
I Seminário de Formação PNAIC 
2017/2018

Data: 20 e 21 de março de 2018

Horário: 7h às 17h30min

Local: UNA Linha Verde



OBJETIVOS DA FORMAÇÃO 

GERAL
•Formação Continuada dos professores de Educação
Infantil para que esses possam desenvolver, com
qualidade, o trabalho com a linguagem oral e escrita, em
creches e pré-escolas de Minas Gerais.
ESPECÍFICOS
•Rever os aspectos gerais que fundamentam o Projeto
“Leitura e Escrita na Educação Infantil”;
•Refletir sobre os temas trabalhados nos Cadernos 1, 2 e
introduzir o Caderno 3
•Dar prosseguimento às atividades “Tertúlia Literária”.



Módulo II – Acolhida
SER E ESTAR NO MUNDO

Atividade 1 - DINÂMICA DE APRESENTAÇÃO E 
LEVANTAMENTODE EXPECTATIVAS
Tempo previsto: 60 minutos
Material necessário: folha registro e fita crepe 
Desenvolvimento:
•A formadora regional deverá se apresentar destacando aspectos
identitários e territoriais que caracterizam sua cultura, suas
especificidades, seu ser e estar no mundo.
•Cada formadora local receberá uma folha registro para escrever, de
forma breve, suas expectativas em relação a Formação do PNAIC, para
compor o painel de expectativas da turma.
•Na sequência cada formadora local se apresenta, brevemente, da
mesma maneira que a formadora regional e fala da sua expectativa,
afixando a folha registro no painel indicado.



Módulo II 

Atividade 2 - CONTRATO DIDÁTICO
Tempo previsto: 15 minutos
Desenvolvimento:
Elaborar um contrato didático – regras que regulam 
o funcionamento do grupo, discutidas 
coletivamente:
•Participação 
•Leitura prévia
•Uso do celular
• Cumprimento dos horários



Frequencia

A avaliação do SIMEC é estabelecida
considerando índices de 0 a 100% para
mensurar a nota do cursista. Para este
seminário fica estabelecido a redução
equivalente ao percentual de 5% para
cada hora de não comparecimento e
participação efetiva nas atividades

previstas.

Módulo II 

Atividade 2 - CONTRATO DIDÁTICO



Módulo II 

Atividade 3 - CONTAÇÃO DE HISTÓRIA

Tempo previsto: 15 minutos

Desenvolvimento:

•Cada formador escolhe uma história, poesia, 
um texto literário para compartilhar com a 
turma.



Atividade 4 - Apresentação do Projeto “Leitura e 
Escrita na Educação Infantil 
Tempo previsto: 30 minutos

Desenvolvimento:
•A Formadora fará uma apresentação dialogada
retomando o Caderno 0, parte integrante das
atividades de novembro e dezembro/2017 do
Módulo I do PNAIC EI, para fechamento e
esclarecimentos sobre o potencial do Projeto
Leitura e Escrita na Educação Infantil .

Módulo II 



PROJETO 

LEITURA E ESCRITA 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL



OBJETIVO

Formar professores de Educação Infantil para que esses possam 
desenvolver, com qualidade, o trabalho com a linguagem oral e escrita, 
em creches e pré-escolas.



• PÚBLICO-ALVO

Professores em exercício em creches e pré-escolas públicas.





JUSTIFICATIVA

• Constituição Federal e LDB - Educação como 
direito do cidadão desde o nascimento,
• DCNEI –

• a imersão das crianças nas diferentes 
linguagens e o progressivo domínio por 
elas de vários gêneros e formas de 
expressão: gestual, verbal, plástica, 
dramática e musical
• possibilitem às crianças experiências de 
narrativas, de apreciação e interação com a 
linguagem oral e escrita, e convívio com 
diferentes suportes e gêneros textuais 
orais e escritos; [...]



Como assegurar a 

ampliação das 

experiências  infantis 

em relação à 

linguagem escrita?



Qual é a função da 
Educação Infantil no 
acesso das crianças à 
cultura escrita? Qual é o 
seu papel na formação 
de leitores? Como as 
crianças pequenas leem 
e escrevem? Que textos 
precisam ser 
disponibilizados para as 
crianças e de que forma 
podem ser trabalhados? 



• O que as crianças de zero 
a cinco anos podem ler e 
escrever nas creches e 
pré-escolas? Que temas, 
conteúdos, saberes e 
conhecimentos devem 
constituir a formação do 
professor da Educação 
Infantil para assegurar-
lhe práticas que 
respeitem as 
especificidades das 
crianças dessa faixa 
etária?



MEC/COEDI - 2016

Rita de Cássia de Freitas Coelho

Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG

Mônica Correia Baptista
Vanessa Ferraz Almeida Neves

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Patrícia Corsino

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Maria Fernanda Rezende Nunes

Assessoria

Angela Rabelo Barreto

Secretaria executiva

Angela Nogueira





MATERIAL 
DIDÁTICO-PEDAGÓGICO

Cadernos temáticos: 8
Encarte para família: 1
Caderno Apresentação: 1



• Introduz o tema

• Explicita objetivos
INICIANDO O 

DIÁLOGO

• Põe em diálogo teoria-práticas-
conhecimentos prévios

(CORPO DO 
TEXTO)

• Apresenta experiências/atividades 
vividas na EI

COMPARTILHANDO 
EXPERIÊNCIAS

ESTRUTURA 
DA UNIDADE  



• Propõe desenvolver e discutir 
atividades e situações, 

Reflexão e 
ação

• Indica texto, filme, etc. e propõe 
questões para discussão, 

Aprofundando 
o tema

• Recomenda textos, filmes, etc. 
complementares.

Ampliando o 
diálogo

Referências 
bibliográficas

ESTRUTURA 
DA UNIDADE  



PROPOSTA ORIGINAL DO CURSO DE FORMAÇÃO 
LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Objetivo: estabelecer orientações nacionais e formar
professoras de Educação Infantil para desenvolver o
trabalho com a linguagem oral e escrita, em creches e pré-
escolas.

Carga horária: 

120 horas
Duração: 

2 semestres 

EIXO CH presencial CH em serviço

• EDUCAÇÃO INFANTIL • 52h • 48h

FORMADOR LOCAL CURSISTA

Presencial Em serviço Presencial Em serviço

MÓDULO 1
Novembro e 
dezembro/2017

4h 8h 4h 8h

MÓDULO 2 Março/2018 16h 16h 8h 24h

MÓDULO 3 Abril/2018 16h 16h 8h 24h

MÓDULO 4 Maio/2018 16h 8h 8h 16h

PROPOSTA DE FORMAÇÃO DO PNAIC
LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Objetivo :Formação Continuada dos professores de Educação Infantil para que esses possam desenvolver,
com qualidade, o trabalho com a linguagem oral e escrita, em creches e pré-escolas de Minas Gerais.



NOSSOS DESAFIOS...
• COMO TRANSFORMAR NOSSO CURSO NUMA FORMAÇÃO

CULTURAL?
• Como produzirmos uma existência a ser empreendida e

compartilhada?
• Como proporcionar uma experiência intransferível de se

apropriar de uma relação com o mundo, e essa relação que seja
inseparável de uma relação com a linguagem.

• Como transformar nossa formação numa experiência estética e
ao mesmo lúdica com o mundo?

• Como perceber o corpo do(a) professor(a) como um corpo
sensível num encontro com o mundo, suas cores e
luminosidades, seus sons e odores, texturas e sabores.

• Como desenvolver novos sentidos e novas sensibilidades?
• Como empoderar as professoras como produtoras de cultura?
• Como proporcionar o encontro dos(as) professores(as) com

diferentes produções artísticas que possibilitem o alargamento
de suas experiências e existências?



CADERNO 1: 

Ser docente na Educação Infantil: entre o ensinar e o 
aprender

Sandra Richter
Isabel de Oliveira
Ludmila Tomé de Andrade

CADERNO 2.

Ser criança na Educação Infantil: infância e linguagem Solange Jobim e Souza
Maria Cristina Gouveia
Rita Ribes

CADERNO 3.

Linguagem oral e linguagem escrita na Educação 

Infantil:práticas e interações

Ana Maria de Oliveira Galvão
Cecília Goulart
Adriana Santos da Mata
Ana Luiza Bustamante Smolka
Lavínia Lopes Salomão Mogiolino
Maria Silvia P.M. Librandi da Rocha

CADERNOS A SEREM UTILIZADOS NO I SEMINÁRIO DE 
FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL



MÓDULO III E IV – CADERNO 1 

PROPOSTA: 
Analisar as relações entre Docência Infantil , Linguagem e Cultura Escrita realçando as 
especificidades da Educação Infantil



OS TEXTOS SUA IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO

Unidade 1. Docência e formação cultural
Sandra Richter

Texto motivacional, instigador. Sensibiliza as
professoras da Educação Infantil para um importante
tema que se articula a discussão da Leitura e escrita
na Educação Infantil: sua própria formação cultural.
Trabalha a amplitude da formação cultural da
professora articulada a vivências de experiências
estéticas transformadoras.

Unidade 2. Docência na Educação Infantil: contextos 
e práticas Isabel Oliveira

Texto que define os objetivos da Educação Infantil e 
instiga para uma discussão sobre a identidade deste 
profissional.

Unidade 3. Leitura literária entre professoras e 
crianças
Mônica Correia et alli.

Apresenta uma proposta de trabalho que articula os 
dois textos anteriores. Propõe a formação de um 
grupo de leitura literária.

O SUCESSO DESTA FORMAÇÃO DEPENDE DA 
CONSTITUIÇÃO DESTE GRUPO DE LEITURA!!!



Módulo III
Atividade 1 – Dinâmica da Silhueta

Tempo previsto: 60 minutos

Material necessário: 2m de papel pardo, 
canetinhas ou giz de cera.

Desenvolvimento:

•Reproduzir a silhueta de uma professora
que servirá de suporte para o registro das
concepções de cada professor(a) sobre a
docência na educação infantil.

•O formador(a) regional deverá
problematizar as concepções emergentes
e propor a discussão retomando os
conceitos apresentados pelas formadoras
locais.



Momento atual = reflexo de como essa atividade
vem se contruindo no Brasil, ao longo das últimas
décadas (p. 60).

Formação profissional e construção da
identidade das(os) professoras(es) da Educação
Infantil = reconhecer e valorizar o trabalho
docente na Educação Infantil implica exigir
políticas de carreira e salariais justas para com
professoras(es) e crianças (p. 62).

Unidade 2 - DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: contextos e práticas

Profissionalização da Educação Infantil

Módulo III
Atividade 2. Apresentação dialogada – Construindo Conceitos
Tempo previsto: 40 minutos



RAZÕES HISTÓRICAS, CULTURAIS E POLÍTICAS QUE
CORROBORAM PARA UMA MÁ COMPREENSÃO ACERCA DAS
ESPECIFICIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL:

✔ Caráter assistencialista da origem das creches no Brasil para
mães pobres, trabalhadoras. O objetivo era apenas de cuidados
corporais.

✔ Tentativa de superação do caráter assistencial substituindo-o
pelo caráter somente pedagógico => Concepção de que a EI é
lugar de preparação para o ensino fundamental.

✔ Formação insuficiente para o trabalho com crianças pequenas, 
o que inclui a necessidade de revisão das concepções de criança, 
educação, professor e educação infantil.



CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIRETOS

➔ É um ser humano também do hoje que não pode
ser limitado ao amanhã, e precisa ser
compreendida a partir de si mesma e do seu
próprio contexto.

➔ Representa um sujeito social, que não está
passivo em seu processo de socialização, faz
história e produz cultura.



Finalidades sociais da Educação
Infantil: compartilhamento do
cuidado e da educação das crianças
até os cinco anos de idade com as
famílias e a comunidade (p. 63).

Cuidado: conhecimento das condições e possibilidades de ação e
interações dos(as) pequenos(as) em ambiente coletivo de modo a
enriqucê-lo, favorecendo o desenvolvimento individual e em grupo (p.

65).

Educação: aprendizagem de diferentes conteúdos, procedimentos e
técnicas e, também, aquelas relativas às atitudes, à compreensão de si
e do mundo (p. 66).



EDUCAR DE MODO INDISSOCIADO DO CUIDAR É:

Dar condições para as crianças explorarem o ambiente de
diferentes maneiras (manipulando materiais da natureza ou
objetos, observando, nomeando objetos, pessoas ou
situações, fazendo perguntas etc) e construírem sentidos
pessoais e significados coletivos, à medida que vão se
constituindo como sujeitos e se apropriando de um modo
singular de formas culturais de agir, sentir e pensar. Isso
requer do professor ter sensibilidade e delicadeza no trato de
cada criança, e assegurar atenção especial conforme as
necessidades que identifica nas crianças. (Parecer homologado

nas revisões das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
- 2009)



A brincadeira, as 
interações e as 

professoras da Educação 
Infantil

A brincadeira faz parte das condições essenciais ao
desenvolvimento individual nos planos físico, social,
afetivo e cultural (p. 69).

Possibilidades para desencadear
outras situações de aprendizagens.



* A brincadeira, as interações e as 
professoras da Educação Infantil

Como transformar as instituições de educação 
infantil em um nível de ensino, sem que elas 
reproduzam ou tragam para si as práticas 

desenvolvidas nas etapas posteriores da educação 
básica?

Reconhecer o BRINCAR como atividade importante na 

infância e respeitar as necessidades especificas de ser 
criança, garantindo assim uma infância saudável, são 

aspectos fundamentais.



Atividade 3 – Vídeo1: A importância do brincar  
(https://www.youtube.com/watch?v=NdfZTeAp5Tg)

Tempo previsto: 20 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=NdfZTeAp5Tg


1ª PARTE - MOMENTO TERTÚLIA
”QUEM LÊ TEM MUITO A DIZER”

Atividade 1 - Alargando horizontes 

Tempo previsto: 20 minutos

Desenvolvimento:

A formadora retoma oralmente os relatos dos
projetos de leitura apresentados e aprofunda a
discussão, detalhando o projeto Tertúlia Literária
(pág. 107):

1.Construindo caminhos para a formação dos
professores como leitores de literatura.

2.Construir uma proposta de formação de
professores como leitores de literatura.

MÓDULO IV – CADERNO 1 UNIDADE 3 
LEITURA LITERÁRIA ENTRE PROFESSORAS E CRIANÇAS



1ª PARTE - MOMENTO TERTÚLIA
QUEM LÊ TEM MUITO A DIZER”

Atividade 2 - Roda de conversa

Tempo previsto: 30 minutos

Desenvolvimento:

•Revendo a proposta do Módulo I Dezembro/2017 PNAIC, 
referente à Tertúlia para subsidiar a formalização do projeto 
em construção.

Lembre-se que a Tertúlia Literária da sua turma já começou.
Providencie os livros que vocês escolheram, no item 4.2 acima.
Veja se estes livros estão disponíveis em meio digital
https://goo.gl/9NYvsK, procure na biblioteca da sua cidade ou
compre os livros, o que pode ser feito pela internet e a um
preço bem acessível. Veja o site Estante Virtual

MÓDULO IV – CADERNO 1 UNIDADE 3 
LEITURA LITERÁRIA ENTRE PROFESSORAS E CRIANÇAS

https://goo.gl/9NYvsK,


Para melhor contextualizar vamos retomar 
a proposta de trabalho de dezembro/2017

...

Discuta, decida e registre:

4.1. Que tema vocês escolherão? Apenas como inspiração, acesse o link
https://goo.gl/xpk1U6 e saiba quais foram os temas e livros lidos pelos participantes
do Projeto Tertúlia Literária da UFMG, entre 2009 e 2013.

4.2. Quantos encontros serão realizados e quais serão os livros de cada sessão?

4.3. Quando serão os encontros presenciais destinados à Tertúlia? Elabore um
cronograma com as datas e os nomes dos livros.

4.4. Haverá convidados para fazerem a medição dos encontros (um escritor, um
estudioso do autor ou da sua obra, um professor) ou serão vocês mesmas que se
encarregarão de mediar os encontros?

4.5. Uma sugestão é que vocês criem uma página no facebook para trocarem
informações sobre o autor, sua obra, o lugar onde se passa a história, o período
histórico, para que façam comentários, contem casos de forma a tornar os encontros
ainda mais interessantes. Quem poderia providenciar essa página?

4.6. Diante dessas respostas, definam quem deverá elaborar um pequeno projeto
explicitando: objetivos, obras a serem lidas, metodologia, cronograma, papeis dos
participantes, nome dos convidados (se for o caso), estrutura das sessões.

...

https://goo.gl/xpk1U6


•A turma deverá compartilhar as experiências vivenciadas com as
professoras e Coordenadoras Pedagógicas.

•Cada Formador deverá anotar aspectos relevantes para a
formalização do Projeto que está em andamento na sua turma.

•Sugerimos a utilização das tecnologias digitais para fomentar as
discussões do grupo de leitura.

•Culminância do projeto deverá ser planejada não como um fim e
sim encerramento de uma etapa e inauguração da próxima leitura.

Atividade 3 - Vídeo 2

Tempo previsto: 10 minutos

Desenvolvimento:

Assistir ao video 2 “A falta que a falta faz”

MÓDULO IV – CADERNO 1 UNIDADE 3 
LEITURA LITERÁRIA ENTRE PROFESSORAS E CRIANÇAS



PROPOSTA:   Trabalhar as concepções e Infância, Linguagem e Cultura com ênfase 
na criança produtora de cultura 

MÓDULOS IV E V – CADERNO 2 



OS TEXTOS SUA IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO

1. Infância e Linguagem
Solange Jobim e Souza

Nesta unidade somos instigados a buscar um olhar atento

para nossas crianças, aprender a escuta-las com atenção.

Refletir sobre as concepções de infância, linguagem e cultura

pensando em nossa prática diária. Nos diz também sobre a

importância das interações entre as crianças e os adultos no

desenvolvimento da linguagem.

2. Infância e Cultura
Rita Ribes Pereira

Este texto nos confronta a pensar na criança como um 
sujeito da cultura, não apenas como um depósito de uma 
cultura produzida por alguém. Criança que produz sua 
história e carrega valores culturais de acordo com suas 
vivências e interações.

3. Desenvolvimento Cultural da Criança
Maria Cristina Soares de Gouvêa

Nessa unidade é proposto o diálogo sobre os fundamentos 
biológicos e socioculturais do desenvolvimento da criança. A 
importância do brincar e o seu caráter lúdico como  
mediação entre a ação da criança e o mundo, pois nas 
brincadeiras as mesmas expressam suas vivência.



2ª PARTE – Infância e Linguagem
Atividade 1 - DINÂMICA DAS FOTOS
Tempo previsto: 20 minutos

Desenvolvimento:
As formadoras deverão formar 5 grupos. Cada grupo 
receberá uma fotografia de uma criança, em seguida:
1.1 Analisar a fotografia;
1.2 Pensar sobre a vida e a infância dessa criança;
1.3 Registar a resposta do grupo à questão: 

Como é a infância dessa criança?

MÓDULO IV – CADERNO 2 UNIDADE 1 
INFANCIA E LINGUAGEM 



Atividade 2  - Vídeo 3
Tempo previsto: 30 minutos

Desenvolvimento 
Assistir ao Documentário: 
“A invenção da infância”

Atividade 3 – Fechamento da Unidade 
Tempo previsto: 10 minutos

Desenvolvimento: 
Após assistirem ao documentário a Formadora 
apresenta suas conclusões abordando o 
conceito de Infância 

MÓDULO IV – CADERNO 2 UNIDADE 1 
INFANCIA E LINGUAGEM 



Atividade 1 – Linguagem - Trabalho em grupos  
Tempo previsto: 30minutos

Desenvolvimento:
As formadoras deverão formar 5 grupos para responder 
às seguintes questões:
1.1 O que é linguagem?
1.2 Como linguagem e infância estão entrelaçadas?
1.3 Como experimentar junto com as crianças o fato de 
que falamos e de que a linguagem, em sua origem, é pura 
expressão? 

MÓDULO V – CADERNO 2 UNIDADE 1 
INFANCIA E LINGUAGEM 



Benjamin Vigotski Bakhtin

“Desenvolvimento da 
linguagem a partir de uma 
capacidade mimética.” (p.16)

“(...) por meio da mimese, 
imita o real, sendo 
verdadeiramente aquilo que 
sua imaginação deseja (...)” (p. 
17)

- Literatura, artes plásticas, 
imagens técnicas e outras 
linguagens são a prova de que 
a capacidade mimética não 
desaparece.

“ A criança, ao buscar 
estabelecer relações e se 
comunicar com o mundo 
físico e social, utiliza-se do seu 
corpo como um todo, e 
nesses movimentos corporais 
está contido o germe da 
constituição simbólica da 
realidade.” (p. 19)

- Criar o mundo na linguagem 
requer esforço e aprendizado. 
(p.19)

- Interação verbal

“Não há enunciado isolado, 
todo enunciado pressupõe 
aqueles que antecederam e 
todos os que o sucederão; um 
enunciado é apenas um elo 
de uma cadeia, só podendo 
ser compreendido no interior 
dessa cadeia” (p.21).

MÓDULO V – CADERNO 2 UNIDADE 1 
INFANCIA E LINGUAGEM 

Atividade 2.  Apresentação do Quadro Síntese 
Tempo previsto: 30 minutos



QUEM É QUEM?



Quem é quem - Resposta

MIKHAIL BAKHTIN LEV VYGOTSKY WALTER BENJAMIN



“Produção humana 
socializada por meio da 
qual construímos nosso 
pertencimento a uma 
sociedade, a uma época, 
a um modo de perceber. 
(p.48)”

MÓDULO V – CADERNO 2 UNIDADE 2 
INFANCIA E CULTURA

Atividade 1.  Definição de cultura



MÓDULO V – CADERNO 2 UNIDADE 2 
INFANCIA E CULTURA

Atividade 2.  Estudo de casos em grupo 
Tempo previsto:  20 minutos

Dsenvolvimento:
As formadoras deverão ler os relatos abaixo. Após a leitura cada formadora apresentará uma 
postura a ser adotada pela escola, de acordo com os conceitos de infância, linguagem e 
cultura:

Relato 1
Um pai ao efetuar a matrícula da sua criança, declara a cor da mesma como parda, porém ela 
é uma criança negra e seus pais também.

Relato 2
Uma mãe ao chegar a sala do seu filho de 2 anos o encontrou brincando com panelinhas. A 
mesma questionou a professora se era normal os meninos brincarem com brinquedos de 
meninas e pediu para seu filho não brincar, pois o pai não iria gostar de saber.



As crianças e a cultura
Atividade 1. 
Tempo previsto: 10 minutos

Desenvolvimento:
A Formadora deverá  ler as questões abaixo e refletir sobre:

•As crianças são sujeitos de cultura?
•Como a cultura circula pelas crianças?

Se a cultura implica as minucias da invenção do cotidiano, segundo Michel de Certeau 
(2005), podemos afirmar que as crianças são sujeitos de cultura, que se apropriam e 
transformam a cultura cotidianamente.

Leitura de  texto do  Caderno 2 pág. 61. 
A partir desse texto, que é o relato de Benjamin sobre sua infância, as formadoras 
deverão concluir essa reflexão.

MÓDULO V – CADERNO 2 UNIDADE 3 
Desenvolvimento Cultural da Criança 



Tarde de inverno
Às vezes minha mãe me levava para fazer compras em tardes de inverno. Era
uma Berlim escura e desconhecida que, à luz de gás, se estendia à minha
frente. Fiávamos no antigo Oeste, cujos arruamentos eram mais uniformes e
despretensiosos que os preferidos posteriormente. Àquela hora já não se
podia perceber com clareza as sacadas e as colunas, mas nas fachadas havia
luz. Fosse por causa das cortinas de musolina, fosse por causa das venezianas
ou da camisa de lampião de gás suspensa, aquela luz pouco revelava dos
aposentos iluminados. Não tinha a ver com nada, a não ser consigo mesma.
Atraía-me e deixava me pensativo. Ainda hoje isso me acontece na memória.
E é assim que sou conduzido a um dos meus cartões postais. Esse exibia uma
praça em Berlim. As casas que a rodeavam eram de um azul delicado, o céu
azul no qual pairava a lua, de um azul mais escuro. Não haviam colorido nem
a lua nem as janelas na camada azul do cartão. Era preciso colocá-las contra a
luz, o que fazia emanar das nuvens e da série de janelas um súbito clarão
amarelo. Eu não conhecia a paisagem representada. Abaixo estava escrito
“Porta de Halle”. Porta e átrio nela se juntavam, formando a gruta iluminada,
na qual encontro a lembrança da Berlim hibernal (BENJAMIN, 2002, p. 127).



Toda experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva. É a
fome que põe em funcionamento o aparelho pensador. Fome é afeto. O
pensamento nasce do afeto, nasce da fome. Não confundir afeto com
beijinhos e carinhos. Afeto, do altim affetare, quer dizer ir atrás. O “afeto” é o
movimento da alma na busca do objeto de sua fome. É o eros platônico, a
fome que faz a alma voar em busca do fruto sonhado.

Atividade 3 . 
Tempo previsto: 30 minutos

Desenvolvimento:
Nesse momento as formadoras deverão ler esse trecho, retirado do livro de
Rubem Alves, para finalizar a reflexão sobre o Caderno 2.

O DESEJO DE ENSINAR E A ARTE DE APRENDER
Rubem Alves

MÓDULO V – CADERNO 2 UNIDADE 3 
Desenvolvimento Cultural da Criança 



Eu era menino. Ao lado da pequena casa
onde eu morava havia uma casa com um
pomar enorme que eu devorava com os
olhos, olhando sobre o muro. Pois aconteceu
que uma árvore cujos galhos chegavam a dois
metros do muro se cobriu de frutinhas que
eu não conhecia. Eram pequenas, redondas,
vermelhas, brilhantes. A simples visão
daquelas frutinhas vermelhas provocou meu
o desejo. Eu que queria comê-las. E foi então
que, provocada pelo meu desejo, minha
máquina de pensar se pôs a funcionar. Anote
isso: o pensamento é a ponte que o corpo
constrói a fim de chegar ao objeto do seu
desejo.

MÓDULO V – CADERNO 2 UNIDADE 3 
Desenvolvimento Cultural da Criança 



Se eu não tivesse visto e desejado as ditas
frutinhas, minha máquina de pensar teria
permanecido parada. Imagine se a vizinha, ao
ver os meus olhos desejantes sobre o muro,
com dó de mim, me tivesse dado um punhado
das ditas frutinhas, pitangas.

Nesse caso também minha maquina de pensar
não teria funcionado. Meu desejo teria se
realizado por meio de um atalho sem que eu
tivesse tido a necessidade de pensar. Anote
isso: se o desejo for satisfeito, a máquina de
pensar não pensa. Assim, realizando-se o
desejo, o pensamento não acontece. A maneira
mais fácil de abortar o pensamento é
realizando o desejo. Esse é o pecado de muitos
pais e professores que ensinam as respostas
antes que tivesse havido perguntas.

MÓDULO V – CADERNO 2 UNIDADE 3 
Desenvolvimento Cultural da Criança 



Fazer uma reflexão sobre
como as crianças se
apropriam da cultura, do
seu ambiente social
atribuindo significados e
construindo sua
identidade cultural.

REFLEXÃO



PROPOSTA:   Discutir a  Linguagem Oral, a Linguagem Escrita  e as Interações nas 
práticas cotidiana com as crianças. 

MÓDULOS VI E VII – CADERNO 3 



OS TEXTOS SUA IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO

1. Crianças e cultura escrita
Ana Maria de Oliveira Galvão

Discute o conceito de cultura escrita e suas

implicações na prática da Educação Infantil.

2.Linguagem oral e linguagem escrita: 
concepções e inter-relações
Cecília Goulart

Adriana Santos da Mata

Analisa as implicações linguísticas, sociais e 
culturais entre oralidade e escrita, 
observando suas aproximações e 
afastamentos, nos ajudando a refletir sobre a 
vida das crianças e sobre as atividades do 
cotidiano.

3. Crianças, linguagem oral e linguagem 
escrita: modos de apropriação
Adriana Santos da Mata
Lavinia Lopes Salomão Magiolino
Maria Silvia P.M. Librabdi da Rocha

Reflexão sobre os modos de participação das 
pessoas na cultura, da apropriação das 
práticas sociais e suas relações com os 
contextos de educação formal.



Atividade 1 - Leitura de História

“O menino que aprendeu a ver”

Ruth Rocha

Tempo previsto: 15 minutos

Material necessário: Livro de História

Desenvolvimento:

•A Formadora fará a leitura do livro e irá propor
uma breve conversa sobre a importância da leitura
literária na Educação infantil.

MÓDULO VI  e VII – INTRODUÇÃO AO CADERNO 3 
UNIDADE 1 - CRIANÇAS E CULTURA ESCRITA e

UNIDADE 2 - LINGUAGEM ORAL E LINGUAGEM ESCRITA: CONCEPÇÕES E INTER-RELAÇÕES
Unidade 3 – Crianças, linguagem oral e linguagem escrita: modos de apropriação

TEMPO PREVISTO PARA OS MÓDULOS: 3h 30min.



O QUÊ É ?
A leitura literária é uma prática cultural de natureza artística que deve
ser ensinada e aprendida na escola.

QUANDO?
Diariamente!

COMO?
Ela deve ser praticada, na educação infantil, sem vinculação à prática didática.

A inserção do momento da Leitura de História em sala de aula é motivante, permite o acesso a
variados, gêneros textuais, autores e estilos de textos e promove a formação de crianças e
professoras.

A leitura apresenta várias finalidades, dentre elas: prazer, diversão, obter informação, seguir
instrução, aprender.

Ela estimula a imaginação, a curiosidade e contribui para o alcance de um dos objetivos
atitudinais: a formação de leitores literários.

Leitura Literária



Atividade 2  – Roda de conversa 

Tema: Memórias dos primeiros contatos com a leitura e a escrita

Tempo previsto: 30 minutos

Material necessário: Quadro  e pincel ou giz 

Desenvolvimento:
•Cada participante será convidada(o) a relatar, em um minuto, sobre lembranças de
seus primeiros contatos com a língua escrita: como ocorreu, os sentimentos, qual(is)
suportes...

•A formadora fará o registro, simultaneamente, no quadro, de forma sintética, e ao
final dos relatos refletirá, com a turma, sobre as situações apresentadas.

Como ocorreu Sentimento Suporte



Desenvolvimento:

•Discutir a função da Educação
Infantil na abertura e ampliação do
olhar e inserção da criança em
relação ao mundo, a utilização das
informações ao seu redor e o
desenvolvimento da linguagem oral
e escrita.

Atividade 3 - Grupo de discussão
Tempo previsto: 15 minutos
Material necessário: Caderno 3, pág.  



Atividade 4  – Produção de texto e leitura comentada

Tempo previsto: 45 minutos em 3 momentos

Material necessário: verbetes em folha anexo

Desenvolvimento:

•Fazer a leitura dos verbetes e refletir sobre as questões colocadas a seguir: 

1º momento:
Tempo previsto: 15 minutos 

Material necessário: verbete em folha anexo 

Desenvolvimento:

•Constituir grupos com 4 participantes . Cada grupo receberá um verbete 
(alfabetização, cultura escrita, letramento e oralidade) que deverá ser lido e 
comentado pelo grupo. 



2º momento 

Tempo previsto: 15 minutos 

Material necessário: folha anexo com verbetes 

Desenvolvimento: 

• Após a discussão, constituir novos grupos. O critério para a formação desses 
é  ter, em cada grupo,  participantes que discutiram os 4  Verbetes  propostos. 

•Em seguida, os grupos discutirão as possíveis relações entre os Verbetes e
qual o significado de cada um no trabalho com crianças da Educação Infantil.
Cada grupo deverá eleger uma relatora que irá apresentar em plenária a
síntese da discussão de seu grupo.



3º momento

Tempo previsto: 15 minutos 

Material necessário: Caderno 3, páginas 13 a 27. 

Desenvolvimento:

•Leitura compartilhada do resumo sobre 
Crianças e Cultura Escrita (Caderno 3, páginas 13 
a 27).  



Atividade 5 –Infância e Cultura – Caminhando e cantando

Tempo previsto: 20 minutos

Material necessário: vídeo  Caminhando com Tim Tim                  

https://www.youtube.com/watch?v=1dYukOrq5RI

Desenvolvimento:

Assistir ao vídeo, ler as questões da página 63
do Caderno 3, refletir no grande grupo sobre a
prática docente em relação ao lugar da
linguagem verbal na Educação Infantil:

 Caminhando com Tim Tim                  
https://www.youtube.com/watch?v=1dYukOrq5RI

https://www.youtube.com/watch?v=1dYukOrq5RI
https://www.youtube.com/watch?v=1dYukOrq5RI


Reflexões a partir do video
Caderno 3 ,Pág. 63

1.Paramos e prestamos atenção ao que as crianças falam e à
maneira como se expressam? Quais são suas demandas?

2. As falas das crianças são valorizadas como saberes culturais
legítimos , apesar de diferenças que apresentem em relação à
chamada norma culta?

3. As crianças têm oportunidade de dialogar e aprender que, em
determinados momentos, devem ouvir, e não falar?

4. As crianças vivem experiências significativas com a cultura
escrita, ouvindo leituras ditando textos de gêneros variados?



Atividade 6
Tempo previsto: 30 minutos
Material necessário: Caderno 3  Pag. 70-71

Desenvolvimento:

•Dividir a turma em trios e apresentar as sugestões de atividades do caderno
3 pág. 70 e 71.
•Cada trio deverá selecionar uma atividade, planejar seu desenvolvimento e
apresentar para turma.

• Brincadeiras cantadas,
• Adivinhas – “ O que é, o que é?” ,
•Caminhadas exploratórias com mapas a serem ilustrados com o que for
observado no caminho,
•Produção coletiva de livro de histórias, com textos e ilustrações criados pelas
crianças,
•Planejamento de entrevista com pessoas/profissionais ligados aos projetos
em desenvolvimento,
• Relatório de observação de uma experiência,



• Confecção de convites para um evento escolar,
• Ouvir músicas e poesias, construir imagens a partir da experiência e

registrá-las,
• Elaboração conjunta de bilhetes informativos que as crianças levam para

os responsáveis nas cadernetas (agendas); leitura,
• Texto coletivo sobre aula-passeio, com descrição, narração, apreciações e

avaliação do grupo,
• Definição de regras/normas para a realização de tarefas, jogos e

atividades que envolvam movimentos coletivos,
• Apreciação estética de obras de arte (pintura, escultura, etc.),
• Conhecimento de pessoas relevantes social e culturalmente, por meio de

suas biografias: pintores, escultores, cientistas, entre outros,
• Carta ou outro tipo de mensagem afetiva para mães, pais, amigos,
• Panfleto ou folder informativo,
• Dramatização de histórias ou biografias, construção de personagens e

cenas,
• Rodas de conversa/leitura/mímica/piada, combinadas com antecedência

para haver preparação,
• Construção de portfólio,



• Manuseio e leitura de livros de literatura infantil,

• Lista de combinados,

• Lista das rotinas e atividades do dia,

• Elaboração de tabelas e gráficos significativos em relação ao que está 
sendo  trabalhado,

• Bingo do nome, forca,

• Leitura, planejamento e elaboração de mapas,

• Montagem coletiva do quadro de horários das atividades da semana,

• Planejamento e confecção de maquetes,

• Leitura de história em quadrinhos,

• Reconto de histórias,

• Apresentação oral dos desenhos e demais trabalhos,

• Leitura de mensagens eletrônicas e outros materiais encontrados na 
internet,

• Preparar receitas culinárias.



Atividade 7: Jogo do Sinal:

Tempo previsto: 15 minutos

Material necessário: Anexo I - impresso com as prática

Desenvolvimento:

• Cada participante receberá um formulário com práticas exitosas ou não e deverá
completar a segunda coluna de acordo com a cor do sinal, colorindo de verde ou de
vermelho. Ao final, o grupo deverá refletir e discutir quais são as práticas adequadas ou
não e por quê.

Sinal verde: Prática adequada

Sinal vermelho: Prática inadequada

Ao final, o grande grupo discutirá sobre as práticas que a escola de Educação Infantil vem
desenvolvendo ao longo dos anos.



1. A professora brinca de faz de conta com as crianças, na brincadeira organiza uma lista de compras junto

com as crianças, sendo ela a escriba, na lista anota coisas que precisam na casinha da brincadeira .

2. A professora entrega uma folha com uma matriz xerocada contendo um desenho em tamanho A4,

com traços pontilhados para contornar. Ela considera uma ótima atividade, pois as crianças ficam

muito tempo sentadas e concentradas.

3. Ao construir a rotina junto com as crianças, no início da aula, a professora deixa as crianças decidirem

quais jogos serão escolhidos no momento reservado para a hora dos jogos.

4. A professora mostra às crianças um livro de literatura com texto e imagem, pede que elas verbalizem o

que eles estão lendo, em cada página ela faz perguntas sobre o texto e tenta inserir os alunos que não

estão participando.

5. A professora Bárbara está um pouco ansiosa, pois o grupo de crianças está despedindo da educação

infantil e, no próximo ano, vão para o ensino fundamental. Bárbara pretende estimular mais a

coordenação motora das crianças e oferece matrizes de contorno dos números e das letras pontilhadas,

para desenvolver o treino motor das crianças.

6. A professora Stela coloca o nome nas cadeiras e nas mesinhas no início do ano, de modo que as 

crianças não poderão jamais trocar de lugar. Esse trabalho favorece o letramento das crianças.

ANEXO I  - JOGO DO SINAL



Atividade 8: Leitura do texto “O menino e a rosa” - Helen Buckley

Tempo previsto: 10 minutos

Material necessário: Texto 

Desenvolvimento:

•  Reflexão  coletiva sobre a história  lida.

Era uma vez um menininho bastante pequeno que contrastava com a escola bastante grande.

Uma manhã, a professora disse:

– Hoje nós iremos fazer um desenho.

“Que bom!”- pensou o menininho. Ele gostava de desenhar leões, tigres, galinhas, vacas, trens e 

barcos… Pegou a sua caixa de lápis-de-cor e começou a desenhar.

A professora então disse:

– Esperem, ainda não é hora de começar!

Ela esperou até que todos estivessem prontos.

– Agora, disse a professora, nós iremos desenhar flores.

“Que bom!”. Pensou o menininho. Ele gostava de fazer flores. E começou a desenhar bonitas flores 

com seus lápis rosa, laranja e azul.

A professora disse:

– Esperem! Vou mostrar como fazer.

E a flor era vermelha com caule verde.

– Assim, disse a professora, agora vocês podem começar.



O menininho olhou para a flor da professora, então olhou para a sua flor. Gostou mais da sua flor, mas não 
podia dizer isso… Virou o papel e desenhou uma flor igual a da professora.
Era vermelha com caule verde.
Num outro dia, quando o menininho estava em aula ao ar livre, a professora disse:
– Hoje nós iremos fazer alguma coisa com o barro.
“Que bom!”. Pensou o menininho. Ele gostava de trabalhar com barro. Podia fazer com ele todos os tipos de 
coisas: elefantes, camundongos, carros e caminhões. Começou a juntar e amassar a sua bola de barro.
Então, a professora disse:
– Esperem! Não é hora de começar!
Ela esperou até que todos estivessem prontos.
– Agora, disse a professora, nós iremos fazer um prato.
“Que bom!” – pensou o menininho.
Ele gostava de fazer pratos de todas as formas e tamanhos.
A professora disse:
– Esperem! Vou mostrar como se faz. E ela mostrou para todos como fazer um prato fundo.
– Assim, disse a professora, agora vocês podem começar.
O menininho olhou para o prato da professora, olhou para o próprio prato e gostou mais do seu, mas ele não 
podia dizer isso. E fez um prato fundo, igual ao da professora.
E muito cedo o menininho aprendeu a esperar e a olhar, e a fazer as coisas exatamente como a professora. E 
muito cedo ele não fazia mais coisas por si próprio.
Então, aconteceu que o menininho teve que mudar de escola. Essa escola era ainda maior que a primeira.
No primeiro dia a professora disse:
– Hoje nós vamos fazer um desenho.
“Que bom!”- pensou o menininho e esperou que a professora dissesse o que fazer.
Mas a professora não disse nada. Apenas andava pela sala.



Então, ela foi até o menininho e disse:

– Você não quer desenhar?

– Sim, disse o menininho, e o que é que nós vamos fazer?

– Eu não sei, até que você o faça, disse a professora.

– Como eu posso fazê-lo?

– Da maneira que você quiser.

– E de que cor?

– Qualquer cor, disse a professora.

– Se todo mundo fizer o mesmo desenho e usar as mesmas cores, como eu

posso saber o que cada um gosta de desenhar?

– Eu não sei… disse o menininho.

E então, ele começou a desenhar uma flor vermelha com o caule verde.



AVALIAÇÃO

Material: barbante, pregador de roupas e roupinhas.

Objetivo:

Conhecer as impressões que as cursistas estão levando do 
encontro, isto é, como sentiram a relevância das discussões e o 
que levarão em sua formação.

•Cada cursista escolhe uma peça de roupa (molde anexo) e no 
verso dele, pode escrever quais foram os aspectos positivos, 
negativos do encontro, além de apresentar sugestões. 

•Após a escrita da avaliação a cursista prega a roupinha no varal.

MÓDULOS VII  - AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO



PLANEJAMENTO

SERÁ APRESENTADO
NO FORMULÁRIO
ANEXO E DISCUTIDO
COM AS CURSISTAS.



PREPARANDO SEMINÁRIO II

• O terceiro módulo do Curso será realizado no
mês de abril/2018. É muito importante, para
termos tempo suficiente para nossas reflexões e
discussões, preparar-nos antecipadamente.
Utilizaremos nessa formação o Caderno 3
(retomando conceitos) e o Caderno 4.
Sugerimos, assim, que até lá, você:

• Registre suas impressões num pequeno relato,
para ser socializado com a sua turma,
ressaltando dificuldades, facilidades e suas
considerações sobre o trabalho desenvolvido
com os cadernos 1, 2 e 3.

• Faça a leitura atenta do caderno 4.



CONTATOS

UEMG

Uemg.pnaic2017@gmail.com

Blog pactuando

Pactuando.wordpress.com

Formador Regional

(cada formador preenche com o seu e-mail 

para contato dos formadores locais)

mailto:Uemg.pnaic2017@gmail.com


Obrigada!


