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minutos



Vivência



A criança aos 4 
anos

IMAGINAÇÃO A TODO VAPOR!
CORPO QUE NÃO PaRA!
VOCÊ SABIA?
QUEM QUER IR NA MINHA FESTA?
VOCÊ É MEU AMIGO?



O que VOCÊ ACHA QUE 
SEU FILHO VAI 

APRENDER NO T4?



O que será que as 
crianças estão 
aprendendo 
aqui?



O EU, O OUTRO, 
O NÓS



O que será que as crianças estão 
aprendendo aqui?



TRAÇOS, SONS, CORES 
E FORMAS



O que será que as crianças estão 
aprendendo aqui?



CORPO, GESTO E 
MOVIMENTO



O que será que as 
crianças estão 
aprendendo aqui?



ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO



O que será que as crianças 
estão aprendendo aqui?



ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 



Como nascem 
os estudos 
na Educação 
Infantil 
Os percursos investigativos são definidos 
a partir da observação das curiosidades 
e perguntas das crianças sobre o mundo. 

Cada percurso é definido pela equipe 
pedagógica com objetivos de 
aprendizagem que integram diferentes 
campos 
de experiência.

Na Educação Infantil, o ensino integra 
as diferentes áreas de conhecimentos 
(disciplinas) e são atravessados pelo 
lúdico. 

Afinal, brincar é a principal forma de 
aprender na infância aqui na Santi.



1. Observação | Escuta | Registro

2. Discussão dos registros
Insights em equipe

3. Definição do campo conceitual (BNCC)
Intencionalidade

4. Planejamento de contextos, provocações
Registro das experiências

5. Discussão em equipe Planejamento
Avaliação do processo | Documentação

Os percursos 
investigativos 



Relação Família 
Escola



MOMENTOS PARA LEMBRAR E 
RELEMBRAR SEMPRE...



https://docs.google.com/file/d/1tXtQ3I_tjVUZ6MOiMZ-3EeFn62IorWHc/preview


As cem linguagens da 
criança 
A criança é feita de cem.
A criança tem cem mãos, cem pensamentos, cem modos de pensar,
de jogar e de falar.
Cem, sempre cem modos de escutar as maravilhas de amar.
Cem alegrias para cantar e compreender.
Cem mundos para descobrir. Cem mundos para inventar.
Cem mundos para sonhar.
A criança tem cem linguagens (e depois, cem, cem, cem),
mas roubaram-lhe noventa e nove.
A escola e a cultura separam-lhe a cabeça do corpo.
Dizem-lhe: de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e 
de não falar,
De compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no 
Natal.
Dizem-lhe: de descobrir o mundo que já existe e, de cem,
roubaram-lhe noventa e nove.
Dizem-lhe: que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a 
imaginação,
O céu e a terra, a razão e o sonho, são coisas que não estão juntas.
Dizem-lhe: que as cem não existem. A criança diz: ao contrário,
as cem existem.

Loris Malaguzzi





Obrigada pela 
participação!


