
fundamentações utilizadas. 

Dessa maneira, são abordados: 
a) Campos de Experiência descritos pela BNCC;

b) Os Conteúdos enquanto sua Forma e Epistemologia;

c) A Criança, sua Pratica Social e o Projeto Político Pedagógico (PPP) como centro do
planejamento; 

d) Os Objetivos a serem alcançados em cada intervenção.

e) O processo avaliativo

Esses elementos, ora estruturados/sistematizados, sintetizam a intenção de con-
ceber orientações didático-curriculares para o ensino da EFEI, planejadas e organizadas 
com o objetivo de garantir a intencionalidade pedagógica e a transmissão-assimilação dos 
conhecimentos historicamente produzidos e reinterpretados pela humanidade, conforme 
preconiza a Pedagogia Histórico-Crítica. 

Entretanto, vale salientar que este Produto não se constitui em um currículo aca-
bado, nem tão pouco um manual de aulas para o professor, também não tem a intenção 
de servir como um rol de atividades ou como planos de aula com a simples descrição 
de atividades. Mas sim, um Produto Educacional que visa contribuir com o planejamento 
dos professores nas atividades relacionadas à educação do corpo em movimento, 
apresentando orientações didático-curriculares que sistematizam uma articulação entre 
as práticas pedagógicas da EFEI e os objetivos de aprendizagem dessa etapa, superando 
relações dicotômicas entre teoria e prática, corpo e mente, e/ou as práticas espontâneas/
naturalizantes, sem intencionalidade educativa.

Assim, os elementos ora estruturados/sistematizados nessa proposta, sintetizam 
o intuito de conceber práticas pedagógicas por meio de atividades relacionadas à
educação do corpo em movimento, nos tempos/espaços da EFEI.

Por fim, são exemplificadas cinco atividades de ensino que explicitam 
possibilidades de ação e intervenção do professor no contexto da EFEI, estruturadas na 
forma de Jogos e Brincadeiras, considerando os tempos/espaços das aulas como uma 
possibilidade de ensino na perspectiva da educação do corpo em movimento.
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De certo, que para adentrar numa reflexão transformadora para a EFEI, deve-se 
primeiramente compreender qual é a função da escola em nossa sociedade. Essa indagação 
tem como resposta à luz da Pedagogia Histórico-Crítica, que a função social da escola é o 
trabalho educativo, cabendo a ela promover a socialização dos saberes por intermédio da 
apropriação dos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade. Mas quais 
são os fundamentos desta perspectiva teórica?

Saviani (2011), esclarece que a Pedagogia Histórico-Crítica se evidencia por apre-
sentar sua importância Histórica, entendendo que a educação também interfere sobre a 
sociedade, podendo contribuir para a sua transformação. E Crítica, porque possui consciên-
cia de que a educação sofre determinações exercidas pela sociedade. Nessa direção, Saviani 
(2011) esclarece que a principal função da escola na sociedade é 

[...] especificamente educativa, propriamente pedagógica, ligada à questão do 
conhecimento e é preciso, pois, resgatar a importância da escola e reorganizar o 
trabalho educativo, levando em conta o problema do saber sistematizado, a par-
tir do qual se define a especificidade da educação escolar (SAVIANI, 2011, p. 84).

apontamentos
sobre a pedagogia
histórico-crítica

Assim, com reflexões críticas acerca das influências históricas que atuam sobre a 
educação, a Pedagogia Histórico-Crítica propõe como foco para transformações da socieda-
de a transmissão de conteúdos científicos por parte da escola. Porém, esta perspectiva não 
se reduz a uma proposta meramente conteudista, pois nessa teoria pedagógica, a escola 
deve socializar o saber sistematizado, articulando os conteúdos históricos, culturais e cien-
tíficos, que devem ser refletidos dentro da Prática Social.

No contexto da EFEI, não pode ser diferente! Assim, esse Produto acredita que a 
EFEI deve superar a visão de EI pautada em práticas “assistencialistas” e “recreacionistas”, 
sobretudo em se tratando da EF, pois sabe-se que essa área possui um corpo de conheci-
mentos científicos consolidados no âmbito escolar. Contudo, defende-se que o ensino da 
EFEI deve observar a perspectiva de educação do corpo em movimento, considerando a 
função social da escola, com o foco na transmissão-assimilação de conhecimentos intencio-
nalmente planejados, conforme preconiza a Pedagogia Histórico-Crítica. 

Com base nos pressupostos teóricos da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicolo-
gia Histórico-Cultural3 , entende-se que a EI é parte da educação escolar e deve objetivar 
as máximas possibilidades de desenvolvimento da criança, superando naturalizações rumo 
a processos de desenvolvimento mais elaborados, adquiridos mediante apropriação dos 
elementos culturais mais desenvolvidos e sistematizados em saberes escolares, conforme 
mostram Pasqualini (2010) e Marsiglia (2011).

Para tanto, e fundamentados pela perspectiva de transformação social da 
Pedagogia Histórico-Crítica, entende-se que as contr ibuições  apresentadas nesse 
Produto, devem também estar em consonância com as propostas pedagógicas de cada 
escola, explicitadas nos respectivos Projetos Político Pedagógico (PPP). 

3   Esta teoria tem como principais precursores Lev Semenovich Vigotski, Alexander Romanovich Luria e Alexis 
Nikolaevich Leontiev, que no início do século XX embasados no materialismo histórico buscaram desenvolver uma teoria que 
superasse a concepção do processo de humanização como algo simplesmente biológico.
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Com isso, defendemos que o planejamento das práticas pedagógicas da EFEI, faça parte da 
composição dos currículos de cada escola e atentas ao que explicita e almeja cada PPP, 
pois: Qual é a criança que a escola deseja formar? 

Essa é uma questão relevante! E, na busca dessa resposta, o PPP de cada escola, 
construído e discutido por cada comunidade escolar com base nos princípios de uma gestão 
democrática, são fontes para essa resposta e consequentemente referenciais para o plane-
jamento das intervenções educativas que buscam contribuir com formação dos alunos e 
com transformação da sociedade.

Assim, considerando a função social da escola com base nos pressupostos da Peda-
gogia Histórico-Crítica, a criança desde a mais tenra idade deve ter acesso aos conhecimen-
tos nas formas mais desenvolvidas, pois, à medida que ela se apropria dos conhecimentos 
que são produzidos e reinterpretados pela humanidade, ela torna-se cada vez mais huma-
nizada, ou seja, se apropria daquilo que a própria humanidade construiu, no caso dos tem-
pos/espaços escolares, os conhecimentos sistematizados em saberes escolares.

Gasparin (2012) descreve didaticamente os cinco momentos da Pedagogia Históri-
co-Crítica: Prática Social Inicial; Problematização; Instrumentalização; Catarse, e a Prática 
Social Final; que apresentamos sinteticamente a seguir.

• Prática Social Inicial: É comum para professor e alunos que possuem níveis dife-
rentes de compreensão da realidade. Se expressa pelo contato inicial com o objeto de es-
tudo e a realidade da Prática Social Inicial. Tem seu ponto de partida na leitura do contexto 
social e dos conhecimentos prévios dos alunos.

• Problematização: Consiste no levantamento das questões, dos principais proble-
mas postos pela prática social, relacionados ao conteúdo que serão abordados. Nesse mo-
mento os conteúdos podem ser abordados como situações-problema.

• Instrumentalização: Se expressa no trabalho do professor e dos alunos para a
aprendizagem. Neste processo usa-se todos os recursos necessários e disponíveis para o 
exercício da mediação pedagógica para transmitir conteúdos sistematizados.

• Catarse: É a expressão elaborada de uma nova forma para entender a teoria e
a prática social. Ela se realiza por meio da nova síntese mental a que o aluno chegou e 
manifesta-se por meio de sua nova postura, unindo o cotidiano ao científico em uma nova 
totalidade concreta no pensamento

• Prática Social Final:  Novo nível de desenvolvimento atual do aluno, consiste em
assumir uma nova proposta de ação a partir do que foi aprendido. É quando a criança, pos-
sui a compreensão elaborada do conhecimento sistematizado, colocando-os em prática e 
muda a realidade caótica e sincrética na qual estava.

Contudo, buscamos aprofundar nossa compreensão em relação aos momentos pro-
postos pela Pedagogia Histórico-Crítica, pois, não queríamos considerar essa teoria peda-
gógica sem o devido entendimento e reflexão sobre a interdependência dos momentos teó-
rico-metodológicos  no interior da prática pedagógica e incorrer no erro de didatizar esses 
momentos, como passos rígidos, previsíveis, sequenciais, em que um primeiro antecede o 
segundo. 
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Assim, nosso entendimento aqui formalizado sobre os fundamentos teórico-me-
todológicos da Pedagogia Histórico-Crítica, baseiam-se no referencial teórico de Saviani 
(2008, 2011, 2015, 2016) e na entrevista concedida em 23/11/2017, ao pesquisador deste 
trabalho pelo próprio professor Dermeval Saviani, na qual ele esclarece a ideia de cinco 
“momentos” da prática pedagógica e não passos.

Desse modo, em relação ao processo educativo que se desenvolve por meio das prá-
ticas pedagógicas, é preciso ter claro que estamos inserido em uma mesma Prática Social 
– professor e aluno. No entanto, com a efetivação do processo educativo, a visão do aluno
deixa de ser caótica, sincrética, acrítica, empírica e passa a ser elaborada, sintética, crítica e
concreta. E, a visão do professor também é alterada, pois, “ao mesmo tempo que os alunos
ascendem ao nível sintético em que, por suposto, já se encontrava o professor no ponto de
partida, reduz-se a precariedade da síntese do professor, cuja compreensão se torna mais
e mais orgânica.” (SAVIANI, 2008, p. 58).

Com base no método dialético como instrumento lógico de interpretação, podemos 
concluir em relação ao momento da Prática Social, que 

[...] pela mediação do trabalho pedagógico, a compreensão e a vivência da prá-
tica social passam por uma alteração qualitativa, o que nos permite observar 
que a prática social do ponto de partida (primeiro passo) em confronto com a 
prática social do ponto de chegada (quinto passo) é e não é a mesma. É a mes-
ma porque é ela própria que constitui ao mesmo tempo o suporte e o contexto, 
o pressuposto e o alvo, o fundamento e a fi nalidade da prática pedagógica. E
não é a mesma, se considerarmos que o modo de nos situarmos em seu interior
se alterou qualitativamente pela mediação da ação pedagógica (SAVIANI, 2015,
p.38, grifos nossos).

Para ilustrar a relação entre a prática social e os momentos da mediação educativa, 
elaboramos um diagrama que expressa essa dinâmica com fundamentação teórica na PHC.

 Dinâmica da mediação educativa na Pedagogia Histórico-Crítica

 Fonte: Turini e Lima, 2019. Elaboração própria.

   4 Mateus Henrique Turini é mestrando no PPG em Docência para Educação Básica, da Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista - 
UNESP, Campus Bauru/SP, e juntamente com o pesquisador elaborou o diagrama da mediação educativa nos momentos da Prática Pedagógica na 
Pedagogia Histórico-Crítica.

4  
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Saviani (2015) confirma o caráter dialético do processo educativo em relação a Prá-
tica Social, pois

Na verdade, sendo a educação uma modalidade da própria prática social, nunca 
se sai dela. Assim, os educandos permanecem na condição de agentes da prá-
tica que, pela mediação da educação, logram alterar a qualidade de sua prática 
tornando-a mais consistente, coerente e eficaz em relação ao objetivo de trans-
formação da sociedade na luta contra a classe dominante que atua visando a 
perpetuação dessa forma social. Trata-se, enfim, de um mesmo e indiviso pro-
cesso que se desdobra em seus momentos constitutivos. Não se trata de uma 
sequência lógica ou cronológica; é uma sequência dialética. Portanto, não se age 
primeiro, depois se reflete e se estuda, em seguida se reorganiza a ação para, por 
fim, agir novamente. Trata-se de um processo em que esses elementos se inter-
penetram desenrolando o fio da existência humana na sua totalidade (SAVIANI, 
2015, p. 38-39).

Portanto, os momentos teórico-metodológicos da Pedagogia Histórico–Crítica não 
podem configurar-se como procedimentos sequenciais e mecanizados, mas sim, como mo-
mentos distintos porém interdependentes, que se relacionam e se articulam no interior 
da prática pedagógica, tendo como centro dessa prática, à Prática Social Inicial e a Prática 
Social Final, que na verdade são a mesma Prática. Mas afinal o que são esses momentos? 

Esses momentos na qualidade de conceitos metodológicos são “abstrações do pen-
samento a orientarem as ações concretas na realidade” (MARTINS, 2016, p. 26). O que 
muda, é que, aquele aluno que antes da mediação educativa possuía uma visão da socie-
dade mais pautada no senso comum, sincrética, agora se apropria de conteúdos para rein-
terpretar esta mesma sociedade, mas agora com uma visão mais estruturada, elaborada e 
crítica da realidade. 

Pensando em como a educação escolar pode encaminhar as devidas soluções aos 
problemas detectados na Prática Social, o professor, se possível com toda equipe escolar, 
deve se debruçar para refletir sobre a estrutura organizacional da escola que atua, expressa 
pela (proposta curricular, calendário letivo, Projeto Político-pedagógico e etc.) e analisar 
como esta estrutura normativa pode permitir a abordagem dos problemas postos na Prá-
tica Social e como ele, professor, poderá trabalhar para ascender os alunos da síncrese à 
síntese.

Nesse processo, resguardadas as características/especificidades de cada escola e 
cada etapa da Educação Básica, o professor terá condições de: Identificar os problemas que 
se apresentam na prática social e os elementos de equívocos e contradições presentes na 
visão sincrética dos alunos;  Analisar a estrutura organizacional da instituição que atua e 
pensar em meios para ascender os alunos à visão sintética da realidade social, dosando e 
sequenciado o conhecimento científico, filosófico e artístico, transformando-os em 
saberes escolares. 

Assim, para projetar nosso entendimento sobre as intenções teórico-metodológi-
cas da Pedagogia Histórico-Crítica no planejamento das práticas pedagógicas no 
contexto escolar e a sua relação com seus momentos intermediários, elaboramos o 
quadro a seguir para evidenciar essa dinâmica:
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Quadro Teórico-metodológico da mediação educativa na Pedagogia Histórico-Crítica

Fonte: Turini e Lima, 2018. Elaboração própria.
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Sabemos que na Educação Básica, é tarefa dos professores, equipe gestora e pes-
quisadores da área educacional, debater e definir o que ensinar, para que ensinar, como 
ensinar e quando ensinar. Sendo assim, na EFEI em relação a educação do corpo em movi-
mento não pode ser diferente, deve-se haver uma intenção na prática docente, uma forma 
organizada e sistematizada que evidencie as possibilidades de práticas pedagógica em que 
os objetivos estejam integrados a proposta pedagógica da escola rompendo com as práticas 
tradicionais que reduzem a EFEI a uma recreação despretensiosa.

Rossi e Hunger (2012) mostram que a EI, obteve avanços nas últimas décadas con-
solidando um campo de conhecimento científico de atuação pedagógica em que “concebe-
-se a criança no tempo presente como sujeito e como produtora cultural e portadora de voz
no cenário sócio e histórico em que está inserida” (ROSSI; HUNGER, 2012, p. 19). Para essas
autoras, esses avanços contribuíram para superar os aspectos de assistencialismo na EI e
passa-se a configurar as ações nessa etapa em processos educativos.

Com efeito, dirigimos nossos esforços para pensar em contribuições significativas 
para a EFEI, na busca de uma compreensão de criança, que não reforce a separação entre 
os aspectos físicos, orgânicos e sociais da criança, considerando assim, nas práticas peda-
gógicas o corpo e o movimento na sua totalidade, ou seja, buscamos compreender à educa-
ção do corpo em movimento (NÓBREGA, 2005). 

Para Nóbrega (2005) o corpo entrelaça os aspectos biológicos e culturais, e esse 
entrelaçamento das dimensões do corpo, expressam a unidade na diversidade, quebrando 
com o dualismo entre os níveis físicos e psíquicos. Nessa perspectiva, observa-se que a 
Universidade exerce papel fundamental para socialização/construção dos conhecimentos 
e conteúdos da EFEI relativos a educação do corpo e em movimento, bem como, ao ensi-
no desses conteúdos. Dessa maneira, as práticas pedagógicas relacionadas a educação do 
corpo em movimento na EFEI, devem contribuir com o desenvolvimento pleno, a apreensão 
sistemática e uma apropriação crítica dos conhecimentos científicos por parte das crianças, 
“visando a formar o cidadão que possa usufruir, compartilhar, produzir, reproduzir e trans-
formar as formas culturais do exercício da motricidade humana” (BETTI, 2009, p. 64).

Todavia, sabe-se que a transmissão dos saberes escolares nas formas mais desen-
volvidas na EFEI, deverá se adequar as especificidades da faixa etária das crianças. Mas, é 
certo que no contexto escolar o professor de EFEI não pode se omitir do trabalho intencio-
nal que leve as crianças a desenvolver-se e apropriar-se dos conhecimentos por intermédio 
da transmissão dos saberes de sistematizados, que se materializa no processo de ensino e 
aprendizagem.

Nessa perspectiva de responsabilidade e comprometimento com a intencionalidade 
educativa das ações na EFEI, Arce e Martins (2013) afirmam que

O professor planeja antes de entrar em sala, prepara-se estudando os conteú-
dos, desenvolvendo estratégias de ensino e buscando metodologias eficazes 
para a aprendizagem. Enfim, ele sabe que o desenvolvimento de suas crianças 
será marcado pelo seu trabalho intencional em sala de aula. Desde o momento 
em que entra na escola, o professor tem plena consciência de que precisa estar 

EDUCAÇÃO FÍSICA E A 
EDUCAÇÃO INFANTIL: 
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100% com as crianças, de que suas atitudes e sua fala reverberam na humaniza-
ção das crianças sob sua responsabilidade (ARCE; MARTINS, 2013, p. 35).

Em vista dessa responsabilidade, o trabalho pedagógico na EFEI, tem como espe-
cificidade o corpo e o movimento na sua totalidade, como elementos essenciais da prática 
pedagógica. Desse modo, o professor deve ter clareza dos objetivos e práticas relacionadas 
à educação do corpo em movimento, para que não ocorram fragmentações, mas sim, um 
planejamento de ações críticas e reflexivas que contemple a criança em sua totalidade. E, 
nessa direção, o planejamento da EFEI deve estar embasado nos conhecimentos científicos 
produzidos e consolidados pela EF, em outras áreas do conhecimento, no desenvolvimento 
da criança e na proposta pedagógica da escola. 

Sayão (2002) faz um alerta sobre a presença do professor de EF na EI, e as especi-
ficidades dessa disciplina, e enfatiza

[...] só se justifica a necessidade de um/a professor/a dessa área na Educação 
Infantil se as propostas educativas que dizem respeito ao corpo e ao movimento 
estiverem plenamente integradas ao projeto da instituição, de forma que o tra-
balho dos adultos envolvidos se complete e se amplie visando possibilitar cada 
vez mais experiências inovadoras que desafiem as crianças (SAYÃO, 2002, p. 59).

Olhando para à educação do corpo em movimento como especificidade da prática 
pedagógica da EF no contexto da EI, observa-se que o desenvolvimento da criança está di-
retamente relacionado ao movimento, caracterizando este, como forma de linguagem e ex-
pressão das crianças em que são revelados “seus sentimentos, emoções, alegrias, tristezas, 
prazeres, aproximação ou distanciamento, condições de saúde entre outros, evidenciando 
situações físicas, emocionais e mentais. (ROSSI, 2013, p. 166). 

Faria e Salles (2012, p. 58), abordam a importância do movimento na construção 
dos significados da criança em relação ao seu corpo com o ambiente e com as pessoas, e 
afirmam que: “O corpo é, para a criança, objeto de conhecimento e instrumento de explo-
ração e apropriação do mundo e ela o faz a partir dos movimentos, utilizando múltiplas 
linguagens, em especial o brincar”.

Desse modo, as práticas pedagógicas relacionadas à educação do corpo em movi-
mento devem ser concebidas como “elementos da linguagem corporal a ser compreendida 
e explorada na educação infantil” (ROSSI; HUNGER, 2012, p. 22). Contudo na EFEI, essas 
vivências devem relacionar os conteúdos de ensino ligados ao corpo em movimento na

[...] relação entre indivíduo(s) (o próprio sujeito, outras crianças, professores(as) 
etc.), objetos (bola, arco, brinquedos variados, entre tantos outros) e o ambiente. 
As crianças devem experimentar um amplo repertório de vivencias, com oportu-
nidades motoras variadas, a fim de que explorem os diferentes conteúdos da cul-
tura corporal de movimento, como jogos, brinquedos e brincadeiras; expressão 
corporal, comunicação não-verbal e atividades rítmicas: movimentos expressivos 
e interpretativos; habilidades motoras básicas: habilidades locomotoras, mani-
pulativas e de estabilização; discriminação cenestésica: esquema e consciência 
corporal (bilateralidade, lateralidade, dominância lateral, equilíbrio), imagem 
corporal, relação do corpo com os objetos circundantes no espaço; habilidades 
perceptivo-motoras: visual, auditivo, tátil, olfativo e gustativo; formas geométri-
cas/números/alfabetização trabalhadas com o movimento corporal; criação de 
brinquedos etc. (ROSSI; HUNGER, 2012, p. 22).
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Mello e Campos (2010) colaboram com a premissa de conceber o movimento (Motri-
cidade Intencional) como instrumento de intervenção educativa na EFEI, e discorrem sobre 
a intencionalidade do movimento no desenvolvimento integral da criança, à medida que a

Motricidade Intencional, cuja premissa básica é o desenvolvimento integral da 
criança em todas as suas formas de movimento e expressão, na qual é necessá-
rio que a criança reflita sobre seus movimentos, faça associações de diferentes 
tipos, exerça e desenvolva sua autonomia, por intermédio de questionamentos, 
do confronto com situações-problema, introduzidas pelo professor (MELLO; 
CAMPOS, 2010, p. 32). 

Com essas premissas e adentrando na ótica das abordagens críticas para a EFEI, 
buscamos investigar o processo histórico dessa disciplina para essa etapa e identificamos 
algumas práticas inovadoras que ocorrem nesses tempos/espaço que superam as visões 
reducionistas e fragmentadas de criança e de EF antes concebidas pelos modelos “tradicio-
nais” de EF. Nessa direção, a Proposta Pedagógica para a Educação Infantil (BAURU, 2016) 
fundamentada sob a unidade entre a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-
-Cultural, aponta para alguns objetivos com maior amplitude e intencionalidade pedagógica
ligados ao movimento e a concepção de criança para o ensino da EFEI, como: “Ampliar as
possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações corporais de natureza lúdica,
artística e de destreza por meio da apropriação de atividades da cultura corporal: as brinca-
deiras de jogo, de dança e de ginástica, entre outras ” (BAURU, 2016, p. 410).

Também alinhado a uma perspectiva ampliada dos objetivos da EFEI, Neira (2006) 
apresenta o movimento da criança como possibilidade de interação com o mundo, pois as 
crianças ao movimentar-se estão também expressando seus sentimentos, pensamentos e 
emoções, fazendo com que as atividades motoras/movimento sejam uma forma de lingua-
gem que permitirá a criança agir e atuar no seu contexto social.  Ayoub (2001) e Sayão 
(1999) colaboram com a reflexão sobre a intencionalidade pedagógica nos objetivos da 
EFEI reforçando a integração desta disciplina junto aos objetivos específicos dessa etapa e 
a superação de dicotomias como: o professor de EF é responsável pelo corpo, e a professora 
da sala “Generalista”, pelo intelecto. 

Kunz (2004) ao refletir sobre as práticas pedagógicas da EF no contexto da infância, 
aponta para uma dimensão ampliada do movimento na EF para EI, e mostra a importância 
do trabalho da EFEI expressado por uma linguagem do movimento. Já para compreender a 
dimensão dos conteúdos para o ensino da EFEI, em uma perspectiva histórica, Nista-Piccolo 
e Moreira (2012, p.88) que afirmam que

Os conteúdos da Educação Física não devem ser oferecidos às crianças unica-
mente como um espaço de aceleração do desenvolvimento motor, [...]. E, para 
isso, é preciso que o professor responsável por essa tarefa conceba o aluno com 
a própria construção histórica, considerando todas as experiências vividas por 
ele, dentro e fora da escola.

Portanto, acreditamos que pensar em práticas pedagógicas na perspectiva da edu-
cação do corpo em movimento nos tempos/espaços da EFEI, significa pensar na criança 
em sua totalidade, com mediações ricas em possibilidades de apropriação dos saberes nas 
formas mais desenvolvidas, visando à formação/desenvolvimento pleno das crianças.
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A BASE NACIONAL 
COMUM CURRICULAR

O ano de 2017, foi marcado por mudanças significativas no cenário educacional 
brasileiro com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017). Nesse 
ano, tivemos o início das pesquisas e discussões para elaboração deste Produto Educa-
cional, com os encontros do grupo de professores que objetivou discutir sobre o ensino 
da EFEI. Nesse contexto, não poderíamos deixar de trazer essa discussão também para o 
contexto deste Produto Educacional.

 Assim, o grupo de professores atento ao cenário de mudanças, decidiu estudar 
a BNCC nos encontros do grupo, para discutir suas instruções normativas, as implicações 
desse documento na prática pedagógica e elaborar um Produto atualizado, com atividades 
que contemplem os direitos de aprendizagem e desenvolvimento estabelecidos pela BNCC.

A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo 
das etapas e modalidades da Educação Básica (BRASIL, 2017). A ideia de uma Base Comum 
para a Educação Básica é prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 
Lei nº 9.394/1996). Para a LDB a Base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de 
ensino de todos estados da federação, como também as propostas pedagógicas de todas 
as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
Assim, a BNCC é uma referência nacional e obrigatória para a formulação dos currículos de 
todas as etapas da Educação Básica.

De acordo com as orientações do Ministério de Educação (MEC), a Base é uma refe-
rência obrigatória, mas não é o currículo. Sua função é ser um insumo para a elaboração e 
revisão dos currículos da Educação Básica, estabelecendo aprendizagens, conhecimentos, 
competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo 
da Educação Básica. Portanto, a BNCC estabelece os objetivos que se espera atingir, en-
quanto o currículo define como alcançar esses objetivos.

Vale também destacar que a BNCC não define quais técnicas e métodos os pro-
fessores (as) devem aplicar. Dessa forma, para esse Produto entendemos ter a liberdade e 
autonomia para decidir sobre o “como ensinar” dentro da perspectiva da Pedagogia Históri-
co-Crítica e de acordo com a proposta pedagógica de cada unidade escolar.

Nos direcionamentos da BNCC observa-se o objetivo de promover o desenvolvimen-
to integral dos estudantes, em suas dimensões cognitiva, social, emocional, cultural e 
física. E, para esse objetivo, a BNCC estabelece 10 competências gerais5. 

No documento a concepção de competência “é definida como a mobilização de co-
nhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 
socioemocio-nais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2017 p. 8).  

5   Dez competências gerais, vide Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017)
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Ainda sobre o conceito de competências apresentado pela BNCC, nota-se uma preo-
cupação em articular a ideia de competências em toda Educação Básica, em que essas se “inter-
relacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as três etapas da 
Educação Básica (EI, EF I; II e EM), articulando-se na construção de conhecimentos, no 
desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da 
LDB” (BRASIL, 2017, p. 9).

Portanto, esse Produto Educacional fundamentado na perspectiva da 
Pedagogia Histórico-Crítica considera importante conceber de forma crítica as instruções 
normativas e os caminhos propostos pela BNCC, ressaltando a necessidade de ampliar 
as discussões sobre a efetivação prática do documento, especificamente na EI. 

Ratificamos o desejo de que este documento não fique apenas num discurso vazio 
ou de interesses que favoreçam a manutenção do status quo da Educação no Brasil. 
Es-peramos, que a BNCC vá ao encontro de transformações qualitativas para a 
Educação do país, colaborando para além dos discursos, o seu compromisso com os 
princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Básica, somando-se assim, aos propósitos que direcionam para a formação 
humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, 
como o próprio documento preconiza (BRASIL, 2017).
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A BNCC, aponta como eixos estruturantes das práticas pedagógicas para a EI, as In-
terações e brincadeiras. Experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se 
de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o 
que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização (BRASIL, 2017).

As interações e brincadeiras das crianças na EI, também são apresentadas como ei-
xos estruturantes da prática pedagógica nessa etapa pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para Educação Infantil (DCNEI) que coloca a criança como

[...] centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que se 
desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas a ela disponibilizadas e 
por ela estabelecidas com adultos e crianças de diferentes idades nos grupos e 
contextos culturais nos quais se insere. Nessas condições ela faz amizades, brin-
ca com água ou terra, faz-de-conta, deseja, aprende, observa, conversa, experi-
menta, questiona, constrói sentidos sobre o mundo e suas identidades pessoal e 
coletiva, produzindo cultura (BRASIL, 2013, p. 86).  

DIREITOS DE APRENDIZAGEM 
E DESENVOLVIMENTO:   
Interações e Brincadeiras

Considerando as interações e brincadeiras com eixos estruturantes, a BNCC 
propõe seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento6, que devem assegurar as 
condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar 
um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se 
provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e 
o mundo social e natural. No documento, os seis direitos de aprendizagem e
desenvolvimento se expressam pelos seguintes verbos: conviver, brincar, participar,
explorar, expressar, conhecer-se (BRASIL, 2017).

Observa-se nas intenções apresentadas nos direitos de aprendizagem e desenvol-
vimento da BNCC, que a perspectiva de educação do corpo em movimento está intrinse-
camente vinculada às formas de expressão das crianças e devem nortear as ações do pla-
nejamento de ensino nesta etapa. Dessa forma, nas orientações aqui explicitadas temos a 
concepção de educação do corpo em movimento como especificidade do trabalho pedagó-
gico da EFEI, considerando essa perspectiva como um elemento essencial para as aprendi-
zagens e desenvolvimento da criança. 

Dessa forma, a BNCC estrutura-se em direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento e em cinco campos de experiências7, que se apresentam como “um 
arranjo curricular que pretende acolher as situações e as experiências concretas da vida 
cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem 
parte do patrimônio cultural” (BRASIL, 2017 p. 38).

6   Seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, vide Base Nacional Comum Curricular (BRASIL,2017).
7   Cinco campos de experiência previstos, vide Base Nacional Comum Curricular (BRASIL,2017).
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Assim, o documento considera a organização curricular da EI, estruturada em cinco 
campos de experiências, no âmbito dos quais estão inseridas diferentes linguagens e áreas 
do conhecimento, são eles: 

• O eu, o outro e o nós;

• Corpo, gestos e movimento;

• Traços, sons, cores e formas;

• Escuta, fala, pensamento e imaginação;

• Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

Para tanto, buscamos nesse Produto pensar sistematizar as atividades de ensino
contemplando os referidos direitos de aprendizagem previstos na BNCC, por intermédio 
dos Jogos e Brincadeiras protagonizados, apresentados como conteúdos (Forma).

Portanto, no âmbito das proposições aqui refletidas, os Jogos e Brincadeiras corres-
ponderão aos eixos estruturantes propostos pela base como direitos de aprendizagem e de-
senvolvimento, expressados nas ações de: conviver, brincar, participar, explorar, expressar, 
conhecer-se. Já os Campos de Experiência, serão contemplados como situações concretas 
do cotidiano das crianças que podem estar relacionadas aos objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento. 

Atentos à essas instruções normativas, consideramos a concepção de educação do 
corpo em movimento como forma de expressão do aluno em sua totalidade, que se movi-
menta, aprende e interage em suas ações e nas relações que estabelece com o mundo e 
com o outro, por meio das linguagens simbólicas, sinestésicas, verbais e não verbais, de 
suas vivências.
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DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 
DE ENSINO PARA EFEI

Ao apresentar a proposta de estruturação para o ensino da EFEI, reconhecemos 
existir uma grande quantidade de estudos e produções que apontam para objetivos, con-
teúdos e metodologias no âmbito da EI. Entretanto, nos limites desse Produto Educacional 
e em consonância com as discussões e contribuições do grupo de professores, elegemos 
como referências teóricas do Produto a Pedagogia Histórico-Crítica, considerando as instru-
ções normativas da BNCC.

Optamos para sistematização das orientações de planejamento didático-curricu-
lar para o ensino da EFEI, utilizar alguns elementos da tríade forma-conteúdo-destinatário 
descrita por Martins (2013), Martins, Abrantes e Facci (2016); Martins e Marsiglia (2015), 
e adapta-los conforme as reflexões/discussões do grupo de professores. Dessa forma, na 
estruturação desse Produto, consideramos as referências teóricas articulando as 
especificidades da rede municipal em questão, juntamente com as discussões/
experiências e decisões do grupo de professores que fizeram parte da pesquisa. 

A seguir, apresentamos o quadro síntese da organização das orientações didático-
-curriculares, estruturadas e sistematizadas no formato de Jogos e Brincadeiras protagoni-
zados. E, na sequência detalhamos cada item da proposta:  O Planejamento com base na
criança e no PPP; Os Campos de Experiência; A seleção dos Conteúdos; Conteúdos: Teóri-
co-Epistemológico; Conteúdos Forma: Jogos e Brincadeiras; Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento; Processo Avaliativo.
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Conjunto de conhe-
cimentos que podem ser 
transformados saberes 
escolares: 
Conceituar, Identificar, 
Relacionar,  Analisar 
Conhecer,Compreender 

Nas atividades propostas devem ser 
assegurados os direitos de aprendi-
zagem e desenvolvimento descritos 
pela BNCC:

Conviver / Brincar / Participar / 
Explorar / Expressar / Conhecer-se

CRIANÇAS
da EI
e PPP 

QUADRO SÍNTESE DO PLANEJAMENTO DE ENSINO NA EFEI

Quem é essa criança?
Qual seu contexto social?
Quais são suas necessidades?
Qual seu período atual de desenvolvimento? 
Quais as características são esperadas para esse 
período?
Quais concepções de criança e de sociedade se 
evidenciam no Projeto Político Pedagógico (PPP)?

A criança em sua 
Prática Social 
é o centro do 
planejamento 
para o ensino EFEI

Campos 
descritos

pela BNCC

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
E DESENVOLVIMENTO

Objetivos descritos na BNCC de acordo 
com os campos de experiência

Objetivos de acordo com a organiza-
ção/sistematização e intencionalidade 
de ensino planejados especificamente 
para cada atividade, por cada professor.

TEÓRICO-
EPISTEMOLÓGICO FORMA

Transmissão-assimila-
ção de conhecimentos 

sistematizados

Conhecimentos 
historicamente produzi-
dos e reinterpretados 

pela humanidade

ATIVIDADE 
DE ENSINO

Breve descrição da 
atividade de ensino 
elaborada pelo grupo 
de professores

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIA

O eu, o outro e o nós
Corpo, gestos e movimentos 
Traços, sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação
Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações

CONTEÚDOS

O 
Clássico

para
PHC

PROCESSO
AVALIATIVO
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Nesse Produto, mais que a atividade em si, a compreensão da criança em sua totali-
dade e as intenções de formação/desenvolvimento contidas no Projeto Político Pedagógico 
(PPP) de cada escola, são o centro do planejamento para o ensino da EFEI. Com efeito, é a 
criança, o contexto social, a escola e as intenções explicitadas no PPP que compõem a Prá-
tica Social no âmbito do trato teórico-metodológico da Pedagogia Histórico-Crítica. 

Dessa maneira, cabe a nós professores saber: Quem são nossas crianças? Qual seu 
contexto social? Quais são suas necessidades? Qual seu período atual de desenvolvimento? 
Quais conhecimentos devem ser sistematizados/transformados em saberes escolares? 

Para a Pedagogia Histórico-Crítica, os saberes escolares devem ser viabilizados para 
assimilação dos alunos. Já os professores na sua prática docente, devem ter o domínio das 
objetivações humanas para colaborar com as crianças enquanto adultos. Nesse aspecto e 
para um entendimento mais amplo da criança, observa-se existir uma colaboração entre a 
pedagogia e a psicologia, que se evidencia na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia 
Histórico-Cultural (MARTINS, 2013).

Nessa direção, pode-se observar nossa opção teórico-metodológica com base nes-
sas perspectivas teóricas pois

Em suma, há uma intermediação entre a pedagogia histórico-crítica e a psicolo-
gia histórico-cultural que pode ser expressa nos seguintes termos: a pedagogia 
histórico-crítica é mediação para que a psicologia histórico-cultural se constitua 
como a ciência dialeticamente fundada do desenvolvimento do psiquismo huma-
no e a psicologia histórico-cultural é mediação para que a pedagogia histórico-
-crítica se construa como a ciência dialeticamente fundada da formação humana
tendo em vista o objetivo de produzir, em cada indivíduo singular, a humanidade
que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens (SAVIANI,
2015, p. 41).

Com efeito, para que o planejamento das práticas pedagógicas da EFEI, seja produ-
tivo e as crianças tenham possibilidades de “se desenvolver desde a mais tenra idade dire-
cionando-se sempre para a apropriação, por parte de cada aluno, das objetivações huma-
nas nas suas formas mais desenvolvidas” Saviani (2015, p. 36), buscamos a compreensão 
da criança e do psiquismo humano com base na Psicologia Histórico-Cultural.

Para Saviani (2015) as relações entre a Pedagogia e a Psicologia se expressam na 
forma de ação recíproca, o que fica muito claro na obra: Periodização Histórico-Cultural do 
desenvolvimento Psíquico 7 , utilizada nesse Produto como referencial principal teórico para 
compreensão da criança e o seu período de desenvolvimento, e consequentemente para 
seleção dos conteúdos.  

PLANEJAMENTO:                     
A CRIANÇA E O PROJETO                           
POLÍTICO-PEDAGÓGICO

7   Os detalhes dos fundamentos científicos e relação e os entre a Psicologia e a Pedagogia, bem como a periodização do 
desenvolvimento da criança podem ser consultados na obra: Periodização histórico-cultural do desenvolvimento psíquico: do 
nascimento à velhice: MARTINS, L. M.; ABRANTES, A. A.; FACCI, M. G. D. (Org.). Campinas, SP: Editora Autores Associados, 2016. 
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Na Psicologia Histórico–Cultural, os marcos cronológicos são referenciais gerais, e 
não determinantes fixos para a periodização do desenvolvimento, mas, podem ser redefini-
dos conforme as relações histórico-socias que a criança estabelece. Para essa abordagem 
teórica, a idade cronológica se relaciona com a situação social pois cada criança é diferente 
uma das outras e seu desenvolvimento se assenta sobretudo nas condições concretas, pois 
o desenvolvimento é um processo unitário específico de cada criança e não acontece de
forma mecânica e linear.

Martins (2016) defende a importância de compreender e intervir após uma análise 
profunda na periodização do desenvolvimento da criança, pois este entendimento resulta 
na natureza e da qualidade das mediações interpostas entre o sujeito (aspectos biológicos 
como idade) e suas interações e condições de vida. Dessa maneira, torna-se relevante com-
preender a criança e seu desenvolvimento a partir de uma teoria científica que aponte as 
características especificas de cada período do desenvolvimento no processo de ensino e 
aprendizagem, como na Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski. 

Com base nessa teoria psicológica, é possível observar que existe uma periodização 
específica para cada período do desenvolvimento da criança, com uma atividade principal 
ou atividade guia8  para cada período do desenvolvimento. Conforme os pressupostos des-
sa teoria, “o conhecimento sobre a criança orienta a seleção do conteúdo de ensino pelo 
professor, na medida em que permite identificar e avaliar qual conteúdo pode promover o 
desenvolvi¬mento psíquico a cada momento (o que ensinar)” (PASQUALINI, 2010, p. 135).

Outro aspecto fundante para o planejamento de ensino da EFEI defendido nesse 
Produto, é o Projeto Político Pedagógico (PPP), documento que define as intenções da esco-
la, e se caracteriza por ser um instrumento de administração e planejamento escolar.

Riscal (2009) mostra que o PPP possui uma dimensão política e uma dimensão pe-
dagógica. Teve origens nas concepções de gestão democrática no âmbito escolar e deve ser 
o resultado do desejo e das decisões coletivas de toda comunidade escolar, configurando o
compromisso coletivo em alcançar as metas estabelecidas após a discussão e participação
de todos. Portanto, no PPP encontramos o espaço legítimo para as discussões em torno da
concepção de educação, de criança, de cidadão, bem como a relação da escola com a socie-
dade.

Considerando a relevância desse documento e suas dimensões política e pedagó-
gica, compreendidas como um mesmo processo, defende-se que o planejamento da EFEI 
deve conceber a criança e o PPP como centro do planejamento! Para tanto, deve-se evitar 
as fragmentações da criança e dos conhecimentos, concebendo a criança em sua totalidade 
e os conhecimentos de forma interdisciplinar. 

Assim sendo, as proposições contidas nesse Produto, visam a articulação dos co-
nhecimentos e conteúdo específicos da EF no âmbito da EI, as instruções normativas dos 
documentos oficiais, especificamente a BNCC, tendo como centro dessa articulação a crian-
ça e o PPP da escola.

8   O conceito de atividade-guia, surge com Vigotski e Leontiev, e se define como uma atividade que desempenha um papel 
fundamental nas mudanças psíquicas da criança em determinados estágios do desenvolvimento
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Dessa maneira, entende-se que é no ato de planejar, atentos à criança e ao PPP, que 
encontramos legitimidade e respostas para as seguintes indagações: Quais crianças/cida-
dãos precisamos formar? Quais saberes precisamos discutir? Que sociedade queremos para 
viver? Que escola queremos construir? Que educação/conhecimentos precisamos priorizar? 

Essas e outras indagações que devem permear o planejamento na EFEI, para que 
essa disciplina possa assumir sua função inserida na proposta pedagógica da escola. Sem 
essas questões não há compreensão de nossa realidade social e do contexto escolar, no 
qual estamos imersos, nem tão pouco haverá projeções para superar as desigualdades e 
contradições de nossa sociedade. 

Em síntese, a estrutura de planejamento proposta nas orientações desse Produto, 
considera como centro do planejamento a criança e o PPP, e busca articular: os Campos de 
Experiência descritos pela BNCC e os Conteúdos enquanto: sua Forma (Jogos e Brincadeiras 
protagonizados), sua dimensão Teórico-epistemológica (conjunto de conhecimentos/sabe-
res escolares), juntamente com os Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.
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De acordo com a BNCC, é no âmbito dos cinco Campos de Experiência, que são 
definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que indicam quais são as 
experiências fundamentais para que a criança aprenda e se desenvolva (BRA-SIL, 2017). 
O documento considera que a organização curricular da EI, deve ser estruturada em 
Campos de Experiências, nas quais estão inseridas diferentes linguagens e áreas do 
conhecimento, são eles: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimento; Traços, sons, 
cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações.

No entanto, diferentemente do que a BNCC propõe para organização das 
aprendizagens com relação aos Campos de experiências, decidimos conceber os 
Campos de Experiência adequando-os à nossa perspectiva didático-curricular com base 
na pedagogia Histórico-Crítica e na compreensão do grupo de professores 
participantes da pesquisa.

Para a BNCC, os Campos de Experiência apresentam os contextos que irão 
determinar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento organizados em três 
grupos, divididos por faixa etária, definindo quais as habilidades que devem ser 
trabalhadas, expressas por um código alfanumérico9. 

Porém, nas atividades descritas nesse Produto, não é considerada a divisão 
dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento definidos por três grupos divididos 
por faixa etária como na BNCC, pois, essa divisão não corresponde aos fundamentos 
de periodização do desenvolvimento com base na Psicologia Histórico-Cultural, que 
embasa nossa concepção de criança e do seu desenvolvimento.

O documento não apresenta quais são as “especificidades dos diferentes 
grupos etários” em relação a aprendizagem e ao desenvolvimento da criança, para 
determinar os objetivos dentro de cada faixa etária, apresentando apenas as divisões 
das crianças em três grupos etários, sem dar às referências e os critérios dessa divisão.

É preciso ressaltar, que o fato de o documento não explicitar as bases cientí-ficas 
utilizadas para definição dos grupos e nem deixar claro quais seriam as especificidades 
em relação à idade, tememos que possam surgir “diversas compreensões, inclusive, para 
conceber a criança e seu desenvolvimento como um processo natural” conforme alerta 
(PORTELINHA et al., 2017, p. 35).

OS CAMPOS DE EXPERIÊNCIA

9  Em cada campo de experiências, são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento organizados em três grupos 
por faixa etária. Cada objetivo de aprendizagem e desenvolvimento é identificado por um código Alfanumérico, Ex: EI02TS01. 
Detalhes vide BNCC (BRASIL,2017).
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Ao abordar os Campos de Experiência descritos pela BNCC (2017), Portelinha et al. 
(2017) concluem que

[...] um documento que tem como direção o desenvolvimento de capacidades, 
habilidades e a ideia de que o conhecimento é construído pela criança, focado 
ou limitado ao campo das experiências, pode provocar interpretações diversas 
como: secundarizar a importância do conhecimento científico e o papel do pro-
fessor. Consequentemente, subordina-se aos pressupostos que estão pautadas 
na desvalorização do conhecimento científico, teórico, acadêmico e numa pe-
dagogia que desvaloriza o saber escolar. Além disso, pode limitar o acesso da 
criança a outros saberes que não se encontram nos campos de sua experiência 
e não se encontrarão se o sujeito mais experiente não lhe apresentar (PORTELI-
NHA et al., 2017, p. 42).

Portanto, em relação aos Campos de Experiência apresentados pela BNCC, 
construímos o entendimento de que as práticas pedagógicas relacionadas à educa-ção do 
corpo em movimento, podem transitar em um ou mais Campos de Experiên-cia e não 
apenas no Campo: “Corpo gestos e movimentos”.  Contudo, é possível que ocorra em 
determinadas atividades apenas uma evidência maior ou uma predominância de um dos 
Campos de Experiência, devido aos objetivos pretendidos. 

Assim, é possível que nas atividades sistematizadas sob à forma de Jogos e 
Brincadeiras, estejam contemplados os cinco Campos de Experiência, configurados em 
várias situações concretas do cotidiano e experienciados em diferentes linguagens e 
áreas do conhecimento, conforme prevê cada Campo de Experiência.

Desse modo, consideramos as situações apresentadas nos Campos de Ex-
periência, configuradas em práticas pedagógicas articuladas com os objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento, planejados de forma que não ocorram fragmentações, 
nem da criança, nem dos conhecimentos, mas sim, proporcionados como experiências 
concretas para apropriação dos saberes escolares, conforme preconiza a Pedagogia 
Histórico-Crítica.
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OS CONTEÚDOS 
DE ENSINO NA 
EFEI

A seleção dos conteúdos e a forma de organização de ensino e aprendiza-gem, 
para a Psicologia Histórico-Cultural, assim como para a Pedagogia Histórico--Crítica, são 
cruciais para o processo educativo gerador de desenvolvimento. Desse modo, é na 
seleção, forma e organização dos conteúdos que se encontra o principal respaldo no papel 
que o professor assumirá na condução da atividade pedagógica,
o que abrange desde a seleção dos conteúdos a serem ensinados até à didática uti-lizada
para a sua transmissão-assimilação.

Saviani (2011, p.13) mostra que na prática docente devemos conceber o 
trabalho educativo como “o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 
indivíduo singular, a humanidade que é produzida coletivamente pelo conjunto dos 
homens”. Assim, o professor deve pensar em estratégias que permita às crianças 
ampliar suas possibilidades, expressar-se, enriquecer e diversificar sua maneira de se 
relacionar, conhecer-se e interagir com seu contexto social, possibilitando seu 
desenvolvimento pleno. Nesse sentido Saviani esclarece que

[...] trata-se de distinguir entre o essencial e o acidental, o principal e o secun-
dário, o fundamental e o acessório. Aqui me parece de grande importância, em 
pedagogia, a noção de “clássico”. O clássico não se confunde com o tradicional 
e também não se opõe, necessariamente, ao moderno e muito menos ao atual. 
O clássico é aquilo que se firmou como fundamental, como essencial. Pode, pois, 
constituir-se num critério útil para a seleção dos conteúdos do trabalho pedagó-
gico (SAVIANI, 2011, p. 13).

Martins e Marsiglia (2015, p. 17) abordam os conteúdos de ensino na EI como 
“conteúdos de formação operacional e de formação teórica”. Para essas autoras, os 
conteúdos de formação operacional dizem respeito “aos conhecimentos que estão sob 
domínio do professor (saberes pedagógicos, psicológicos, sociológicos etc.), que não 
serão transmitidos conceitualmente, mas orientarão a prática do professor”. Já os 
conteúdos de formação teórica são aqueles “transmitido diretamente sob a forma de 
conceitos, operando indiretamente no desenvolvimento das funções psicológicas e 
diretamente na apropriação dos conhecimentos historicamente siste-
matizados” (MARTINS; MARSIGLIA, 2015, p.18).

Para tanto, nas orientações desse Produto buscamos pensar em: Identificar os 
elementos culturais, conhecimentos e saberes objetivos, que necessitam ser assimilados 
pelos alunos; E, as formas adequadas de organização e sistematização, de modo a 
garantir sua apropriação por parte das crianças. Contudo, observa-se que  o  conteúdo 
deve ser compreendido dentro de uma unidade dialética enquanto  sua  forma e 
epistemologia, isso significa ter claro “o que ensinar?” E, necessariamente, saber “como 
ensinar?”.
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Ao abordar os conteúdos para a EFEI enquanto sua Forma: Jogos e Brincadeiras 
protagonizados, pensamos nas estratégias de organização de atividades em que as crian-
ças poderão vivenciar, explorar, experienciar e construir suas aprendizagens e desenvolvi-
mento, bem como, ter acesso aos conhecimentos historicamente produzidos e reinterpre-
tados pela humanidade.

Na EFEI, os Jogos e Brincadeiras protagonizados podem configurar-se como uma 
situação privilegiada, “a partir da qual se pode detectar a dimensão pedagógica que subsis-
te no interior da prática social global” (SAVIANI, 2011, p.13). Para tanto, torna-se relevante 
conhecer os princípios científicos do processo de desenvolvimento da criança, articulando-
-os aos conhecimentos didático-pedagógicos necessários à estruturação das intervenções
educativas na forma de Jogos e Brincadeiras.

Dessa maneira, os “conteúdos de formação operacional” (MARTINS; MARSIGLIA, 
2015, p.17), ou enquanto sua Forma, como apresentado neste Produto, possuem uma 
intervenção sistemática/intencionalmente planejada para crianças da EI, que considera a 
períodos do desenvolvimento nas proposições, concebendo os Jogos e Brincadeiras prota-
gonizados como atividade-guia aquela que 

[...] atua no desenvolvimento iminente dos alunos, tomando como referência o 
desenvolvimento efetivo e as características da atividade-guia de jogo protagoni-
zado. Porém, visando o salto qualitativo das crianças, alterando a atividade-guia 
do jogo simbólico em direção à atividade guia de estudo – que acompanha o 
ingresso da criança no ensino fundamental (MARTINS; MARSIGLIA, 2015, p. 21).

Para Arce e Martins (2013), a dinâmica do desenvolvimento infantil expressa-se nas 
atividades lúdicas e especialmente nos jogos simbólicos, nas brincadeiras de faz-de-conta 
com significações, pois por meio dessas atividades a criança além de explorar suas capaci-
dades físicas e significações sociais também amplia sua própria atuação na sociedade.

Dessa maneira, tomamos como base de estruturação e escolha das atividades deste 
Produto, os fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural oferecidas por Marsilglia e Sac-
comani (2016) que afirmam que dos 3 aos 6 anos, a atividade guia será a brincadeira de 
papeis sociais também chamada de jogo simbólico ou o jogo protagonizado. 

Com base nessa periodização, buscou-se propor as intervenções com base nas ativi-
dades guia descritas pela Psicologia Histórico-Cultural, configuradas no contexto dos Jogos 
e Brincadeiras protagonizados de forma intencional e não espontâneas, entendendo que o 
desenvolvimento humano não ocorre de forma espontânea e sim por meio de uma apropria-
ção cultural Marsiglia e Saccomani (2016). Dessa maneira, Lazaretti (2016, p.136) expõe 
que

[...] a proposição de situações lúdicas deve ser compreendida como um importan-
te instrumento para que se possa tanto enriquecer o repertório de conhecimen-
to, vivências e experiências das e nas relações humanas, como também produzir 
novos interesses e motivos para outras esferas de conhecimento da realidade 
humana, ou seja, os conteúdos de ensino. 

CONTEÚDO FORMA:        
JOGOS E BRINCADEIRAS
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Ao pensar nos conteúdos enquanto conhecimentos teóricos/epistemológicos para 
a EFEI, ou “de formação teórica” conforme preconiza Martins e Marsiglia (2015, p.17), pro-
curamos considerar a relação dos conhecimentos científicos que podem estar presentes na 
prática pedagógica na EFEI. Nessa perspectiva, Arce e Martins (2013) mostram que tanto 
para Pedagogia Histórico–Crítica quanto para Psicologia Histórico-Cultural, as práticas pe-
dagógicas desta etapa devem ser intencionalmente sistematizadas e organizadas com base 
nos conhecimentos científicos historicamente produzidos.  

Contudo, Arce e Martins (2013) indicam que a escolha dos conteúdos enquanto 
conhecimentos epistemológicos devem de um lado, buscar identificar quais conceitos, ati-
tudes, saberes científicos e culturais presentes na sociedade precisam ser assimilados pelas 
crianças, de modo a contribuir com suas aprendizagens e desenvolvimento, e de outro lado 
e simultaneamente, descobrir as formas mais adequadas para alcançar esse objetivo. 

Assim sendo, ao se propor determinadas atividades com conteúdos relacionados 
por exemplo – ao corpo, suas concepções, finalidades, funções e características entende-se 
que várias áreas do conhecimento como: Humanas, Biológicas, das Artes, da Matemática 
etc. podem ser trabalhadas de maneira integrada, com a exploração de diferentes formas 
de expressão do corpo e dos conhecimentos relacionados ao corpo, como na arte, na histó-
ria, na biologia, enfim, explorar o conteúdo em suas mais variadas áreas do conhecimento. 
Nessa direção, Martins e Marsiglia (2015, p.21), afirmam que o

[...] trabalho pedagógico em todas as áreas do conhecimento, no que se inclui a 
educação física, orienta-se tanto pelos domínios já conquistados quanto pelas 
demandas de aprendizagens que corroborem o desenvolvimento da linguagem 
escrita e de conceitos matemáticos, que se impõem como objetivos nucleares 
das séries iniciais do ensino fundamental.

Assim, em uma atividade de ensino nos tempos/espaços da EFEI, podem ser traba-
lhados de maneira articulada potencialidades físicas, princípios, valores, atitudes, conceitos 
da língua portuguesa, da matemática, da biologia, e outros saberes, que poderão ser 
mediados em situações imaginárias, historicizadas e com a interação das crianças, 
motivando-as por meio de situações lúdicas vivenciadas nos Jogos e Brincadeiras 
protagonizados. 

CONTEÚDOS: TEÓRICO- 
EPISTEMOLÓGICOS
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Compreendemos nas contribuições desse Produto, que os objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento, devem ser planejados de acordo com a organização/
sistematização e intencionalidade de ensino pensadas especificamente para cada turma/
sala/escola e por cada professor. 

Sabemos que os objetivos da EFEI podem ir além daqueles formalizados em um 
plano de aula, livro ou previstos em algum documento como os descritos pela BNCC. Desse 
modo, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento são elementos essenciais de um 
planejamento, mas que reservam particularidades, intencionalidades e especificidades que 
podem variar de acordo com cada escola e seus atores.

Para a Pedagogia Histórico-Crítica, a educação escolar e, portanto, a EFEI, deve con-
templar em seus objetivos gerais:

a) Identificação das formas mais desenvolvidas que se expressa o saber objetivo
produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua produção e compreendendo 
as suas principais manifestações, bem como as tendências atuais de transformação.

b) Conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne assimilável
pelos alunos no espaço e tempo escolares.

c) Provimento dos meios necessários para que as crianças não apenas assimilem o
saber objetivo enquanto resultado, mas apreendam o processo de sua produção, bem como 
as tendências de sua transformação.

Para a BNCC, os objetivos para a EI, bem como as aprendizagens essenciais com-
preendem comportamentos, habilidades e conhecimentos e vivências que contribuam para 
as aprendizagens e desenvolvimento das crianças nos cinco Campos de Experiências, “sem-
pre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Essas aprendizagens, 
portanto, constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento” (BRASIL, 
2017, p.42).

No entanto, ter como referencial teórico a Pedagogia Histórico-Critica, possibilitou-
-nos, uma visão mais ampla sobre os objetivos e as intencionalidades educativas no interior
da prática pedagógica. Nesse sentido, os objetivos deste Produto se configuram na garan-
tia de sucesso nos processos de transmissão-assimilação dos conhecimentos produzidos e
reinterpretados pela humanidade e planejados por cada professor de acordo com a propos-
ta pedagógica de cada escola, bem como na observância da Prática Social de cada contexto
escolar.

OBJETIVOS DE   
APREDIZAGEM E DE-  
SENVOLVIMENTO
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Reconhecemos que os procedimentos avaliativos apresentados nesse Produto, não 
estão e nem são plenamente mensuráveis nos moldes e tempos da escola que comumente 
observamos nas avaliações internas e externas (índices, notas, média, bimestre, ano). Já 
que não concebemos a avaliação como uma forma de seleção, promoção ou classificação 
com um fim em si mesma. No entanto, sabe-se da importância de um processo avaliativo 
para “potencializar ainda mais o que estamos ensinando ou para buscar outras estratégias 
mais adequadas às proposições do ensino (MARTINS; MARSIGLIA, 2015, p.22)

Dessa forma, no processo avaliativo das atividades descritas neste Produto, opta-
mos por utilizar os pressupostos da avaliação mediadora descrita por Hoffmann (2012), 
que apresenta o conceito de avaliação como “um conjunto de procedimentos didáticos que 
se estendem por um longo tempo e em vários espaços escolares, de caráter processual e 
visando, sempre, a melhoria do objeto avaliado” (HOFFMANN, 2012, p.13). 

Nessa concepção, o professor faz toda a diferença, pois, cabe a ele, uma postura 
mediadora na ação pedagógica para o pleno desenvolvimento da criança. Portanto, con-
sideramos que na EFEI, a ação mediadora do professor deve considerar a diversidade e a 
individualidade da criança e ter como instrumentos para o processo avaliativo a observação 
permanente e a aproximação de sua realidade, suas necessidades e do seu contexto, con-
siderando como como princípios para o processo avaliativo a observação, reflexão e a ação.

 Nesse percurso, o professor realiza uma observação diagnóstica da realidade das 
crianças, sobre seus conhecimentos, seu desenvolvimento, suas dificuldades, realizando 
registros das observações/impressões, podendo utilizar também os desenhos, as rodas de 
conversa etc.

Já no decorrer das atividades as observações/impressões, os registros e rodas de 
conversa serão instrumentos de acompanhamento dos avanços e/ou dificuldades em rela-
ção à observação diagnóstica. Mas é importante ressaltar que cada professor (a) deve ter 
claro o que se objetivou ensinar? Qual a melhor maneira de avaliar esse objetivo ou apren-
dizagem? Quem é a criança que está sendo avaliada? 

Posteriormente à realização das atividades de ensino, os registros das observações/
impressões são retomados e por intermédio de uma análise reflexiva poderá ser identifi-
cado se os objetivos foram alcançados ou não.  Nesse processo é possível verificar se a 
criança consegue: se expressar sobre o que aprendeu; relacionar os conteúdos trabalhados 
com outros; construir novas situações a partir dos conhecimentos que foram trabalhados, 
dentre outros possíveis objetivos.

PROCESSO AVALIATIVO



32

Com base nos momentos teóricos-metodológicos da Pedagogia Histórico-Crítica, 
compreendidos dentro de uma organização lógica das atividades de ensino, estruturados 
em momentos distintos, mas interiores uns aos outros, apresentamos nas proposições a 
seguir,  tais momentos concebidos não como passos sequenciais, mecanizados e inflexíveis, 
mas sim, como momentos distintos que ocorrem no interior da Prática Social, que não obe-
decem a um ordenamento temporal fixo. 

Dessa forma, os momentos propostos nas atividades aqui descritas não preveem 
um tempo definido ou pré-estabelecido, respeitando assim o entendimento de cada profes-
sor na condução desses momentos de acordo com cada intervenção pedagógica.

Trata-se de compreender a prática social, quer no ponto de partida, quer no 
ponto de chegada, como substrato das abstrações do pensamento organizadas 
como problematização, instrumentalização e catarse, que se manifestam como 
atos de pensamento a serviço de uma apreensão mediata daquilo que é dado 
imediatamente à captação sensível (MARTINS, 2016, p. 27).

Desse modo, o período de duração de cada momentos depende das condições/
circunstâncias em que as crianças se encontram para vivenciá-los, pois, “no início da escola-
rização a Problematização é diretamente dependente da instrumentalização, uma vez que a 
própria capacidade de problematizar depende da posse de certos instrumentos.” (SAVIANI, 
2008, p. 60).

Nessa perspectiva, o momento da problematização deve ser vivenciado pelo profes-
sor antes mesmo das aulas ocorrerem e durante as aulas, as crianças deverão problematizar 
sobre os problemas postos na prática social, de acordo com suas próprias capacidades, ou 
seja, conforme suas possibilidades de entendimento e abstração.

Assim, com base nos momentos teórico-metodológicos da Pedagogia Histórico-
Crítica, pontuamos que as atividades de ensino que descritas a seguir, foram realizadas 
em escolas públicas de EI, com crianças de 3 a 6 anos, sistematizadas na forma de Jogos e 
Brincadeiras protagonizados.

Com essas atividades, pretendemos exemplificar e subsidiar os professores no pla-
nejamento e nas reflexões sobre atividades intencionalmente sistematizadas, no contexto 
da EFEI, possibilitando assim, que essa disciplina integrada à proposta pedagógica da esco-
la contribua de forma efetiva com os processos de ensino e aprendizagem na EI.

PROPOSIÇÕES PARA O 
ENSINO DA EFEI 
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Quadro teórico-metodológico Atividade 1: “O Sol que estava triste” 

 PRÁTICA SOCIAL (Ponto de partida e Ponto de chegada) 
Todos os anos com a chegada do inverno, temos uma visão mais próxima das contradições e 
desigualdades sociais presentes em nossa sociedade, visto que por conta das baixas temperaturas, 
muitas pessoas sofrem com os efeitos do frio, pois não dispõe de condições mínimas como moradia, 
roupas, agasalhos, cobertores, etc. ou vivem em situação de rua e chegam a morrer em decorrência do 
frio.  Nesse contexto de desigualdades sociais explícitas, encontram-se imersos a escola, professores e 
alunos. 

PROBLEMATIZAÇÃO 
A partir dos problemas postos pela prática 
social e considerando os limites e as 
especificidades da EI, observa-se a 
necessidade de sensibilizar e 
instrumentalizar as crianças em relação ao 
problema das desigualdades sociais
evidenciadas no contexto da prática social. 
Dessa maneira, com a escola mobilizada em 
torno da Campanha do Agasalho 
(arrecadação de roupas e agasalhos),
observa-se a possibilidade uma atividade de 
ensino nos tempos/espaços da EFEI, que
permita às crianças a compreensão mais 
elaborada sobre algumas questões ligadas 
aos problemas identificados na prática 
social como o conceito de solidariedade.  

INSTRUMENTALIZAÇÃO 
Nesse momento, o problema identificado na prática 
social, é contextualizado com as crianças em uma roda 
de conversa com alguns questionamentos: O que é 
solidariedade?  Quais atitudes fazem parte de uma ação 
solidária? Por que devemos ser solidários? Como 
podemos ser solidários? Em seguida, é proposta a 
brincadeira O Sol que estava triste. Nela, as crianças 
vivenciam por meio do corpo em movimento, 
situações de solidariedade, respeito e cooperação, 
reconhecendo de maneira sistemática o conceito de 
solidariedade, bem como sua importância na 
convivência em sociedade. Outros conhecimentos 
também podem ser assimilados nesta atividade como: 
Identificar sua própria a força; reconhecer a força como 
capacidade física; relacionar a força com sua 
aplicabilidade no dia a dia; perceber a função, dimensão 
e forma do Sol; e outros possíveis conhecimentos 
pensados por cada professor em cada escola. 

PRÁTICA SOCIAL (Ponto de partida e Ponto de chegada) 
Após atividade, as crianças devem compreender que o mundo possui desigualdades sociais que
causam sofrimento em algumas pessoas e que as ações solidárias e colaborativas podem ajudar a 
amenizar essas desigualdades e contribuir para transformação da sociedade. Possíveis evidencias de 
síntese em relação ao ponto de partida sobre o conceito de solidariedade no contexto da atividade 
podem ocorrer, nas falas, interações, atitudes e comportamentos exemplo: quando uma criança 
incentiva os demais colegas a puxar a corda durante a atividade ou em outros contextos do cotidiano da 
criança. 

CATARSE 
Considerando a catarse, como resultado da ação unitária promovida pela problematização-instrumentalização, 
espera-se que as crianças compreendam de forma mais elaborada as questões relacionadas as desigualdades 
sociais, conscientizando-se que podem fazer parte da superação dessas desigualdades assumindo posturas 
colaborativas e solidárias em suas ações. 



3434

CRIANÇAS
DA EI

de 3 a 6
anos



35

Quadro teórico-metodológico Atividade 2: “Vamos cantar” 

 PRÁTICA SOCIAL (Ponto de partida e Ponto de chegada) 
Na atualidade, professores e alunos estão em contato com variados gêneros musicais propagados a 
todo momento pelas mídias. Nesse contexto, as crianças são vistas como consumidoras e passam as 
ser exploradas comercialmente pela indústria musical e em alguns casos são expostas a músicas com 
forte apelo sexual e de erotização. No entanto, nem sempre as músicas disseminadas entre às crianças 
são as mais indicadas ou contribuem com sua formação, favorecendo a apropriação/ampliação das 
diferentes manifestações artísticas/musicais do repertório infantil.   

PROBLEMATIZAÇÃO 

A partir dos problemas postos pela prática 
social em relação aos gêneros musicais 
inapropriados presentes no contexto das 
crianças, observou-se na escola a 
necessidade de ampliar as experiências 
musicais das crianças por meio de uma 
atividade de ensino nos tempos/espaços 
da EFEI, que possibilite o 
contato/vivências com outros gêneros 
musicais e formas de expressão que 
possam contribuir com o 
desenvolvimento da criança e enriquecer 
seu repertorio artístico e musical,  
permitindo assim, uma apreciação mais 
elaborada e diversificada dos gêneros 
musicais presentes na prática social. 

INSTRUMENTALIZAÇÃO 
Com a identificação dos problemas postos pela prática 
social e com base na relevância cultural e significação das 
músicas e das danças no contexto infantil, é realizada 
uma roda de conversa com os seguintes questionamentos: 
Quem gosta de cantar? Quem gosta de dançar? Qual 
música vocês sabem cantar? Quem sabe dançar? Existem 
quantos tipos de músicas?  
Em seguida, é proposta uma brincadeira de roda cantada 
em que as crianças poderão por meio do corpo em 
movimento ouvir, cantar conhecer, participar, 
experimentar, vivenciar formas de expressão com 
músicas, danças e instrumentos (improvisados) como 
tambores, chocalhos, que fazem parte do universo 
cultural infantil. Outros saberes também podem ser 
assimilados nesta atividade em relação as cores, as 
formas, os alimentos, ao corpo, as emoções, as sensações 
os gestos, mímicas e movimentos; explorar sons 
produzidos pelo próprio corpo; desenvolver consciência 
sobre o ritmo e as funções corporais, etc. 

PRÁTICA SOCIAL (Ponto de partida e Ponto de chegada) 
Após atividade, as crianças devem reconhecer a existência de alguns gêneros musicais que fazem parte 
da cultura infantil, bem como as possibilidades lúdicas em relação a esse repertório. Nesse sentido, 
devem ampliar suas possibilidades expressivas superando qualitativamente as respostas levantadas na 
problematização com uma apreciação mais elaborada e crítica dos gêneros musicais. Possíveis 
evidencias de síntese em relação ao ponto de partida podem ser observadas com o conhecimento de 
outros gêneros e com interesse em ouvir/cantar variadas músicas e cantigas reconhecendo-as como 
construções históricas e sociais da humanidade nas diversas formas de manifestações artísticas, 
evidenciando assim, ganhos qualitativos em sua compreensão com relação ao ponto de partida.  

CATARSE 
Considerando a catarse, como resultado da ação unitária promovida pela problematização-instrumentalização, 
espera-se que as crianças possam construir e expressar o senso estético e crítico sobre os diferentes gêneros 
musicais reconhecendo assim outros gêneros/formas musicais como possibilidade de lazer, expressão e 
diversão. 
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Quadro teórico-metodológico Atividade 3: “Perdidos na floresta do lobo mau” 

 PRÁTICA SOCIAL (Ponto de partida e Ponto de chegada) 
Na Educação Infantil (EI), é comum o trabalho com atividades de leitura, contos, letramento e 
“alfabetização”, utilizando a figura do “lobo mau”. Porém, no cotidiano das crianças, sabe-se que em 
alguns casos a figura do “lobo mau” é utilizada apenas para amedrontar e intimidar as crianças, 
limitando suas possibilidades educativas. Nota-se que nas práticas pedagógicas na EI, esse personagem 
pode ser mais explorado e contextualizado em brincadeiras que contribuam com as aprendizagens 
relacionadas a criatividade, imaginação, expressão, consciência do “medo e do perigo”.  

PROBLEMATIZAÇÃO 

A partir dos problemas postos pela prática 
social em relação a exploração do 
personagem do “lobo mau”, observou-se 
na escola a necessidade de ampliar  as 
possibilidades educativas com a utilização 
desse personagem em uma atividade de 
ensino nos tempos/espaços da EFEI, que 
possibilite as crianças brincar, vivenciar 
valores, participar como atores no próprio 
imaginário os contextos e cenários de 
medo, mistério, curiosidades etc. 
relacionados aos contos do “lobo mau”. 

INSTRUMENTALIZAÇÃO 
Com a identificação dos problemas postos pela prática social, 
é realizada uma roda de conversa com os seguintes 
questionamentos: Quem conhece o lobo mau? Ele é mau 
mesmo? Quem tem medo do lobo mau? Onde mora o lobo 
mau? Existe lobo mau de verdade ou é de mentirinha? Ele é 
grande ou pequeno? O que ele come? Deve ser considerado 
os possíveis questionamentos que as crianças trouxerem para 
este momento. Em seguida, é proposta a brincadeira: 
Perdidos na floresta do lobo mau. Nela, por meio do corpo 
em movimento, as crianças serão atores/personagens do 
próprio imaginário e poderão expressar-se e explorar as 
curiosidades das histórias dos contos e fábulas que estão 
relacionados aos livros e contos aos quais estão envolvidos; 
reconhecer e identificar situações da vida real e do 
imaginário, superar medos e desafios, construir valores como 
colaboração. Outros saberes também podem ser assimilados 
nesta atividade como: apresentar o lobo como animal 
verdadeiro, suas características, seu tamanho, seu habitat. 

PRÁTICA SOCIAL (Ponto de partida e Ponto de chegada) 
Após atividade, as crianças passam a ter um novo olhar em relação às histórias e contos, principalmente   
relacionados ao “lobo mau”. Devem expressar interesse em inventar brincadeiras com personagens e explorar 
os temas trabalhados em sala de aula em outros contextos de brincadeira; expressar/identificar 
sentimentos/situações de alegria, medo em outros contextos. Possíveis evidencias de síntese em relação ao 
ponto de partida, podem ocorrer em manifestação mais elaboradas das crianças em relação ao 
personagem/história, “lobo mau” superando qualitativamente as respostas levantadas na problematização. 
Desse modo, é possível identificar ganhos qualitativos na consciência/imaginação das crianças em relação ao 
ponto de partida. 

CATARSE 
Considerando a catarse, como resultado da ação unitária promovida pela problematização-instrumentalização, 
espera-se que as crianças possam identificar sentimentos/sensações e expressar/construir e/ou recontar as 
histórias ouvidas, bem como relacionar e diferenciar fatos e experiências da vida real e do imaginário. 
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Quadro teórico-metodológico Atividade 4: “Brincando com o lixo” 

 PRÁTICA SOCIAL (Ponto de partida e Ponto de chegada) 
Em nossa sociedade, muito se discute sobre a importância da sustentabilidade na ação/exploração dos 
recursos naturais. Sabemos que o consumismo e a falta de conscientização sobre o uso sustentável dos 
recursos naturais trazem consequências negativas para o planeta como, mudanças climáticas, 
aquecimento global, extinção de espécies da fauna e flora etc.  Nesse contexto, observa-se alguns 
esforços para superar questões relacionadas ao lixo urbano, a exploração de matéria prima da natureza e 
ao consumo excessivo de alguns materiais como o plástico. 

PROBLEMATIZAÇÃO 
A partir dos problemas postos pela prática 
social e considerando os limites e as 
especificidades da EI, observa-se que as 
crianças não possuem a devida compreensão 
sobre questões relacionadas ao consumo 
consciente, a reciclagem, reaproveitamento 
dos materiais e a destinação do lixo. Com 
necessidade de sensibilizar e 
instrumentalizar as crianças em relação aos 
problemas relacionados a sustentabilidade, 
pensou-se na possibilidade de uma atividade 
de ensino relacionada à educação do corpo 
em movimento, que permita às crianças a 
compreensão mais elaborada sobre algumas 
questões ligadas aos problemas 
identificados na prática social como os 
conceitos de reciclagem, sustentabilidade, 
classificação materiais.  

INSTRUMENTALIZAÇÃO 
Em uma roda de conversa é proposto alguns 
questionamentos: Qual a diferença de lixo orgânico e 
reciclável? Por que devemos separar os lixos? Quem sabe 
o que é sustentabilidade? O que é reciclagem? Quais são 
os materiais que podem ser reciclados? Quanto tempo os 
materiais podem ficar na natureza? Em seguida, é proposto 
o jogo: brincando com o lixo, em que a criança tem o 
desafio de separar os materiais recicláveis (papel, metal, 
plástico). Durante a atividade, as crianças poderão 
identificar os tipos materiais, brincar, conhecer, relacionar 
e refletir sobre o consumo e a produção de lixo pela 
sociedade, os danos causados à natureza pelo descarte 
irregular, a reutilização e a necessidade de reciclar e/ou 
reaproveitar os materiais. Outros conhecimentos também 
podem ser assimilados nesta atividade como: ampliar os 
conhecimentos/relações do mundo físico e sociocultural; 
criar brinquedos e brincadeiras com materiais recicláveis; 
Relações matemáticas quantidade, dimensões, ordenação; 
e outros possíveis conhecimentos que podem ser pensados 
por cada professor em cada escola.

PRÁTICA SOCIAL (Ponto de partida e Ponto de chegada) 
Após atividade, as crianças devem compreender que os recursos naturais são finitos e devem ser 
explorados de forma consciente e sustentável para conservação e equilíbrio do meio ambiente na 
sociedade em que vivemos. Possíveis evidencias de síntese em relação ao ponto de partida sobre os 
conhecimentos trabalhados no contexto da atividade podem ocorrer, nas falas, interações, atitudes e 
comportamentos para reinterpretar a realidade, com base nos conhecimentos assimilados. 

CATARSE 
Considerando a catarse, como resultado da ação unitária promovida pela problematização-instrumentalização, 
espera-se que as crianças compreendam de forma mais elaborada as questões relacionadas a sustentabilidade, 
conscientizando-se que suas ações podem fazer parte da superação dos problemas causados pela exploração 
irresponsável dos recursos naturais, assumindo posturas mais conscientes em suas ações. 
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Quadro teórico-metodológico Atividade 5: “Jogo de Amarelinha Gigante: A Patrulha Canina” 

 PRÁTICA SOCIAL (Ponto de partida e Ponto de chegada) 
Na atualidade, a violência atinge a todos setores da sociedade, manifestando-se de diversas formas, e 
gerando impactos e consequências sociais. Problemas relacionados a desigualdades e marginalidade 
social são apontados como possíveis causa da violência. Na escola essa realidade se reflete nos conflitos 
causados por indisciplina, comportamentos individualistas, agressividade, brigas etc. Nesse contexto, de 
episódios de violentos encontram-se imersos a escola, professores e alunos. 

PROBLEMATIZAÇÃO 
A partir dos problemas postos pela prática 
social, observa-se no contexto escolar, 
existir alguns conflitos entre as crianças: 
brigas, insultos, individualidade 
exacerbada etc. Percebeu-se que as 
crianças não tinham a compreensão de 
conceitos/atitudes de respeito, 
coletividade, cooperação, valores. 
Considerando os limites e as 
especificidades da EI, observou-se a 
necessidade de sensibilizar e 
instrumentalizar as crianças em relação 
aos problemas relacionados a violência no 
contexto escolar. Dessa maneira, pensou-
se em uma atividade relacionada 
educação do corpo em movimento, que 
permita às crianças a compreensão mais 
elaborada sobre questões relacionadas a 
superação da violência e a convivência 
harmoniosa em sociedade.  

INSTRUMENTALIZAÇÃO 
Nesse momento, o problema identificado na prática social, é 
contextualizado com as crianças em uma roda de conversa 
com alguns questionamentos: Quem conhece a Patrulha 
Canina? Por que eles conseguem vencer os desafios? O que é 
respeito/amizade? O que é coletividade? Na patrulha canina 
existe amizade, respeito, trabalho em equipe? Em seguida, é 
proposto o jogo de Amarelinha Gigante: A Patrulha 
Canina. Nela, as crianças vivenciam desafios em um 
“circuito de amarelinhas” desenhada no chão num formato de 
estações temáticas, com variados desafios. As crianças 
formarão uma única equipe e poderão vivenciar, 
experimentar um amplo repertório de movimentos e refletir 
sobre situações de coletividade, cooperação, respeito com o 
outro, bem como reconhecer a importância de conceitos 
relacionados a convivência em sociedade. Outros 
conhecimentos podem ser assimilados como: Vivenciar os 
desafios com o corpo combinando movimentos intencionais 
correr, saltar, equilibrar-se, alongar-se etc; deslocar-se 
orientando-se por noções dentro, fora, frente, atrás; 
expressar-se com sensibilidade e criatividade; brincar com 
elementos Imaginação/Faz-de-conta com protagonismo. 

PRÁTICA SOCIAL (Ponto de partida e Ponto de chegada) 
Após atividade, as crianças devem compreender/superar comportamentos relacionados a violência 
que atinge toda sociedade, principalmente em sua própria prática social. Devem reconhecer a 
importância da coletividade, da amizade, da convivência harmoniosa, demostrando atitudes de respeito, 
cooperação com mais autonomia no seu cotidiano. Possíveis evidencias de síntese em relação ao 
ponto de partida sobre os conhecimentos trabalhados podem ocorrer, nas falas, ações e mudanças de 
atitudes e comportamentos das crianças durante as atividade e interações no contexto escolar. 

CATARSE 
Considerando a catarse, como resultado da ação unitária promovida pela problematização-instrumentalização, 
espera-se que as crianças compreendam de forma mais elaborada as questões relacionadas a violência, 
coletividade, amizade etc. conscientizando-se que podem fazer parte da superação da violência assumindo 
posturas de amizade, cooperação, respeito em suas ações. 
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