
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

CLÁUDIA OLIVEIRA PIMENTA 

 

 

 

 

 

Avaliações municipais da educação infantil: contribuições para a garantia do direito à 

educação das crianças brasileiras? 

 

Versão corrigida 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2017 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CLÁUDIA OLIVEIRA PIMENTA 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliações municipais da educação infantil: contribuições para a garantia do direito à 

educação das crianças brasileiras? 

(Versão corrigida) 

 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo para obtenção do título de 

Doutora em Educação. 

 

Área de Concentração: Estado, Sociedade e Educação. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Sandra Maria Zákia Lian 

Sousa 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2017 

  



 

 

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE 
TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS 
DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na Publicação 

Serviço de Biblioteca e Documentação 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

 

      37.06(81)      Pimenta, Cláudia Oliveira 

      P644a                Avaliações municipais da educação infantil: contribuições para a 

garantia do direito à educação das crianças brasileiras? / Cláudia Oliveira 

Pimenta; orientação Sandra Maria Zákia Lian Sousa. São Paulo: s.n., 

2017. 

                                  670 p. ils.; grafs.; tabs.; anexos; apêndice                               

                                

                                  Tese (Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Educação. Área 

de Concentração: Estado, Sociedade e Educação) - - Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo. 

 

                                  1. Educação infantil (Avaliação) 2. Educação infantil (Qualidade) 3. 

Direito à educação 4. Indicadores de qualidade  I. Sousa, Sandra Maria 

Zákia Lian, orient.                            

 

             

 

 

  



 

 

 

 

Nome: PIMENTA, Cláudia Oliveira 

 

Título: Avaliações municipais da educação infantil: contribuições para a garantia do direito 

à educação das crianças brasileiras? 

 

Tese apresentada à Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo para obtenção do título de 

Doutora em Educação. 

 

Aprovado em: ____________________ 

 

Banca Examinadora 

 

 

Prof. Dr. __________________________ Instituição: _________________________ 

 

 

Julgamento: ________________________ Assinatura: _________________________ 

 

 

Prof. Dr. ___________________________ Instituição: _________________________ 

 

 

Julgamento: _________________________ Assinatura: _________________________ 

 

 

Prof. Dr. __________________________ Instituição: _________________________ 

 

 

Julgamento: _________________________ Assinatura: _________________________ 

 

 

Prof. Dr. __________________________ Instituição: _________________________ 

 

 

Julgamento: _________________________ Assinatura: _________________________ 

 

 

Prof. Dr. __________________________ Instituição: _________________________ 

 

 

Julgamento: _________________________ Assinatura: _________________________ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico essa tese à Dona Rosária, minha mãe, que preparava o lanche e colocava em um 

saquinho dentro do embornal, junto com folhas de papel de pão e um lápis, para que eu 

pudesse brincar de ir para a “escola”, atendendo ao meu desejo de acompanhar as crianças 

que passavam em frente de casa, com seus uniformes e puxadas pela mão. 

Dirigia-me ao quintal, cheio de pés de milho, mandioca e um abacateiro – todos plantados 

por ela – e fingia que tinha chegado na creche. 

Eu devia ter uns três ou quatro anos. Continuei brincando, todos os dias, embaixo dos pés 

de mandioca. 

Aos sete, finalmente fui à escola. 

 

 

  



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

“E aprendi que se depende sempre  

De tanta, muita, diferente gente 

Toda pessoa sempre é as marcas 

Das lições diárias de outras tantas pessoas” 

(Gonzaguinha, Caminhos do Coração, 1982) 

 

Imbuída pelas palavras do poeta e acreditando que tudo que fazemos na vida é o resultado 

do trabalho de muitas outras pessoas, começo meus agradecimentos. Muita gente colaborou para 

que esta tese se concretizasse. Em primeiro lugar, quero agradecer aqueles e aquelas que 

contribuíram diretamente com minha formação acadêmica: as professoras e os professores. 

Minha querida orientadora, Profa. Dra. Sandra Maria Zákia Lian Sousa, pelo rigor, 

competência e exigência com que trata a pesquisa; pela seriedade, paciência e companheirismo em 

todos os momentos desse meu percurso, sempre com um sorriso largo e um brilho nos olhos a cada 

conquista alcançada por seus orientandos. Sem seu incentivo e perspicácia teria sido muito difícil 

chegar até aqui. A você, todo o meu respeito, admiração e gratidão! 

À Profa. Dra. Adriana Bauer (FEUSP e FCC), que acompanhou toda essa trajetória, que me 

convidou para participar da pesquisa, por ela coordenada, que serviu de base para a identificação 

dos municípios que analisei. Além de ter participado de minha banca de qualificação com 

orientações valiosas para este trabalho. Obrigado por seu carinho e amizade! 

À Profa. Dra. Maria Machado Malta Campos (PUC/SP e FCC), pelas preciosas orientações 

durante o exame de qualificação, regadas por boas histórias sobre a educação infantil brasileira e 

mundial. Que alegria poder contar com suas observações! 

Aos professores com os quais cursei disciplinas durante o curso de doutorado. Suas 

proposições e problematizações acerca da educação, das desigualdades sociais e educacionais, do 

papel do Estado, dos direitos, da infância e da democracia foram fundamentais para a reflexão sobre 

o objeto deste trabalho: Profa. Dra. Lúcia Nuevo Barreto Bruno (FEUSP), Prof. Dr. Romualdo 

Portela de Oliveira (FEUSP), Prof. Dr. Vítor Henrique Paro (FEUSP), Prof. Dr. José Álvaro Moisés 

(FFLCH-USP) e Prof. Dr. Manuel Jacinto Sarmento (Universidade do Minho). A todos, muito 

obrigado! 

À Professora PhD Jane Page, que me orientou durante o estágio na Universidade de 

Melbourne e à Professora PhD Collette Tayler, pelas relevantes informações prestadas acerca da 

avaliação e das políticas voltadas para a educação infantil na Austrália. Aproveito para estender 

meus agradecimentos aos demais pesquisadores da Melbourne Graduate School of Education, em 



 

 

especial à Professora MD Tricia Eadie, ao Professor PhD John Polesel e ao Dr. Ghislain Arbour, 

este último do Centre for Program Evaluation. Obrigado pelo carinho e alegria com que me 

receberam e pelas conversas sobre avaliação educacional. 

Além dos professores e pesquisadores da Universidade de Melbourne, agradeço à Caecilia 

Tutyandari e Wan Yi Lee que sendo estudantes de pós-graduação e estrangeiras na Austrália, assim 

como eu, me acolheram com alegria e solidariedade durante a realização do estágio. Também com 

elas pude debater ideias e pensar sobre meu objeto de estudo. 

À Professora Rita Coelho, por oportunizar minha participação nos seminários ocorridos no 

âmbito da formulação do documento Educação Infantil: subsídios para construção de uma 

sistemática de avaliação, o que me permitiu ter contato com diferentes experiências e 

posicionamentos em relação à avaliação da etapa. Muito obrigado! 

Ao Prof. Dr. Ocimar Munhoz Alavarse e aos colegas do Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Avaliação Educacional (GEPAVE), que me proporcionam aprender cada vez mais sobre avaliação e 

a difícil tarefa de torná-la uma ação relevante e contributiva para a melhoria da educação em nosso 

país. A convivência com vocês é sempre produtiva e instigante. 

À Profa. Dra. Angela Maria Martins (FCC), pelo convite, ainda no início do doutorado, 

para participar de diversas pesquisas por ela coordenadas, o que contribuiu sobremaneira para 

minha formação. Sou-lhe muito grata por isso. 

Ao Prof. Dr. João Horta Neto (INEP), coordenador, juntamente com a Profa. Dra. Adriana 

Bauer, da pesquisa que me proporcionou a identificação dos municípios tratados nesta tese. 

Obrigado pelas discussões sobre avaliação e por sua torcida. 

Ainda no contexto das contribuições diretas ao meu trabalho, agradeço à Fundação Carlos 

Chagas (FCC) e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

por me autorizarem a utilizar os dados da pesquisa Avaliação e gestão educacional em municípios 

brasileiros: mapeamento e caracterização de iniciativas em curso, facilitando a identificação e o 

contato com os municípios investigados. 

E em se tratando deles, sou muito grata aos profissionais das secretarias de educação dos 

municípios paulistas que, gentilmente, prestaram informações sobre as iniciativas de avaliação da 

educação infantil em suas redes educacionais, sem as quais essa pesquisa não teria se efetivado. A 

vocês, meu muito obrigado e todo o meu respeito. 

Mas para que os estudos e pesquisas possam ser elaborados com tranquilidade, se faz 

necessário uma equipe de profissionais que cuide de nossa vida acadêmica. Na FEUSP temos o 

privilégio de contar com a competência, a serenidade e o sorriso estampado no rosto de Marcelo, 



 

 

 

 

Toninho, Cláudia, Bruna, Rosana e demais funcionários da Secretaria de Pós-graduação. Foi muito 

bom conviver com vocês durante todo esse tempo. Gratidão sem fim! 

Agradeço também aos meus amigos Leandro Luize, Paulo Arcas e Norci Meira que 

cuidaram, respectivamente, da revisão da tese, da tradução do resumo para o espanhol e da revisão 

do resumo em inglês. Ao Paulo agradeço, ainda, pelo estímulo para iniciar meus estudos de pós-

graduação, lá em 2008. Sua insistência foi crucial para que eu chegasse até aqui. À Norci agradeço 

também pela receptividade e carinho com que me acolheu em sua casa, para que eu pudesse realizar 

o estágio na Universidade de Melbourne. 

E falando sobre isso, aproveito para expressar minha gratidão à minha querida amiga 

Rejane Tamoto, que me ajudou a entender as regras e organizar a papelada para tirar o visto. 

Obrigado por tudo! 

Nesse contexto, agradeço à Beatriz Abuchaim, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, 

que facilitou meus contatos com os pesquisadores da Melbourne Graduate School of Education. 

No bojo da vida acadêmica, agradeço à cumplicidade e à torcida de minhas amigas Zara, 

Luciana, Lígia, Lucimara e Ariane. Também torço por vocês, sempre! 

E como a vida acadêmica só pode funcionar se pudermos contar com a colaboração de 

pessoas que cuidem de outros aspectos de nossa existência, passo agora a agradecer meus familiares 

e aos amigos de fora da universidade ou que já passaram por ela. 

Seu Lázaro e Dona Rosária, meus pais, suporte emocional e material na minha vida. Nesses 

quatro anos de estudos, eles cuidaram de mim e dos meus filhos, seja preparando a comida que eu 

nunca tinha tempo de fazer, seja levando café fresquinho no meu quarto enquanto eu me enfiava 

nos livros e no computador, seja suprindo minhas ausências com os meninos, especialmente no 

período que realizei o estágio de pesquisa no exterior. Amo-os com todas as minhas forças. 

Obrigado! 

Meus irmãos, Marcos e Luciana, meus primeiros amigos e confidentes. Assim como meus 

pais, eles me apoiaram de todas as maneiras possíveis e de forma incondicional e, como não poderia 

deixar de ser, suas famílias fizeram o mesmo. Desse modo agrego, nestes agradecimentos, meus 

cunhados Elaine e Maurício e meus sobrinhos Natália, Victor, Isabella e Mariana. Não sei viver sem 

vocês! 

Iruatan Caetano e Iago Gabriel, meus filhos queridos e amados, que torceram por mim 

durante essa jornada, que compreenderam minhas ausências, ainda que em alguns momentos 

tenham sofrido por conta disso. Vocês são meu porto seguro e dizer que vos amo é pouco para 

expressar o que sinto. Um beijo no coração! 



 

 

Não poderia deixar de citar minha tia e madrinha Maria Laurência (in memoriam), que 

sempre apostou e torceu por mim. Sou-lhe eternamente grata! 

Para finalizar, dizem que os amigos são os irmãos que a gente escolhe. Pois bem, eu tenho 

vários. Todos, em alguma medida, me impulsionam a continuar, acreditam em mim e não me 

deixam esmorecer. Mas há aqueles que estão sempre comigo, mesmo que distantes ou em outras 

dimensões. Além dos que já citei, agradeço profundamente à Leninha, João, Ione, Salete, Chicão, 

Carlos Barros, Banana, Marcelo (in memoriam), Luzia, Tião, Laura, Valéria, Vanda, Nathalia, 

Maria Helena, Luís Serrao, Swamy, Tadeu, Mara, Andressa Silva, Marcela, Gabriela, Carol, 

Isadora, Adriano, Laio, Toninho, Fabiane, Fernando, Amanda, Andressa Amoras, Gabriel, Débora 

Atanes, Marina e Décio. É uma alegria tê-los em minha vida! 

Esta tese contou com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (FAPESP), por meio da concessão de Bolsa de Estudos no País, a partir de março de 2016, e 

de Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE), nos meses de agosto, setembro e outubro do 

mesmo ano. 

  



 

 

 

 

PIMENTA, Cláudia Oliveira. Avaliações municipais da educação infantil: contribuições 

para a garantia do direito à educação das crianças brasileiras?. 652 p. 2017. Tese 

(Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

 

RESUMO 

 

 

A crescente relevância do debate sobre a avaliação da educação infantil no Brasil, a 

formulação de proposições elaboradas pelo governo federal e por governos municipais, 

além das esboçadas por instituições da sociedade civil, motivaram-nos a desenvolver o 

presente estudo, de caráter qualitativo e exploratório, com o objetivo de analisar iniciativas 

implementadas por municípios brasileiros, especialmente por municípios paulistas, tendo 

como finalidade evidenciar suas potencialidades para contribuir com a garantia do direito 

das crianças a uma educação infantil pública e de qualidade. O estudo foi desenvolvido em 

três etapas que se inter-relacionam: a) levantamento e análise do arcabouço legal, que inclui 

a legislação e os documentos que tratam de diferentes aspectos da educação infantil, 

publicados e/ou apoiados pelo Ministério da Educação; de produção acadêmica nacional 

que discute a qualidade da oferta e do atendimento em creches e pré-escolas; de 

experiências estrangeiras de avaliação da etapa; b) sistematização de dados sobre iniciativas 

de avaliação da educação infantil conduzidas por municípios brasileiros; c) levantamento, 

caracterização e análise de propostas vigentes em municípios do estado de São Paulo. O 

exame dessas referências subsidiou o estabelecimento de elementos balizadores para a 

elaboração de indicadores concernentes a características consideradas relevantes para a 

formulação de avaliações voltadas para a educação infantil. Com base nesses elementos, foi 

realizada a análise de iniciativas em curso em 42 municípios paulistas. Os resultados 

indicam a preponderância de desenhos avaliativos com foco no desenvolvimento e/ou 

aprendizagem das crianças. Quanto às iniciativas voltadas para a pré-escola, verificou-se 

que, usualmente, são elaboradas pelo órgão central e tendem a enfatizar a avaliação de 

habilidades de leitura e escrita com vistas a aferir o nível de aprendizagem das crianças. No 

entanto, identificou-se uma diversidade nas proposições, em especial quanto à participação 

dos estabelecimentos educacionais e da secretaria de educação na concepção e condução 

das avaliações. Além do foco na avaliação das crianças, foram identificadas iniciativas que 

abrangem outras dimensões na avaliação da etapa e que adotam processos de autoavaliação 

institucional combinados com iniciativas de avaliação externa. Estas proposições são as que 

parecem caminhar na direção da garantia do direito à educação das crianças pequenas. 
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ABSTRACT 

 

 

The growing relevance of debate on Early Childhood Education evaluation in Brazil, the 

resulting formulation of proposals elaborated by the federal government and municipal 

governments, in addition to those outlined by civil society institutions, motivated us to 

develop the present study of qualitative and exploratory character, with the objective of 

analyzing initiatives implemented by Brazilian municipalities, especially by municipalities 

in the state of São Paulo, with the purpose of highlighting their potential to contribute to the 

guarantee of the right of children to a quality public education. The study was developed in 

three interrelated stages: a) survey and analysis of the legal framework, which includes 

legislation and documents dealing with different aspects of early childhood education, 

published and/or supported by the Ministry of Education; Of the national academic 

production that discusses the quality of the services provided in kindergartens and 

preschools; Of foreign evaluation experiences of this educational stage; b) systematization 

of data on initiatives to Early Childhood Education evaluation conducted by Brazilian 

municipalities; c) survey, characterization and analysis of proposals in force in 

municipalities of the state of São Paulo. The examination of these references subsidized the 

establishment of benchmarks elements for the elaboration of indicators concerning 

characteristics considered relevant for the formulation of evaluations aimed at the Early 

Childhood Education. Based on these criteria, the analysis of ongoing initiatives was 

carried out in 42 municipalities of the state of São Paulo. The results indicate the 

preponderance of evaluative designs with a focus on children's development and learning. 

As for evaluation initiatives of preschool, it has been found that they are usually elaborated 

by the central department of education and tend to emphasize the evaluation of reading and 

writing skills in order to evaluate the children’s learning process. However, a diversity in 

the proposals was identified, especially regarding the participation of educational 

establishments and the education department in the design and conduction of evaluations. 

In addition to the focus on evaluating children, initiatives have been identified that 

encompass other dimensions in the evaluation of the stage and that adopt processes of 

institutional self-evaluation combined with external evaluation initiatives. These 

propositions are those which seem to be moving towards ensuring the right to education of 

young children. 
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RESUMEN 

 

 

La creciente relevancia del debate sobre la evaluación de la educación de la primera 

infancia en Brasil, la formulación de propuestas elaboradas por el gobierno federal y por 

gobiernos municipales, además de aquellas desarrolladas por instituciones de la sociedad 

civil, nos motivó a desarrollar esta investigación, cualitativa y exploratoria. El propósito es 

analizar las iniciativas implementadas por los municipios brasileños, especialmente 

aquellas llevadas a cabo por municipios paulistas, con el fin de poner de relieve su 

potencial para contribuir a garantizar el derecho de los niños a una educación inicial pública 

y de calidad. El estudio fue desarrollado en tres etapas interrelacionadas: a) relevamiento y 

análisis de la normativa de este nivel educativo, que incluye la legislación y los documentos 

publicados y/o reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional que tratan diversos 

temas de la educación inicial; la producción académica nacional que discute la calidad de la 

oferta y de la atención en guarderías e instituciones preescolares; y las experiencias 

internacionales de evaluación de este nivel educativo; b) sistematización de datos sobre las 

iniciativas de evaluación de la educación inicial llevadas a cabo por municipios brasileños; 

c) relevamiento, caracterización y análisis de propuestas en marcha en municipios del 

estado de São Paulo. Sobre la base del estudio de estas referencias se construyeron los 

elementos del señalización para la elaboración de indicadores para el análisis y la 

identificación de las características relevantes de las propuestas de evaluación de la 

educación inicial. A partir de estos indicadores se hizo el análisis de iniciativas de 

evaluación en 42 municipios paulistas. Los resultados indican el predominio de diseños 

evaluativos con énfasis en el desarrollo y aprendizaje de los niños. Con relación a las 

iniciativas desarrolladas para la evaluación del preescolar, en general son elaboradas por los 

organismos de gestión del sistema educativo y ponen énfasis en la evaluación de 

habilidades de lectoescritura con el propósito de medir el nivel de aprendizaje de los niños. 

Sin embargo, se encontró una diversidad de posiciones respecto de la participación de los 

establecimientos educativos y de las secretarías de educación en la concepción y 

conducción de los procesos evaluativos. Además de la énfasis en la evaluación de los niños, 

se encontraron iniciativas que evalúan otras dimensiones de la educación inicial y 

combinan procesos de autoevaluación institucional y evaluación externa. Al parecer, estas 

iniciativas son las que mejor garantizarían el derecho a la educación de los niños y niñas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese apresenta resultados de pesquisa que teve como propósito identificar e 

analisar iniciativas municipais de avaliação da educação infantil, desenvolvidas no âmbito 

de secretarias de educação de municípios brasileiros, com principal atenção para propostas 

desencadeadas por municípios do estado de São Paulo, tendo como objetivo compreender 

potencialidades dessas iniciativas para contribuir na garantia do direito à educação, pública 

e de qualidade, para as crianças pequenas. 

Incorporada ao sistema de ensino a partir da Constituição Federal de 1988 (CF 88) e 

à educação básica, com o estabelecimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBN 9394/96), a educação infantil é uma etapa na qual a oferta e o 

atendimento ainda não estão assegurados para todas as crianças de zero a cinco anos, apesar 

de garantida como direito social por essa legislação. 

O atendimento das crianças de quatro e cinco anos, que se tornou obrigatório a 

partir da aprovação da Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, enfrenta 

o problema da falta de vagas, o que impede a efetivação desse direito (CURY e 

FERREIRA, 2010). 

A situação agrava-se no caso das crianças de zero a três anos. De acordo com o 

Observatório do PNE, o Plano Nacional de Educação (2001-2010) “estabeleceu a meta de 

30% de matrículas em creches até 2005 e 50% até 2010. No entanto, em 2011, 23% das 

crianças estavam matriculadas”1. 

Nesse contexto, cabe salientar que, em nosso país, o atendimento da demanda para a 

educação infantil concentra-se eminentemente nas esferas municipais, responsáveis, em 

2015, por 63,36% do atendimento em creches e por 73,85% na pré-escola2. Essa situação 

implica discutir as reais condições existentes para a efetivação do direito das crianças a uma 

educação pública e de qualidade, dada a fragilidade das municipalidades para o 

atendimento da demanda. 

                                                   
1Disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil/analises/atender-50-da-

demanda-das-criancas-de-0-a-3-anos-na-educacao-infantil, consultado em 24/05/2005.  
2 Dados do Censo Escolar 2015, disponíveis em: http://portal.INEP.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-

sinopse, consultado em 08/07/2016. 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil/analises/atender-50-da-demanda-das-criancas-de-0-a-3-anos-na-educacao-infantil
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil/analises/atender-50-da-demanda-das-criancas-de-0-a-3-anos-na-educacao-infantil
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Segundo Nascimento (2012, p. 163), é necessário problematizar “como os 

municípios que possuem baixa capacidade financeira [...] conseguem suprir a grande 

demanda existente”. A educação infantil apresenta custos elevados e, em razão disso, “os 

municípios procuram diferentes formas” de atender a demanda “com custos menores”. O 

que decorre dessa ação é a superlotação de salas “e a utilização de espaços privados, 

geridos por instituições filantrópicas, religiosas ou comunitárias, conveniadas às 

prefeituras, prestando esse atendimento” (NASCIMENTO, 2012, p. 163). Tais instituições 

tendem a apresentar condições precárias de atendimento, como demonstram estudos e 

pesquisas realizados por Campos et al (2010), Pacífico (2010), Susin (2010), Bassi (2011), 

Correia (2013), entre outros. Sobre eles falaremos com maior profundidade no capítulo I 

desta tese. 

É nesse cenário que a avaliação no campo da educação infantil vem adquirindo 

novos contornos, ensejando novas demandas, novos questionamentos e novas/velhas 

disputas no âmbito dos governos e no âmbito acadêmico e social, tornando-se passível de 

atenção das políticas públicas (ROSEMBERG, 2013). 

Não obstante a elevação da avaliação da etapa ao status de “problema social”, como 

afirma Rosemberg (2013), no que tange à legislação, tanto a LDBN 9394/96 como a 

Constituição não indicam aspectos a ser avaliados, na educação infantil, que tenham como 

propósito o levantamento de informações para a tomada de decisão no nível da política 

pública. No caso da LDBN, apenas a avaliação da criança é mencionada, devendo ocorrer 

“mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental” (Artigo 31), circunscrevendo-se 

ao âmbito da avaliação da aprendizagem, sob responsabilidade dos estabelecimentos 

educacionais. 

De acordo com Sousa (2014, p. 71), é o PNE 2001-2011, estabelecido pela lei nº 

10.172, de 9 de janeiro de 2001, que vai prever, pela primeira vez, encaminhamentos nessa 

perspectiva: 

 
O objetivo/meta 11 preceituava a avaliação das instituições de 
atendimento de crianças de zero a três anos de idade, o objetivo/ meta 19 
prescrevia o estabelecimento de “parâmetros de qualidade dos serviços de 
educação infantil, como referência para a supervisão, o controle e a 
avaliação, e como instrumento para a adoção de medidas de melhoria da 
qualidade”, além do objetivo/ meta 10 que indicava a expectativa de que 
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os municípios estabelecessem “um sistema de acompanhamento, controle 
e supervisão da educação infantil, nos estabelecimentos públicos e 
privados, visando ao apoio técnico-pedagógico para a melhoria da 
qualidade e à garantia de cumprimento dos padrões mínimos estabelecidos 
pelas diretrizes nacionais e estaduais (BRASIL, 2001).” 

 

Em consonância com essas metas, o PNE 2014-2024, instituído pela Lei nº 13.005, 

de junho de 2014, reafirma a proposta de que a avaliação da educação infantil deve ser 

promovida “com base em parâmetros nacionais de qualidade”, tendo como foco a 

“infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, 

a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes” (BRASIL, 2014, p. 49). 

Convém destacar que a avaliação é entendida, no referido plano, como uma das estratégias 

para se atingir a meta de universalização da pré-escola até 2016 e a ampliação da oferta de 

vagas em creches até 2020, condição sine qua non para assegurar a qualidade dessa etapa 

educacional. Nessa perspectiva, registram-se, de forma sucinta nesta introdução, ações que 

foram desencadeadas pelo governo federal com o propósito de atender as indicações 

constantes no PNE quanto à avaliação da educação infantil.3 

Sob coordenação da Coordenação Geral da Educação Infantil (COEDI), pertencente 

à Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação (MEC), em parceria 

com outros órgãos governamentais e entidades da sociedade civil, temos: 

➢ A publicação e distribuição do material Indicadores da Qualidade na 

Educação Infantil, respectivamente em 2009 e 2010, cuja metodologia 

propõe um processo de autoavaliação dos estabelecimentos educacionais, 

por meio de adesão das instituições, de aspectos voltados para: as ações 

desenvolvidas em cada unidade; as condições de funcionamento e de 

infraestrutura das instituições; as condições de trabalho dos profissionais 

que atuam nessa etapa; as relações estabelecidas com a comunidade escolar. 

As informações e resultados provenientes deste processo devem ser 

utilizados para a elaboração de um Plano de Ação voltado para a melhoria 

da qualidade da educação oferecida; 

➢ O Monitoramento e Avaliação do Uso dos Indicadores da Qualidade na 

Educação Infantil, em 2011, que teve o propósito de apreender os usos que 

                                                   
3 Detalhamentos mais aprofundados dessas iniciativas serão tratados no capítulo III desta tese. 
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estavam sendo efetuados por estabelecimentos educacionais, secretarias e 

conselhos municipais de educação, grupos de pesquisa, entre outros 

públicos, do material Indicadores da Qualidade na Educação Infantil; 

➢ A criação do Grupo de Trabalho de Avaliação da Educação Infantil, em 

2011, para elaboração de subsídios e diretrizes necessários à construção da 

avaliação nacional da etapa; 

➢ A elaboração e publicação do documento Educação Infantil: subsídios para 

a construção de uma sistemática de avaliação4, em 2012, com foco no 

acesso, insumos, processos e resultados. 

 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 

responsabilizou-se pela organização da elaboração e operacionalização de um instrumento 

nacional de avaliação da educação infantil, nos anos de 2013, 2014 e 2015, com base no 

documento Educação Infantil: subsídios para a construção de uma sistemática de 

avaliação. 

Em continuidade a essas ações, em maio de 2016, o então ministro da Educação, 

Aloizio Mercadante, publicou a Portaria nº 369, de 05 de maio de 2016, criando o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica (SINAEB) que incorporava a educação infantil 

no sistema nacional de avaliação, com a instituição da Avaliação Nacional da Educação 

Infantil (ANEI). 

A partir das mudanças governamentais ocorridas em meados de 20165, a nova 

direção do MEC revogou a portaria de criação do SINAEB, no mês de agosto do referido 

ano, com a justificativa de que o sistema de avaliação não poderia ser criado sem a 

aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ainda em revisão – naquele 

momento – no âmbito do governo federal, sinalizando que as avaliações da educação básica 

– nas quais se inclui a educação infantil – devem ser pautadas pelo currículo6. 

                                                   
4 O documento intitulado “Educação Infantil: subsídios para a construção de uma sistemática de avaliação”, 

contou com a consultoria da Profa. Dra. Sandra Maria Zákia Lian Sousa, da Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo (FEUSP). 
5Em 31 de agosto de 2016 ocorreu o impeachment da então presidenta da República, Dilma Rousseff. Ela já 

se encontrava afastada do cargo desde maio do referido ano. Em seu lugar, assumiu o seu vice, Michel Temer, 

que trocou os dirigentes de todos os ministérios e de várias autarquias do governo federal, entre elas o INEP. 

Uma das primeiras ações do novo ministro da Educação foi a revogação da portaria do SINAEB. 
6 Ver Portaria nº 981, de 25 de agosto de 2016. 
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Além dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil e das proposições do 

documento Educação Infantil: subsídios para a construção de uma sistemática de 

avaliação, cujas abordagens estão fundamentadas nas indicações do PNE 2014/2024, 

registramos outras proposições – no âmbito do governo federal – que caminham em direção 

distinta. 

Em 2011, por exemplo, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República (SAE) apresentou o instrumento norte-americano “Ages & Stages 

Questionnaires – Third Edition (ASQ-3)”7 ao MEC, cuja aplicação no município do Rio de 

Janeiro, em 2010, provocou a mobilização de diversas instituições que se posicionaram 

contrariamente à adoção desse modelo de avaliação da educação infantil no Brasil, dado 

que seu foco recai sobre o desempenho das crianças e não sobre as condições de oferta e de 

atendimento da etapa. 

Somam-se a isso as proposições avaliativas ensejadas pelo governo federal, voltadas 

para os anos iniciais do ensino fundamental e que parecem ter potencial para induzir ações 

na educação infantil, no sentido de tomar o desempenho cognitivo das crianças como 

expressão de sua qualidade (CORRÊA, 2011; SOUZA, 2012). É o caso da Avaliação 

Nacional da Alfabetização (ANA), cujos objetivos são: avaliar o nível de alfabetização de 

todos os alunos matriculados no 3º ano do Ensino Fundamental; produzir indicadores 

relativos às condições de oferta de ensino; instituir parâmetros para a melhoria da qualidade 

de ensino e redução das desigualdades, em consonância com as metas e políticas 

estabelecidas pelas diretrizes da educação nacional8, em articulação com a meta 5, 

estratégia 5.2 do PNE 2014/2024, que indica a criação de instrumentos nacionais de 

avaliação para aferir e promover a alfabetização das crianças até os oito anos de idade. No 

mês de fechamento desta tese, o MEC apresentou a 3ª versão da BNCC que estabelece a 

idade de sete anos para que a alfabetização das crianças se concretize o que, certamente, 

provocará mudanças na ANA e, por conseguinte, poderá ter efeitos na educação infantil.9 

                                                   
7 Forneceremos mais detalhamentos sobre essa iniciativa no capítulo III desta tese. 
8 Disponível em: http://portal.INEP.gov.br/web/saeb/ana, consultado em 22/03/2014. 
9 Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf, consultado em 

07/04/2017. 

http://portal.inep.gov.br/web/saeb/ana
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf
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Além de iniciativas gestadas pelo governo federal, identificam-se entidades da 

sociedade civil que também têm se mobilizado para propor iniciativas de avaliação com 

foco no desenvolvimento/desempenho das crianças, envolvendo a educação infantil.  

Em 2014, o Instituto Ayrton Senna (IAS) divulgou a proposta de avaliação em larga 

escala, denominada Social and Emotional or Non-cognitive Nation wide Assessment, no 

Fórum Internacional de Políticas Públicas “Educar paras as Competências do Século 21” 10. 

Tal iniciativa foi elaborada pelo referido instituto com aportes do governo federal. 

De acordo com Sousa (2014, p. 85), essa proposição tem recebido apoio da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e de instâncias 

governamentais. Segundo a autora, no evento supracitado distribuiu-se o documento 

Desenvolvimento sócio emocional e aprendizado escolar: uma proposta de mensuração 

para apoiar políticas públicas, “que apresenta instrumento de mensuração de competências 

sócio emocionais em larga escala e resultados de sua aplicação piloto em uma amostra de 

alunos da rede estadual de educação do Rio de Janeiro”. Sousa assinala que, “embora essa 

proposta não se refira exclusivamente à educação infantil é possível que venha abrangê-la”, 

e sublinha que, no documento, há menção sobre intervenções bem-sucedidas em 

instituições pré-escolares. 

Recentemente, em dezembro de 2016, o IDados, centro de estudos ligado ao 

Instituto Alfa e Beto, em conjunto com o Laboratório de Pesquisa em Oportunidades 

Educacionais (LaPOpE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), promoveu um 

seminário internacional para divulgar proposta de adaptação de uma avaliação de origem 

inglesa, denominada “iPIPS (sigla em inglês para Indicador Internacional de Performance 

em Escolas de Ensino Primário)”11 e desenvolvida pelo Centre for Evaluation & 

Monitoring, da Durham University. Segundo os organizadores do evento, no Brasil,  

 
O objetivo é colher informações robustas, em nível individual, sobre 
aptidões cognitivas de crianças entre 4 e 6 anos de idade nas disciplinas de 
Língua Portuguesa e Matemática, além de habilidades em coordenação 
motora. A partir do diagnóstico inicial, os pesquisadores farão o 

acompanhamento das crianças ao longo do Ensino Fundamental I. Os 
resultados devem servir de apoio para que formuladores de políticas 
públicas estejam conscientes das fraquezas desta etapa, podendo saná-las, 
e possam identificar os benefícios no longo prazo dos investimentos na 

                                                   
10 O fórum foi organizado pelo Instituto Ayrton Senna (IAS), pelo INEP e pelo MEC. 
11 Disponível em: http://www.alfaebeto.org.br/preditores-do-sucesso-escolar/, acesso em 20/12/2016. 

http://www.alfaebeto.org.br/preditores-do-sucesso-escolar/
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Educação Infantil e em práticas comprovadamente eficazes de 
alfabetização.12 

 

De acordo com o site de divulgação dessa iniciativa, o iPIPS avalia cinco 

dimensões, quais sejam: desenvolvimento cognitivo; desenvolvimento pessoal, social e 

emocional; desenvolvimento físico; comportamento e informações contextuais13. Os 

resultados dessa avaliação, de acordo com seus formuladores, são comparáveis com o 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA)14. 

Além de iniciativas desencadeadas pelo governo federal e por entidades da 

sociedade civil, estudos vêm identificando o desenvolvimento e implementação de 

iniciativas de avaliação dessa etapa educacional na esfera dos municípios.  

Ao estudarem o estabelecimento de parcerias entre os setores público e privado, 

Adrião et al (2009, p. 804) assinalaram que um “levantamento preliminar junto ao total dos 

municípios paulistas indicou que, no período de 1994 a 2006, dos 645 municípios, 161 

informaram adotar ou já ter adquirido, neste período, ‘sistema apostilado’ para a educação 

infantil e ensino fundamental [...]”. Segundo as autoras, entre outros “produtos”, o “pacote” 

era composto por “processos de avaliação externa e interna” (IDEM, p. 806). 

Corroborando os dados do estudo supracitado, Nascimento (2012) assinala que, ao 

realizar pesquisa sobre o uso de sistemas apostilados na educação infantil, entre setembro 

de 2008 e janeiro de 2009, 29 dos 14715 municípios paulistas que responderam às suas 

questões afirmaram utilizá-los. A autora não discute, diretamente, aspectos relacionados 

com a avaliação. Todavia, revela elementos importantes para o debate que subjaz, 

atualmente, a relação que vem sendo estabelecida entre avaliação e currículo, dado que os 

municípios pesquisados afirmaram que o material apostilado se baseia nos referenciais 

curriculares nacionais para a educação infantil e que supre deficiências da formação 

                                                   
12 Disponível em: http://www.alfaebeto.org.br/preditores-do-sucesso-escolar/, acesso em 20/12/2016. 
13 Disponível em: http://www.ipips.org/the-ipips-study/the-pips-assessment, acesso em 20/12/2016 (tradução 

nossa). 
14 “O Programme for International Student Assessment (Pisa) – Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes – é uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada de forma amostral a estudantes matriculados a 

partir do 8º ano do ensino fundamental na faixa etária dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da 
escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. [...] O objetivo do Pisa é produzir indicadores que 

contribuam para a discussão da qualidade da educação nos países participantes, de modo a subsidiar políticas 

de melhoria do ensino básico. A avaliação procura verificar até que ponto as escolas de cada país participante 

estão preparando seus jovens para exercer o papel de cidadãos na sociedade contemporânea”. Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/pisa, acesso em 30/09/2016. 
15 A autora contatou 644 municípios do estado de São Paulo, recebendo respostas de 147 (Nascimento, 2012). 

http://www.alfaebeto.org.br/preditores-do-sucesso-escolar/
http://www.ipips.org/the-ipips-study/the-pips-assessment
http://portal.inep.gov.br/pisa
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docente, organizando a atividade pedagógica. Cabe ressaltar que tais sistemas, segundo a 

autora, fornecem instrumentos para avaliação do desenvolvimento das crianças. 

Em 2014, a pesquisa “Avaliação e Gestão Educacional em municípios brasileiros: 

mapeamento e caracterização de iniciativas em curso”, realizada em parceria pela 

Fundação Carlos Chagas (FCC) e pelo INEP, identificou 618 municípios, distribuídos entre 

as cinco regiões do país, que afirmaram avaliar a educação infantil. Destes, 427 informaram 

que sua proposta avaliativa tem como foco o desenvolvimento das crianças. Outros 25 

assinalaram avaliar, além das crianças, outras dimensões, tais como infraestrutura e/ou 

processos de gestão administrativa e pedagógica e 28 informaram que avaliam apenas 

infraestrutura e/ou processos de gestão16. (FCC; INEP, 2014 - Base de dados). 

As diferentes proposições de avaliação da qualidade da educação infantil no país 

revelam, sobretudo, disputas de visão quanto à configuração e finalidades das avaliações, 

na atualidade: de um lado, iniciativas voltadas para a avaliação do acesso, dos insumos e 

dos processos e, de outro, iniciativas voltadas para a avaliação do 

desenvolvimento/desempenho das crianças. 

Mas, qual(is) noção(ões) de qualidade subjaz(em), de modo dominante, às 

iniciativas em curso? Tais noções supõem condições de oferta e de atendimento com 

qualidade? 

Dada a polissemia do termo, compreendemos que avaliar a qualidade de uma dada 

situação ou de alguma coisa pressupõe explicitar o(s) entendimento(s) ou, ainda, os 

“valores de quem produz a análise de qualidade” (SOUSA, 1997, p. 265).  

Com essa perspectiva, é objetivo geral desta pesquisa de doutorado analisar 

iniciativas municipais de avaliação da educação infantil do país, elaboradas e/ou 

conduzidas por secretarias de educação dessa esfera federativa, com principal atenção para 

municípios paulistas, visando a compreender suas potencialidades para contribuir na 

garantia do direito à educação infantil pública e de qualidade. 

Nossa hipótese é a de que desenhos mais abrangentes de avaliação, que abarquem 

diferentes focos e dimensões, apresentam maior potencial para garantir esse direito. 

Entretanto, consideramos que os usos efetuados a partir dos resultados obtidos podem 

                                                   
16 Sobre os dados dessa pesquisa falaremos, com maior profundidade, no capítulo III desta tese. 
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esclarecer em que medida os municípios têm se esforçado para assegurá-lo. Para tanto, 

definimos como objetivos específicos: 

 

1. Identificar a existência (ou não) de arcabouço legal referente às avaliações 

municipais da educação infantil e mapear sua abrangência e seus propósitos, bem 

como evidenciar possíveis relações com as iniciativas federais de avaliação dessa 

etapa;  

2. Analisar as abordagens/desenhos, os dados produzidos pelas avaliações municipais 

e o uso efetuado pelos gestores educacionais – das informações coletadas – 

buscando identificar elementos que visem à garantia dos direitos das crianças a uma 

educação infantil pública e de qualidade, à luz da literatura, nacional e estrangeira, 

que trata do assunto. 

 

As análises efetuadas buscaram responder às seguintes questões: 

1. O que os delineamentos assumidos por avaliações municipais têm buscado informar 

sobre a qualidade da educação infantil? 

2. Que ações gestores educacionais têm desencadeado a partir das informações 

produzidas por essas avaliações? Tais ações atendem às finalidades educacionais da 

educação infantil, previstas na legislação e em documentos orientadores dessa 

etapa? 

3. As informações produzidas pelas avaliações abarcam elementos que demandam 

ações dos órgãos intermediários e centrais da secretaria de educação ou restringem-

se às escolas e seus profissionais?  

4. As avaliações da educação infantil, implementadas por municípios paulistas, têm 

potencial para colaborar na garantia do direito das crianças a uma educação pública 

e de qualidade? 

 

O desenvolvimento do estudo abrange três etapas, inter-relacionadas entre si: i) 

mapeamento e exame de legislação e documentos oficiais, desenvolvidos em âmbito 

nacional, da literatura brasileira que trata da qualidade na/da educação infantil e de 

proposições estrangeiras de avaliação dessa etapa, já estudadas no Brasil ou divulgadas em 
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eventos organizados pelo campo da educação infantil, sob coordenação da COEDI/MEC; 

ii) sistematização de dados coletados em municípios do país sobre iniciativas de avaliação 

da educação infantil; iii) levantamento, caracterização e análise de propostas vigentes em 

municípios do estado de São Paulo.  

Do arcabouço legal, das produções acadêmicas nacionais e das iniciativas 

estrangeiras de avaliação foram extraídos elementos balizadores para a formulação de 

indicadores que nos auxiliaram na análise de iniciativas de avaliação municipais, sobre os 

quais trataremos no capítulo IV desta tese. O fluxograma exposto na Figura 1, a seguir, 

ilustra o caminho percorrido para a consecução das análises. 

 

Figura 1 – Fluxograma do desenho da tese 

 

Elaborado pela autora. 

 

A legislação e documentos oficiais que norteiam a educação infantil no país foram 

pesquisados em sites do governo federal, em especial do Ministério da Educação. Após a 

realização das leituras foi possível evidenciar os conteúdos constantes neste arcabouço 

legal, relativos à/aos: direitos das crianças; critérios para estabelecimento de convênios e 

credenciamento de instituições; critérios para a infraestrutura dos estabelecimentos 

educacionais; critérios de atendimento e parâmetros de qualidade referentes à organização e 
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ao funcionamento dos estabelecimentos; currículo; entre outros. Tais conteúdos estão 

sintetizados no capítulo I desta tese. 

Os documentos, construídos usualmente com a colaboração de estudiosos da área, 

fornecem indicações importantes quanto à qualidade que se almeja para o atendimento das 

crianças pequenas, como o respeito às diversidades culturais, regionais e locais, o 

fortalecimento da compreensão de que educação e cuidado são indissociáveis, a 

necessidade de formação específica para os professores que atuam nessa etapa, a 

construção de espaços físicos que promovam a interação entre as crianças, entre elas e os 

adultos e de todos com o meio ambiente, a construção de propostas pedagógicas/currículos 

que denotem uma identidade própria para a educação infantil, entre outros (BRASIL; MEC; 

SEF, 1996, 1998a, 1998b, 1998c, 2002; BRASIL; MEC; SEF; SEE, 2000; BRASIL; MEC; 

SEB, 2006a, 2006b, 2006c, 2006d,2009a, 2009b, 2010; BRASIL, MEC, CNE, 2009; 

CAMPOS E ROSEMBERG, 2009; CARREIRA, 2007).17. 

Quanto às produções acadêmicas que tratam da qualidade na/da educação infantil, 

empreendemos buscas no Banco de Periódicos, Teses e Dissertações da Coordenação e 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), no campo busca avançada, tendo 

como critério de recorte temporal os últimos 20 anos, período em que as indicações 

referentes à educação infantil, previstas na legislação, adquirem visibilidade nos estudos e 

pesquisas acadêmicas.  

Para efetuar esse levantamento, criamos alguns descritores para acessar trabalhos 

dentro do escopo de nossa investigação, ou seja, aqueles que tratam da interface entre 

avaliação, qualidade e direito. São eles: Avaliação and Educação Infantil; Direito and 

Educação Infantil; Qualidade and Educação Infantil; Indicadores and Educação Infantil. 

Esse último foi elaborado com a perspectiva de evidenciar produções que tratassem do uso 

e/ou análise dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, dado que essa é uma das 

proposições de avaliação que tem sido utilizada por alguns municípios brasileiros, como 

indicam estudos desenvolvidos por Ribeiro (2010) e Brasil/MEC/SEB/COEDI (2011). 

Na Tabela 1, a seguir, registram-se os descritores e a quantidade de artigos, teses e 

dissertações encontrados. Informamos que o levantamento dessas produções foi finalizado 

em março de 2015. Algumas produções publicadas em período posterior a essa data foram 

                                                   
17 Sobre esses documentos falaremos com maior profundidade no capítulo I desta tese. 
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agregadas, conforme obtínhamos contato com elas. Entretanto, não estão adicionadas na 

Tabela, haja vista não terem sido selecionadas por meio dos critérios estabelecidos na 

realização da busca efetuada no portal da Capes. 

 

Tabela 1 – Quantidade de artigos, teses e dissertações por descritor 

DESCRITORES ARTIGOS TESES DISSERTAÇÕES TOTAL 

Direito and Educação Infantil 16 05 09 30 
Qualidade and Educação Infantil 09 05 10 24 
Avaliação and Educação Infantil; 16 04 06 26 
Indicadores and Educação Infantil - - 04 04 
Total de produções 41 14 29 84 

Fonte: Banco de Periódicos, Teses e Dissertações da Capes. 
Elaborado pela autora. 

 

Das produções constantes na Tabela 1 selecionamos, após a leitura, dez artigos, seis 

teses e dez dissertações, sendo 11 provenientes da busca realizada com o descritor 

Avaliação and Educação Infantil, sete com o descritor Qualidade and Educação Infantil, 

cinco com o descritor Direito and Educação Infantil e três com o descritor Indicadores and 

Educação Infantil. Parte dessas produções são citadas em nota de rodapé, como possíveis 

trabalhos a serem investigados em temáticas específicas, como é o caso das produções 

referentes a escalas estrangeiras de avaliação da educação infantil, por exemplo.  

As produções acadêmicas selecionadas possuem diferentes recortes temáticos e 

utilizam variados procedimentos metodológicos, oferecendo um panorama abrangente para 

a análise da qualidade da educação infantil existente no país.  

Quanto aos temas tratados identificamos trabalhos que investigaram a estrutura 

arquitetônica das instituições; a participação (ou não) da comunidade nas decisões dos 

estabelecimentos educacionais de educação infantil; as condições existentes em instituições 

conveniadas; a construção do trabalho pedagógico; a prática pedagógica; a formação dos 

professores; a avaliação das crianças; a acessibilidade ao ambiente; o atendimento à 

legislação vigente; as especificidades da educação infantil do campo; o financiamento; 

entre outros.  

No que se refere aos procedimentos metodológicos, registram-se: análises de 

reuniões de pais; estudos de caso em uma ou mais instituições; uso de escalas estrangeiras 

de avaliação da educação infantil para verificação da qualidade existente; análise 

documental de implementação de programas e projetos voltados para a educação infantil; 
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escuta das crianças; aplicação de questionários e/ou realização de entrevistas 

semiestruturadas com profissionais que atuam nessa etapa educacional; entre outros. 

A análise dessas referências aponta aspectos relativos à oferta, aos insumos e aos 

processos que merecem mais atenção do poder público para garantir a qualidade na/da 

educação infantil, quais sejam: necessidade de expansão do atendimento realizado por 

estabelecimentos educacionais pertencentes à rede direta e diminuição dos conveniamentos; 

necessidade de supervisão mais sistemática dos estabelecimentos educacionais no que tange 

à aplicação dos recursos públicos, à transparência nos critérios para a seleção de alunos e à 

qualidade da educação ofertada; garantia da proximidade física das escolas com o local de 

moradia das crianças; investimento na estrutura de funcionamento das instituições; 

necessidade de maior investimento nas condições materiais e de infraestrutura das 

instituições; investimento na formação/orientação das equipes educativas para lidar com os 

equipamentos e materiais disponíveis; atenção aos processos educativos e de cuidados; 

interação com a comunidade escolar; necessidade de respeitar as especificidades culturais e 

regionais das crianças, do campo e da cidade; atendimento à legislação e às indicações 

sugeridas pelos documentos publicados pelo MEC; compreensão da criança como sujeito 

de direitos; colaboração entre os entes federados; elaboração de propostas pedagógicas que 

contribuam para a construção de uma identidade própria para a educação infantil. 

(SEBASTIANI, 1996; CAMPOS, FÜLLGRAF e WIGGERS, 2006; CORRÊA, 2007; 

ALMEIDA, 2009; NUNES, 2009; SUSIN, 2010; PACÍFICO, 2010; CAMPOS, BHERING, 

ESPÓSITO et al, 2010; CORRÊA, 2010, BASSI, 2011; NUNES, CORSINO E DIDONET, 

2011; ABUCHAIM, 2012; SOUZA, 2012; CORREIA, 2013; BARBOSA E FERNANDES, 

2013; E COSTA, 2014).18 

No que tange a iniciativas estrangeiras de avaliação da educação infantil, as 

proposições selecionadas para nossas análises foram aquelas apresentadas em eventos da 

área coordenados pela COEDI/MEC, entre os anos de 2010 e 2013, no âmbito do Projeto 

de Monitoramento e avaliação do uso dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 

e da formulação do documento Educação Infantil: subsídios para construção de uma 

sistemática de avaliação. Cabe informar que algumas dessas experiências já foram 

                                                   
18 Trataremos da literatura nacional que discute a qualidade da educação infantil, de forma mais aprofundada, 

no capítulo I desta tese. 
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estudadas e/ou utilizadas em processos de avaliação de instituições de educação infantil 

brasileiras, por pesquisadores e estudiosos do campo. Nesta tese são tratadas onze 

iniciativas que se propõem a avaliar o ambiente, as interações e as condições de trabalho 

existentes em instituições, as práticas pedagógicas e a relação com as famílias e duas têm 

seu foco voltado para a avaliação do desenvolvimento/desempenho das crianças. 

Na primeira abordagem, analisamos: 

➢ As propostas Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS), Infant / 

Toddler Environment Rating Scale (ITERS) e National Association for the 

Education of Young Children (NAEYC), todas de origem norte-americana; 

➢ A escala organizada pelo Instituto Evaluación y Asesoramiento Educativo 

(IDEA), da Espanha; 

➢ A Escala de Evaluación de La Calidad Educativa en Centros Preescolares 

(ECCP), do México; 

➢ Griglia de Osservazione dela Giornata Educativa; Indicatori e Scala della 

Qualita Educativa del Nido (ISQUEN); Auto Valutazione dela Scuola 

dell’Infanzia (AVSI); Elementi per Rovelare e Valutar el'Integrazione 

Scolastica (ERVIS); Strumento per l’analisi della qualità lúdica Del nido, 

conduzidas pela Universidade de Pavia, na Itália; 

➢ O sistema de credenciamento e avaliação de instituições educacionais 

australiano, com base nos National Quality Standards (NQS), coordenado 

pela Australian Children’s Education and Care Quality Authority 

(ACECQA), experiência estudada por nós, in loco, por meio de estágio de 

pesquisa no exterior, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2016.19 

 

Na segunda abordagem, foram analisadas: 

➢ Child Observation Record (COR), desenvolvida nos Estados Unidos; 

➢ Early Years Foundation Stage (EYFS), construída na Inglaterra. 

 

                                                   
19 O estágio foi realizado na Melbourne Graduate School of Education da Universidade de Melbourne, sob 

supervisão da Profa. Dra. Jane Page, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(Fapesp). 
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Simultaneamente ao levantamento do arcabouço legal e das produções acadêmicas 

nacionais e estrangeiras que tratam da qualidade, da avaliação e dos direitos das crianças, 

realizamos a identificação dos municípios que afirmaram possuir avaliação da educação 

infantil, bem como efetuamos a sistematização dos dados coletados pela Pesquisa 

Avaliação e gestão educacional em municípios brasileiros: mapeamento e caracterização 

de iniciativas em curso, coordenada pela FCC e pelo INEP, relativas às iniciativas 

municipais de avaliação da educação infantil no país. Informamos que integramos a equipe 

da referida pesquisa de janeiro de 2014 a julho de 2015 e obtivemos autorização de ambas 

as instituições para uso das informações do banco de dados. As autorizações constam no 

ANEXO A desta tese. 

A pesquisa supracitada foi conduzida nos anos de 2014 e 2015 e teve como 

objetivos gerais “caracterizar iniciativas de avaliação nos municípios quanto aos seus 

princípios e pressupostos, abrangência e usos dos resultados na formulação e 

implementação das políticas educacionais” (BAUER et al, 2016, p. 17 – Relatório Final), 

além de “analisar características da gestão educacional dos municípios brasileiros com base 

em resultados das avaliações existentes” (IDEM, p. 18).  

Os dados foram coletados por meio de um survey, disponibilizado em ambiente 

virtual, com uso da ferramenta Survey Monkey20, cujo link de acesso foi disponibilizado – 

via e-mail – para todos os municípios que concordaram em preenchê-lo. Entre as questões 

constantes no referido survey, três eram concernentes à avaliação da educação infantil. As 

respostas forneceram informações importantes quanto à configuração dessas iniciativas em 

âmbito municipal. Trataremos desses dados de forma mais aprofundada no capítulo III 

desta tese. 

Após a identificação dos municípios e análise das informações por eles fornecidas, 

organizadas na base de dados da pesquisa coordenada pela FCC e pelo INEP, decidimos 

aprofundar nossos estudos sobre as iniciativas desencadeadas no estado de São Paulo, dado 

que um número substancial de municípios paulistas afirmou possuir uma avaliação da 

                                                   
20A ferramenta Survey Monkey “apoia a coleta de informações, codifica-as e consolida-as em um banco de 

dados, base para os processamentos e análises” (BAUER et al, 2016, p.19 – mimeografado). O questionário 

foi elaborado de forma a permitir “que os respondentes percorressem diferentes trajetórias em seu 

preenchimento, com base em suas respostas prévias” (IDEM, p. 20 – mimeografado). Dessa maneira, os 

municípios que informaram possuir avaliações próprias da educação básica, em suas redes, eram 

encaminhados para questões de detalhamento dessas avaliações, fossem elas concernentes aos profissionais da 

educação ou às etapas da educação básica, entre elas, a educação infantil. 
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educação infantil, incluindo a capital do estado – município com o maior contingente 

populacional do país. 

Nessa perspectiva, na primeira quinzena de novembro de 2015, entramos em 

contato – via e-mail e por telefone – com as secretarias de educação dos 102 municípios do 

estado de São Paulo que afirmaram possuir avaliação da etapa, no âmbito da referida 

pesquisa, e solicitamos que respondessem a três questões sobre quem eram/são os 

formuladores da avaliação, o desenho das avaliações voltadas para a educação infantil e 

quais os instrumentos/procedimentos utilizados para avaliar. 

As respostas foram compiladas entre os meses de novembro de 2015 e janeiro de 

2016. Dos 44 municípios que atenderam à nossa solicitação, 42 confirmaram que 

promovem avaliação da educação infantil. A maioria forneceu, além das respostas 

solicitadas por meio das questões a eles enviadas21, informações sobre usos dos resultados 

obtidos nos processos avaliativos. Parte considerável dos respondentes também nos enviou 

materiais e documentos orientadores de suas práticas no município, entre os quais: 

documentos legais sobre as avaliações e/ou outros temas que se relacionam com a educação 

infantil, propostas curriculares, instrumentos e/ou procedimentos avaliativos e matérias 

jornalísticas sobre as avaliações. A obtenção dessa documentação foi complementada por 

nós, por meio de pesquisa nos sites das secretarias de educação e das prefeituras. 

Coletamos, ainda, os planos de educação dos municípios analisados, com o 

propósito de captar a incorporação, nestes documentos, das indicações constantes no PNE 

(2014-2024), especialmente no que tange à avaliação da educação infantil, bem como 

identificar especificidades construídas em âmbito municipal. Vale pontuar que, em alguns 

casos, o Plano Municipal é o único documento legal que descreve e orienta, entre outras 

questões, o processo avaliativo da educação infantil. A análise das respostas e da 

documentação mencionada foi efetuada entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. 

Para aquilatar a responsabilidade dos municípios com a Educação Básica, 

compilamos também indicadores populacionais, educacionais e de desenvolvimento 

humano disponíveis nos sites do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). No Quadro 1, a seguir, 

                                                   
21 As questões enviadas aos municípios constam no APÊNDICE A desta tese. 
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registramos as informações utilizadas para a composição da caracterização educacional dos 

municípios analisados, em especial dos dados referentes à educação infantil e de sua 

avaliação. 

 

Quadro 1 – Informações e fontes utilizadas para caracterizar a educação infantil e as avaliações 

municipais da etapa 

INFORMAÇÕES/ INDICADORES FONTES 

Histórico da rede municipal de 
educação (quando há) 

-Planos Municipais de Educação. 

Metas e estratégias destinadas à 
Educação Infantil 

-Planos Municipais de Educação. 

Informações sobre a avaliação da 
Educação Infantil 

-Planos Municipais de Educação. 
-Base da Pesquisa “Avaliação e Gestão Educacional em 
Municípios Brasileiros: mapeamento e caracterização de 
iniciativas em curso”, coordenada pela FCC e pelo 

INEP; 
-Informações prestadas pelas Secretarias Municipais de 
Educação, por e-mail, para nossa pesquisa. 
-Leis e/ou documentos oficiais dos municípios, que 
tratam da Avaliação da Educação Básica e/ou 
especificamente da Avaliação da Educação Infantil. 
-Notícias constantes nos sites dos municípios, relativas à 
avaliação. 

Número total de habitantes dos 
municípios, em 2010. 

-Censo Demográfico 2010. IBGE. 

Número total de habitantes dos 
municípios, em 2015. 

-Estimativa populacional dos municípios, em 2015. 
IBGE 

Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM), em 2010. 

-PNUD. 

Número de matrículas na Educação 
Básica em território municipal, no ano 
de 2015, nas diversas etapas e 
modalidades. 

-Censo Escolar 2015. INEP. 

Número de estabelecimentos 
destinados à Educação Infantil em 
território municipal, no ano de 2015. 

-Censo Escolar 2015. INEP. 
-Planos Municipais de Educação. 

Número de professores atuantes na 
Educação Infantil em território 
municipal, no ano de 2015. 

-Censo Escolar 2015. INEP. 
-Planos Municipais de Educação. 

Elaborado pela autora. 

 

Em síntese, no âmbito da presente pesquisa, os critérios a serem adotados para a 

formulação de indicadores de análise de iniciativas municipais de avaliação da educação 

infantil têm como referência a legislação e documentos governamentais que norteiam a 
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educação infantil em âmbito nacional; produções acadêmicas que tratam do direito das 

crianças e da qualidade da oferta e atendimento oferecidos; iniciativas de avaliação dessa 

etapa gestadas em âmbito municipal e iniciativas estrangeiras de avaliação estudadas no 

Brasil e/ou apresentadas em eventos organizados pelo campo da educação infantil, sob 

coordenação da COEDI/MEC, entre os anos de 2010 e 2013. 

Essa pesquisa caracteriza-se como um estudo qualitativo de caráter exploratório, 

que recorreu a informações de natureza qualitativa e quantitativa com vistas a iluminar a 

compreensão sobre o objeto estudado, na perspectiva do que assinala Gatti (2007, p. 29): 

 

É preciso considerar que os conceitos de quantidade e qualidade não são 
totalmente dissociados, na medida em que de um lado a quantidade é uma 

interpretação, uma tradução, um significado que é atribuído à grandeza 
com que um fenômeno se manifesta (portanto é uma qualificação dessa 
grandeza), e de outro ela precisa ser interpretada qualitativamente, pois 
sem relação a algum referencial não tem significação em si. 

 

O número de municípios brasileiros e, particularmente, de municípios paulistas que 

já detêm avaliações e/ou procedimentos avaliativos próprios da educação infantil parece 

apontar uma tendência, por parte das municipalidades, de assumir as indicações propostas 

pela legislação, quanto à necessidade de avaliar essa etapa educacional. 

Todavia, as diferenças relativas não apenas às características sociais e educacionais 

de cada município analisado, mas também de suas proposições de avaliação, suscitou-nos a 

necessidade de analisar informações relativas à oferta, às condições de atendimento, ao 

currículo e às iniciativas de avaliação em curso, presentes em bancos de dados nacionais e 

em documentação produzida no âmbito das municipalidades. 

Para tanto, optamos pela análise documental na sua interface com a análise de 

conteúdo (BARDIN, 1977), pois, se de um lado selecionamos documentos e dados para 

obter um quadro síntese da situação da educação infantil – e de sua avaliação – nos 

municípios analisados, de outro buscamos interpretar as mensagens neles contidas de 

maneira a evidenciar elementos que indiquem movimentos e tendências na configuração 

das avaliações municipais da educação infantil, e, ainda, possíveis contribuições para a 

garantia do direito à educação das crianças pequenas.  

Esta tese está organizada em quatro capítulos, além da introdução, metodologia e 

considerações finais acerca do objeto de estudo. 
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O primeiro capítulo aborda as noções de qualidade e do direito das crianças na/da 

educação infantil, com base no arcabouço legal vigente e em produção acadêmica sobre o 

assunto, buscando identificar os principais desafios, na atualidade, relativos ao atendimento 

dessa etapa educacional, bem como elementos balizadores para a construção de indicadores 

de análise das iniciativas de avaliação da educação infantil, em curso em 42 municípios 

paulistas. 

O segundo capítulo apresenta a caracterização de iniciativas estrangeiras de 

avaliação da educação infantil, evidenciando seus desenhos, influências e contribuições na 

formulação de proposições nacionais, tanto em âmbito federal como municipal, além de 

fornecer, a exemplo das referências tratadas no primeiro capítulo, elementos balizadores 

para a formulação dos indicadores de análise das iniciativas municipais de avaliação, por 

nós investigadas. 

O terceiro capítulo abrange a caracterização de iniciativas construídas pelo governo 

federal, pelas secretarias de educação de municípios brasileiros e, de forma mais adensada, 

de municípios paulistas. 

O quarto capítulo traz os indicadores de análise formulados com base nos elementos 

balizadores extraídos da literatura nacional e estrangeira apresentada no primeiro e segundo 

capítulos, bem como nossas apreciações, a partir deles, das iniciativas de avaliação de 

municípios paulistas, buscando evidenciar as concepções de avaliação que vêm sendo 

construídas na educação infantil, além de suas potencialidades para contribuir com a 

garantia do direito à educação pública e de qualidade para as crianças pequenas. 
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CAPÍTULO I: A QUALIDADE DA/NA EDUCAÇÃO INFANTIL COMO 

ELEMENTO INTRÍNSECO À GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DAS 

CRIANÇAS PEQUENAS 

 

Recorrer ao passado para iluminar questões do presente não é tarefa fácil. De acordo 

com Kullman Junior (2011, p. 5), é necessário ter precaução para não utilizar a história 

apenas “para compor um quadro de referências” com vistas a confirmar “hipóteses 

previamente definidas”. Por outro lado, quando não recorremos a ela, corremos o risco de 

acreditar que estamos a “inventar a roda novamente” (IDEM, p. 6). Ademais, se a 

desprezamos “porque seria teórica”, assevera o autor, “transfere-se para a teoria a crítica à 

academia, às instituições e às pesquisas que se isolam das demandas sociais, produzindo 

ideias vazias que não levam a nada” (IDEM, p.6), o que leva ao estímulo de ações voltadas 

eminentemente para a prática, cuja pretensão é a de fornecer “receitas” e “soluções fáceis”, 

sem reflexão sobre o que se faz. Por fim, “outra forma de desvalorização da história é a 

cristalização da historiografia” (IDEM, p.6), ou seja, a partir do momento em que uma 

instituição ou período já tenha sido estudado, entende-se como “desnecessário que ele seja 

novamente pesquisado” (IDEM, p.7). Desse modo, o autor assinala que a história é 

“dinâmica” e, portanto, “exige a ampla pesquisa e a crítica das fontes” para renovar as 

interpretações, com “procedimentos próprios de investigação e análise” (IDEM, p. 7).  

Nessa perspectiva, e com o objetivo de trazer à tona o que se compreende como 

direito das crianças na educação infantil e quais as noções de qualidade que vêm sendo 

construídas para essa etapa educacional em nosso país a partir da CF/88, apresentamos 

neste capítulo a sistematização da legislação nacional, de documentos publicados pelo 

Ministério da Educação e da produção acadêmica que trata desses assuntos, pois 

compreendemos que é no bojo desse arcabouço legal – que adquire materialidade na 

literatura mencionada – que a necessidade de avaliar a qualidade da educação infantil é 

ensejada. 

Considerando a avaliação como um elemento que pode contribuir para ampliar a 

compreensão da realidade na/da educação infantil brasileira, bem como para sua melhoria, 

o presente capítulo apresenta interfaces entre a garantia de direitos e as noções de qualidade 

necessárias para assegurá-los, no intuito de evidenciar aspectos relevantes para analisar, em 
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que medida, propostas de avaliação da educação infantil, construídas por municípios, 

atendem a essas expectativas. 

1.1 O direito à educação infantil no Brasil e o desafio da garantia da qualidade: o que 

diz a legislação? 

 

Ao sistematizar suas observações sobre as Constituições brasileiras anteriores à CF 

de 1988 e detectar variações relativas ao direito à educação, a obrigatoriedade e gratuidade, 

bem como ao papel do Estado no oferecimento do ensino, Oliveira (1995, p. 96) revela, 

entre outras questões, a inexistência de menção à educação infantil “como integrante do 

Direito à Educação” ou nas “prescrições educacionais nas Constituições analisadas” 

(IDEM, p. 96). Isso talvez se explique pelo fato de a educação infantil não integrar os 

sistemas de ensino antes de 1988 e tampouco a educação básica. 

De acordo com Cury (2002, p. 246) a inscrição de um direito em “lei de caráter 

nacional” extrapola seu reconhecimento e representa a primeira afirmação de sua garantia, 

dado seu “impacto” na vida da população. O autor sublinha que “a importância da lei não é 

identificada e reconhecida como um instrumento linear ou mecânico de realização de 

direitos sociais” (IDEM, p. 247), pois não é descontextualizada do desenvolvimento da 

cidadania, seja por conta das adversidades das “condições sociais de funcionamento da 

sociedade em face dos estatutos de igualdade política por ela reconhecidos” (IDEM, p. 

247), seja no que concerne às dificuldades enfrentadas para a efetivação da igualdade 

política, propalada pelas sociedades democráticas, perante as desigualdades sociais, seja em 

relação à incapacidade administrativa de muitos governos em expandir a oferta de um dado 

direito diante de sua “obrigação jurídica expressa” (IDEM, p. 247). 

O autor considera que a inserção de um direito nas declarações e nas leis o torna 

reconhecido como prioridade para as políticas sociais. Para ele, seu significado será ainda 

maior se, além de declarado, for assegurado e implementado pela intervenção do Estado, 

pois “declarar é retirar do esquecimento e proclamar aos que não sabem, ou esqueceram, 

que eles continuam a ser portadores de um direito importante” (CURY, 2002, p. 259). 

Ademais, isso possibilita a cobrança desse direito caso o mesmo não seja respeitado. 
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Em termos de legislação, além da CF de 1988 e da LDBN 9.394/96, há outras leis 

que constituem o arcabouço legal que evidencia avanços importantes relativos à garantia do 

direito à educação infantil no país. São elas:  

➢ Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei nº 8.069 de 13 de julho de 

1990); 

➢ Lei n° 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que instituiu o Plano Nacional de 

Educação (2001-2010); 

➢ Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que criou o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB); 

➢ Emenda Constitucional nº 59, de 12 de novembro de 2009, que promoveu 

mudanças na CF/88 relativas à educação infantil; 

➢ Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que encetou mudanças na LDBN; 

➢ Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que instituiu o Plano Nacional de 

Educação (2014-2024); 

➢ Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016, que estabeleceu o Marco Legal da 

Primeira Infância; 

➢ Lei nº 13.348, de 10 de outubro de 2016, que encetou mudanças no 

FUNDEB concernentes à educação infantil. 

 

Neste item, buscamos trazer à tona o que esse arcabouço legal evidencia sobre o 

direito das crianças e a qualidade que deve ser ofertada na etapa. Criamos subitens 

buscando agregar as leis conforme sua grandeza, semelhança e/ou singularidades. 

Para tanto, apresentamos, primeiramente e de forma sintética, as indicações da 

CF/88 e da LDBN para a educação infantil, com suas devidas emendas e alterações. Na 

sequência, fazemos uma breve digressão do ECA e do Marco Legal para a Primeira 

Infância, que buscou agregar e/ou aprimorar indicações realizadas no Estatuto. Em seguida, 

tratamos da incorporação da educação infantil ao FUNDEB. Por fim, descrevemos e 

buscamos analisar o conteúdo dos Planos Nacionais de Educação 2001-2010 e 2014-2024, 

que tratam de forma mais específica das metas e objetivos para a etapa, revelando avanços 

e desafios que ainda se fazem presentes na realidade brasileira. 
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A Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

 

Em linhas gerais, a CF/88, por meio da Emenda Constitucional nº 65, de 13 de julho 

de 2010, estabelece para todas as crianças, jovens e adolescentes, “o direito à vida, à saúde, 

à alimentação, à educação, ao lazer, à dignidade, à cultura, ao respeito, à liberdade, à 

convivência familiar e comunitária, e a coloque a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (BRASIL; CONGRESSO 

NACIONAL, 2009). No que se refere especificamente à educação infantil, além de 

incorporá-la ao sistema de ensino, a Carta Magna a institui como um direito das crianças, 

sendo dever do Estado o atendimento das crianças de zero a cinco anos de idade, em 

creches e pré-escolas, bem como a competência dos municípios para o atendimento dessa 

etapa educacional em colaboração com os estados e a União. A Emenda Constitucional nº 

59, de 12 de novembro de 2009, estabelece a gratuidade e a obrigatoriedade do atendimento 

a partir dos quatro anos de idade e as regras para a distribuição de recursos para todas as 

etapas da educação básica, entre elas a educação infantil. 

A LDBN 9394/96 integrou a educação infantil à educação básica. Com as alterações 

sancionadas pela Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, organiza a educação básica, gratuita 

e obrigatória, a partir dos quatro até os 17 anos de idade, estabelecendo o tipo de instituição 

de atendimento para a educação infantil: creches para as crianças de zero a três anos e pré-

escolas para as de quatro a cinco, além de reiterar a gratuidade do atendimento até os cinco 

anos de idade. Determina como finalidade dessa etapa educacional, “o desenvolvimento 

integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, complementando a ação da família e da comunidade” e estabelece as regras comuns 

para a organização da educação infantil: avaliação do desenvolvimento das crianças, 

mediante acompanhamento e registro, sem fins promocionais para a etapa posterior; carga 

horária anual de trabalho educacional na etapa; carga horária mínima para atendimento 

diário das crianças, parcial ou integral; controle de frequência das crianças, exigindo-se um 

mínimo de 60% de comparecimento ao estabelecimento educacional; e expedição de 

documentação para atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 

Orienta que a oferta de atendimento regular e especializado deve ser extensiva a crianças 
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com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação. Por fim, exige que os profissionais que atuam na educação infantil tenham 

formação em nível superior, em curso de licenciatura de graduação plena, admitindo-se a 

formação em nível médio na modalidade normal. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente e o Marco Legal para a Primeira Infância  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), anterior à LDBN, define como 

direitos fundamentais das crianças e adolescentes a proteção à vida e à saúde, garantida por 

políticas sociais públicas. No que se refere ao direito à liberdade, determina o direito de ir e 

vir, direito à opinião e expressão; direito a crença e ao culto religioso; direito de brincar, 

praticar esportes e se divertir; direito de participação tanto na vida familiar quando da 

comunidade, sem ser discriminado; direito a participar da vida política, na forma da lei; 

direito de buscar refúgio, auxílio e orientação. Estabelece que crianças e adolescentes 

tenham direito ao respeito, que “consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e 

moral [...], abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, 

ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais”. Por fim, afirma que é dever de todas as 

pessoas zelarem pelo direito à dignidade das crianças e adolescentes, “pondo-os a salvo de 

qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”. No 

que tange à educação, em seu Artigo 54, reforça o que estabelece a CF/88 e a LDBN 

9394/96 quanto ao dever do Estado em assegurar às crianças e adolescentes: 

 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele 
não tiveram acesso na idade própria; 
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos 

de idade; 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 
adolescente trabalhador; 
VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. 
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A despeito do Estatuto não tratar apenas da educação infantil, a lei reafirma o dever 

do Estado em garantir o acesso à etapa e suscita reflexões sobre os direitos das crianças em 

sua convivência social e familiar. 

O Marco Legal da Primeira Infância altera o Estatuto e determina como “áreas 

prioritárias para as políticas públicas para a primeira infância”: 

 

a saúde, a alimentação e a nutrição, a educação infantil (grifo nosso), a 
convivência familiar e comunitária, a assistência social à família da 
criança, a cultura, o brincar e o lazer, o espaço e o meio ambiente, bem 
como a proteção contra toda forma de violência e de pressão consumista, 
a prevenção de acidentes e a adoção de medidas que evitem a exposição 
precoce à comunicação mercadológica. (Artigo 5º da Lei nº 13.257, de 8 

de março de 2016 – BRASIL; SENADO FEDERAL; CONGRESSO 
NACIONAL, 2016) 

 

No que concerne especificamente à Educação Infantil, a Lei traz indicações 

referentes à necessidade de qualificar a oferta, ao cumprimento das metas do PNE (2014-

2024) e à importância de colaboração entre os entes da federação para proporcionar espaços 

em que as crianças aprendam de forma lúdica, criativa e por meio da brincadeira. 

 

Art. 16. A expansão da educação infantil deverá ser feita de maneira a 
assegurar a qualidade da oferta, com instalações e equipamentos que 
obedeçam a padrões de infraestrutura estabelecidos pelo Ministério da 
Educação, com profissionais qualificados conforme dispõe a Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), e com currículo e materiais pedagógicos adequados à proposta 
pedagógica. 
Parágrafo único. A expansão da educação infantil das crianças de 0 (zero) 
a 3 (três) anos de idade, no cumprimento da meta do Plano Nacional de 
Educação, atenderá aos critérios definidos no território nacional pelo 
competente sistema de ensino, em articulação com as demais políticas 
sociais. 
Art. 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 

organizar e estimular a criação de espaços lúdicos que propiciem o bem-
estar, o brincar e o exercício da criatividade em locais públicos e privados 
onde haja circulação de crianças, bem como a fruição de ambientes livres 
e seguros em suas comunidades. (BRASIL; SENADO FEDERAL; 
CONGRESSO NACIONAL, 2016) 

 

Outra mudança promovida por essa Lei diz respeito à formação dos profissionais 

que atuam nas diversas áreas de atenção à primeira infância, determinando a inclusão de 
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especialização e formação continuada voltados para “conhecimentos sobre direitos da 

criança e sobre desenvolvimento infantil” (Artigo 30, Item VIII da Lei nº 13.257, de 8 de 

março de 2016 – BRASIL; SENADO FEDERAL; CONGRESSO NACIONAL, 2016).  

De acordo com Didonet (2016, p. 590), enquanto o ECA “coloca no cenário as 

crianças e os adolescentes, mas projeta luz mais intensa sobre a faixa da adolescência”, o 

Marco Legal “abre esse foco para as crianças de 0 a 6 anos, a fim de que sejam vistas na 

sua peculiaridade”. Ao analisar a nova Lei, o autor observa, por exemplo, que o Marco 

Legal define a Primeira Infância com uma “precisão mais acurada” que aquela constante no 

ECA, evitando “ambiguidades tais como as decorrentes da expressão presente na 

Constituição Federal: ‘até 5 anos’, que, para alguns vai até 4 anos 11 meses e 30 dias e, 

para outros, até o último dia antes da criança fazer 6 anos”. Em sua visão, isso evita “a 

judicialização, presente em decisões sobre idade de ingresso na pré-escola e no Ensino 

Fundamental”.  

Cabe destacar, ainda, que o Marco Legal afirma com veemência a importância da 

participação das crianças na elaboração e implementação das políticas que lhe dizem 

respeito, além de inovar indicando a necessidade de articulação intersetorial, de modo a 

superar a fragmentação das políticas e planos voltados para a Primeira Infância. 

 

Financiamento para a Educação Infantil - a incorporação ao FUNDEB 

 

Até 2006, apenas o ensino fundamental era contemplado pelo antigo Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF). A educação infantil, o ensino médio e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

não compunham o fundo. 

No caso da educação infantil, os efeitos dessa não participação no FUNDEF 

refrearam, durante alguns anos, o crescimento de matrículas na etapa, dada a falta de 

financiamento para ampliação da oferta e do atendimento (DAVIES, 2006; GASPAR, 

2010; MACEDO e DIAS, 2011; NASCIMENTO, 2012). 
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O FUNDEB foi criado em 2007, após anos de luta e mobilizações de uma série de 

segmentos da sociedade (NASCIMENTO, 2012), catalisados pelo movimento “FUNDEB 

pra Valer”22. O novo fundo se configura como: 

 

um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo 
por estado e Distrito Federal, num total de vinte e sete fundos), formado, 
na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e 
transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à 
educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal. Além 
desses recursos, ainda compõe o FUNDEB, a título de complementação, 

uma parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, 
seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 
Independentemente da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para 
aplicação exclusiva na educação básica.23 

 

No novo formato, as etapas/modalidades educacionais, outrora excluídas, passam a 

ser contempladas pelo fundo. Os recursos são calculados a partir do número de matrículas 

efetivado em cada etapa. 

No que tange à educação infantil, ficou estabelecido por Lei que o FUNDEB 

financiaria as pré-escolas públicas e os repasses de recursos seriam realizados também para 

instituições privadas, comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, que 

oferecem creche e/ou pré-escola, assegurando aos municípios tempo de se organizar para 

incorporar toda a demanda de matrículas da etapa à rede própria direta. 

Essa ação parece ter corroborado o aumento de matrículas, principalmente nas 

creches, em instituições conveniadas ao poder público. De acordo com Bassi (2011, p. 

122), “diante do elevado custo de manutenção das creches públicas, não coberto pelo 

FUNDEB, e da obrigação legal de atender à demanda crescente da população pela 

educação infantil” a tendência era de que municípios passassem “a investir na expansão do 

conveniamento – menos oneroso para os cofres públicos, mas com a contrapartida de um 

                                                   
22O Movimento FUNDEB PRA VALER surgiu dentro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é 

composta por uma rede de entidades da sociedade civil ligadas à educação e possui mais de 200 organizações 
atuantes. O Movimento FUNDEB PRA VALER “é ainda mais amplo na representação. Ele conta com 

entidades como o movimento de mulheres, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Instituto 

Ethos em Defesa da Cidadania e Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança”. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5684&catid=214, acesso em 

03/01/2017. 
23 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb-apresentacao, acesso em 06/01/2017. 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=CON&num_ato=00000000&seq_ato=000&vlr_ano=1988&sgl_orgao=NI
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5684&catid=214
http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb-apresentacao
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atendimento precário”. Cabe destacar ainda que, para as creches conveniadas, a legislação 

não estabeleceu prazos de término dos repasses (NASCIMENTO, 2012). 

Já para as pré-escolas conveniadas com o poder público, foi estipulado o prazo de 

quatro anos para finalização dos repasses, na lei original do Fundo. Entretanto, a Lei nº 

13.348, de 10 de outubro de 2016, promoveu alterações, prorrogando o prazo dos repasses a 

instituições conveniadas até a finalização do processo de universalização do acesso, como 

explicita o Artigo 2º da referida Lei: 

 

§3º: Será admitido, até a universalização da pré-escola prevista na Lei 
no13.005, de 25 de junho de 2014, o cômputo das matrículas das pré-
escolas, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, 
conveniadas com o poder público e que atendam a crianças de quatro a 
cinco anos, observadas as condições previstas nos incisos I a V do § 2o, 
efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, realizado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - 
INEP. (BRASIL; SENADO FEDERAL; CONGRESSO NACIONAL, 
2016) 

 

Vale reiterar que a universalização do acesso à pré-escola deveria ocorrer até o ano 

de 2016. Entretanto, não nos é possível afirmar, nesse momento, se essa ação foi ou não 

concretizada em todos os municípios brasileiros. De toda maneira, o fato de a Lei 

supracitada ter prorrogado o prazo de financiamento para instituições conveniadas ao poder 

público indica que o repasse de recursos continuou a ser realizado à revelia da lei original 

do FUNDEB, sinalizando que os municípios tiveram dificuldades para expandir a rede 

direta e diminuir os conveniamentos. 

É possível afirmar que a inclusão da educação infantil no FUNDEB representa um 

avanço na garantia do direito ao acesso das crianças à educação. Além desse fundo, há 

outras fontes de financiamento utilizadas pelos municípios para garantir o atendimento da 

educação básica, como os recursos gerados pela vinculação da receita municipal de 

impostos, as transferências e o salário-educação (BASSI, 2011). Contudo, a soma de todos 

esses recursos ainda tem se mostrado insuficiente para possibilitar o atendimento da 

educação infantil com qualidade, sendo urgente “uma redistribuição mais equitativa entre 

estados e municípios para atender aos direitos educacionais da população e aos desafios que 

se colocam para o desenvolvimento econômico e social do Brasil nos próximos anos” 

(BASSI, 2011, p. 128). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
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Os Planos Nacionais de Educação e a especificação de metas para a Educação Infantil  

 

À época da aprovação do Plano Nacional de Educação 2001-2010, a educação 

infantil não era obrigatória, mas já se constituía como um direito das crianças e uma 

obrigação do Estado. O próprio documento ressalta essa questão. Isso significa dizer que 

toda criança, cuja família desejasse matriculá-la em uma instituição de educação e 

cuidados, deveria ter acesso assegurado. O Plano reforça a necessidade de garantia de 

acesso com qualidade, de investimento na formação inicial específica e continuada para os 

profissionais que atuam na etapa, do estabelecimento de racio entre número de crianças e 

professores, da “superação das dicotomias entre creche/pré-escola, assistência/educação, 

atendimento a carentes/educação para a classe média e outras” (SENADO FEDERAL; 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 2001, p. 42), do respeito às diversidades culturais e 

regionais das crianças, entre outros. 

Todavia, o documento aponta que naquele momento, devido às dificuldades 

concretas de limitação financeira e técnica do país, deveria ser dada prioridade de acesso 

para as crianças de baixa renda, com atendimento em período integral. Mas essa alternativa 

também não deveria motivar a construção de uma educação “pobre para pobres”. Ao 

contrário, o Plano recomendava “uma educação de qualidade prioritariamente para as 

crianças mais sujeitas à exclusão ou vítimas dela” (IDEM, 2001, p. 44). 

De forma mais específica, o Plano estabelece, na Meta 1.3, os objetivos para a 

Educação Infantil, como se segue: 

 

1. Ampliar a oferta de educação infantil de forma a atender, em cinco 
anos, a 30% da população de até 3 anos de idade e 60% da população 
de 4 e 6 anos (ou 4 e 5 anos) e, até o final da década, alcançar a meta 

de 50% das crianças de 0 a 3 anos e 80% das de 4 e 5 anos. 
2. Elaborar, no prazo de um ano, padrões mínimos de infraestrutura para 

o funcionamento adequado das instituições de educação infantil 
(creches e pré-escolas) públicas e privadas, que, respeitando as 
diversidades regionais, assegurem o atendimento das características 
das distintas faixas etárias e das necessidades do processo educativo 
quanto a: 

a) Espaço interno, com iluminação, insolação, 
ventilação, visão para o espaço externo, rede 
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elétrica e segurança, água potável, 
esgotamento sanitário; 

b) interno, com iluminação, insolação, ventilação, 
visão para o espaço externo, rede elétrica e 
segurança, água potável, esgotamento 
sanitário; 

c) instalações sanitárias e para a higiene pessoal 
das crianças; 

d) instalações para preparo e/ou serviço de 
alimentação; 

e) ambiente interno e externo para o 
desenvolvimento das atividades, conforme as 
diretrizes curriculares e a metodologia da 

educação infantil, incluindo o repouso, a 
expressão livre, o movimento e o brinquedo; 

f) mobiliário, equipamentos e materiais 
pedagógicos; 

g) adequação às características das crianças 
especiais 

3. A partir do segundo ano deste plano, somente autorizar construção e 

funcionamento de instituições de educação infantil, públicas ou 
privadas, que atendam aos requisitos de infraestrutura definidos no 
item anterior.  

4. Adaptar os prédios de educação infantil de sorte que, em cinco anos, 
todos estejam conformes aos padrões mínimos de infraestrutura 
estabelecidos. 

5. Estabelecer um Programa Nacional de Formação dos Profissionais de 
educação infantil, com a colaboração da União, Estados e Municípios, 

inclusive das universidades e institutos superiores de educação e 
organizações não governamentais, que realize as seguintes metas: 

a) que, em cinco anos, todos os dirigentes de 
instituições de educação infantil possuam 
formação apropriada em nível médio 
(modalidade Normal) e, em dez anos, 
formação de nível superior; 

b) que, em cinco anos, todos os professores 
tenham habilitação específica de nível médio e, 
em dez anos, 70% tenham formação específica 
de nível superior. 

6. A partir da vigência deste plano, somente admitir novos profissionais 
na educação infantil que possuam a titulação mínima em nível médio, 
modalidade normal, dando-se preferência à admissão de profissionais 

graduados em curso específico de nível superior. 
7. No prazo máximo de três anos a contar do início deste plano, colocar 

em execução programa de formação em serviço, em cada município ou 
por grupos de Município, preferencialmente em articulação com 
instituições de ensino superior, com a cooperação técnica e financeira 
da União e dos Estados, para a atualização permanente e o 
aprofundamento dos conhecimentos dos profissionais que atuam na 
educação infantil, bem como para a formação do pessoal auxiliar. 
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8. Assegurar que, em dois anos, todos os Municípios tenham definido sua 
política para a educação infantil, com base nas diretrizes nacionais, nas 
normas complementares estaduais e nas sugestões dos referenciais 
curriculares nacionais. 

9. Assegurar que, em três anos, todas as instituições de educação infantil 
tenham formulado, com a participação dos profissionais de educação 

neles envolvidos, seus projetos pedagógicos. 
10. Estabelecer em todos os Municípios, no prazo de três anos, sempre que 

possível em articulação com as instituições de ensino superior que 
tenham experiência na área, um sistema de acompanhamento, controle 
e supervisão da educação infantil, nos estabelecimentos públicos e 
privados, visando ao apoio técnico-pedagógico para a melhoria da 
qualidade e à garantia do cumprimento dos padrões mínimos 

estabelecidos pelas diretrizes nacionais e estaduais. 
11. Instituir mecanismos de colaboração entre os setores da educação, 

saúde e assistência na manutenção, expansão, administração, controle e 
avaliação das instituições de atendimento das crianças de 0 a 3 anos de 
idade. 

12. Garantir a alimentação escolar para as crianças atendidas na educação 
infantil, nos estabelecimentos públicos e conveniados, através da 

colaboração financeira da União e dos Estados. 
13. Assegurar, em todos os Municípios, o fornecimento de materiais 

pedagógicos adequados às faixas etárias e às necessidades do trabalho 
educacional, de forma que, em cinco anos, sejam atendidos os padrões 
mínimos de infraestrutura definidos na meta nº 2. 

14. Incluir as creches ou entidades equivalentes no sistema nacional de 
estatísticas educacionais, no prazo de três anos. 

15. Extinguir as classes de alfabetização incorporando imediatamente as 

crianças no ensino fundamental e matricular, também, naquele nível 
todas as crianças de 7 anos ou mais que se encontrem na educação 
infantil. 

16. Implantar conselhos escolares e outras formas de participação da 
comunidade escolar e local na melhoria do funcionamento das 
instituições de educação infantil e no enriquecimento das 
oportunidades educativas e dos recursos pedagógicos. 

17. Estabelecer, até o final da década, em todos os Municípios e com a 
colaboração dos setores responsáveis pela educação, saúde e 
assistência social e de organizações não governamentais, programas de 
orientação e apoio aos pais com filhos entre 0 e 3 anos, oferecendo, 
inclusive, assistência financeira, jurídica e de suplementação alimentar 
nos casos de pobreza, violência doméstica e desagregação familiar 
extrema. 

18. Adotar progressivamente o atendimento em tempo integral para as 
crianças de 0 a 6 anos. 

19. Estabelecer parâmetros de qualidade dos serviços de educação infantil, 
como referência para a supervisão, o controle e a avaliação, e como 
instrumento para a adoção das medidas de melhoria da qualidade. 

20. Promover debates com a sociedade civil sobre o direito dos 
trabalhadores à assistência gratuita a seus filhos e dependentes em 
creches e pré-escolas, estabelecido no art. 7o, XXV, da Constituição 
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Federal. Encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei visando à 
regulamentação daquele dispositivo. 

21. Assegurar que, em todos os Municípios, além de outros recursos 
municipais os 10% dos recursos de manutenção e desenvolvimento do 
ensino não vinculados ao FUNDEF sejam aplicados, prioritariamente, 
na educação infantil. 

22. (VETADO) 
23. Realizar estudos sobre custo da educação infantil com base nos 

parâmetros de qualidade, com vistas a melhorar a eficiência e garantir 
a generalização da qualidade do atendimento. 

24. Ampliar a oferta de cursos de formação de professores de educação 
infantil de nível superior, com conteúdos específicos, prioritariamente 
nas regiões onde o déficit de qualificação é maior, de modo a atingir a 

meta estabelecida pela LDB para a década da educação. 
25. Exercer a ação supletiva da União e do Estado junto aos Municípios 

que apresentem maiores necessidades técnicas e financeiras, nos 
termos dos arts. 30, VI e 211, § 1º, da Constituição Federal. 

26. Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos referentes à 
educação infantil. (SENADO FEDERAL; COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, 2001, p. 45). 

 

Além das metas/objetivos específicos para a educação infantil, o PNE 2001-2010 já 

anunciava a necessidade de ampliação do ensino fundamental para nove anos, incorporando 

as crianças de seis anos a essa etapa. A Meta 8.3 do Plano previa ações destinadas às 

crianças com necessidades especiais educacionais, incluindo generalização do atendimento, 

estimulação precoce, programas de formação para profissionais que atuam nas instituições, 

realização de testes de acuidade visual e auditiva, entre outros. Por fim, a meta que trata da 

formação e valorização docente reiterava a necessidade de promover a formação em nível 

superior dos professores que atuam na etapa, estabelecendo – como já anunciado nos itens 

5 e 6 da Meta 1.3. – o prazo de cinco anos, a contar do início da vigência do PNE, para que 

todos os profissionais adquirissem esse nível de ensino. 

Parte dos objetivos definidos pelo PNE 2001-2010 se mantém no PNE 2014-2024, 

com algumas nuances, sinalizando que situações identificadas no fim dos anos 1990 ainda 

permanecem na realidade da educação infantil brasileira, como é o caso dos processos de 

conveniamento, da necessidade de investimento na formação dos professores, entre outras. 

Sendo o PNE (2014-2024), como já informado, parâmetro para as análises dos 

planos educacionais dos municípios que compõem esta pesquisa, apresentamos uma breve 

análise do conjunto do documento para, em seguida, tratarmos especificamente da 

educação infantil. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2001/Mv0009-01.htm
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O PNE (2014-2024) está assentado em dez diretrizes que devem ser levadas em 

consideração na formulação das políticas públicas voltadas para a educação básica e 

superior, durante sua vigência. São elas: 

 
I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção 
da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 
IV - melhoria da qualidade da educação; 
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; 

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país; 
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), que assegure 
atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e 
equidade; 
IX - valorização dos (as) profissionais da educação; 

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 
diversidade e à sustentabilidade socioambiental. (BRASIL, 2014) 

 

Tais diretrizes devem permear as metas e estratégias previstas para todas as 

etapas/modalidades educacionais, tanto no documento nacional como nos documentos que 

foram/estão sendo elaborados/adequados por estados e municípios. 

Quanto aos prazos para cumprimento das metas previstas, o Artigo 3º do Plano 

informa que as mesmas serão levadas à cabo até o fim da vigência do plano, guardadas as 

especificidades de metas que deverão ser cumpridas em prazo inferior.  

O Artigo 5º, que trata do monitoramento e avaliação da execução do Plano e do 

cumprimento de suas respectivas metas, menciona quais serão os órgãos responsáveis por 

essas ações: MEC; Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de 

Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal; Conselho Nacional de Educação (CNE); 

Fórum Nacional de Educação, bem como o que compete a essas instâncias: 

 
I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos 
respectivos sítios institucionais da internet; 
II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação 
das estratégias e o cumprimento das metas; 

III - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em 
educação. (BRASIL, 2014 - § 1º, Artigo 5º da Lei 13.005, de 24 de junho 
de 2014) 
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O parágrafo 2º do Artigo 5º registra que o INEP “publicará estudos para aferir a 

evolução no cumprimento das metas estabelecidas” pelo Plano, a cada dois anos durante a 

vigência da Lei, “com informações organizadas por ente federado e consolidadas em 

âmbito nacional”, tomando por base estudos e pesquisas realizadas pela Pesquisa Nacional 

por Amostras de Domicílios (Pnad), pelo censo demográfico do IBGE e pelos censos 

educacionais, conforme indicações do Artigo 4º que reforça, em um parágrafo único, que 

“o poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos de forma a 

incluir informação detalhada sobre o perfil das populações de quatro a dezessete anos com 

deficiência”. (BRASIL, 2014) 

No que se refere à educação infantil, interessa-nos o que apresenta o parágrafo 4º do 

Artigo 5º, ao manter a perspectiva de concessão de subsídios públicos para creches e pré-

escolas, como estabelecido pelo Artigo 213 da Constituição Federal de 1988: 

 

Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser 
dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas 

em lei, que: 
I - comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes 
financeiros em educação; 
II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 
filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de 
encerramento de suas atividades. 
[...] 
(BRASIL; CONGRESSO NACIONAL, 1988) 

 

A manutenção dessa definição parece indicar uma compreensão de que o poder 

público ainda não tem condições de ofertar, nas redes públicas diretas, o atendimento à 

demanda existente para a educação infantil. Tal panorama nos alerta para a necessidade de 

medidas voltadas à supervisão e ao monitoramento dessas instituições, haja vista 

apontamentos já realizados por diversos estudos e pesquisas que evidenciam as instituições 

conveniadas como espaços mais precarizados que os pertencentes à rede direta em muitos 

municípios, contribuindo para que o direito das crianças a uma educação pública e de 

qualidade seja negado (CAMPOS et al., 2010; PACÍFICO, 2010; SUSIN, 2010; BASSI, 

2011; CORREIA, 2013). Além disso, a permanência dessa indicação pode – em nossa 

visão – colaborar para que a União, os estados e, em especial, os municípios, não invistam 
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ou pouco invistam na ampliação da oferta em estabelecimentos públicos, privilegiando a 

continuidade de atendimento por instituições conveniadas. 

O Artigo 6º da Lei aborda a periodicidade para a organização de conferências de 

educação – nacional, estaduais e municipais – como uma das formas de acompanhamento 

da execução das metas estabelecidas nos planos elaborados em cada esfera administrativa. 

O PNE prevê, no Artigo 7º, a colaboração entre os entes federados (União, estados e 

municípios) para o cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano, durante os seus dez 

anos de vigência. No caso da educação infantil, cujo atendimento é realizado 

principalmente pelos municípios, acreditamos ser necessário atentar também para o 

cumprimento das metas de responsabilidade dos estados e da União, pois isso poderá fazer 

a diferença na ampliação da oferta com qualidade para as crianças pequenas. A proposição 

contida no documento Educação Infantil: subsídios para a construção de uma sistemática 

de avaliação, já referenciado nesta tese, defende processos de avaliação na educação 

infantil que avaliem não apenas os estabelecimentos educacionais, mas também as ações 

implementadas (ou não), pelos órgãos centrais e intermediários da política – neste último 

grupo se incluem, além das secretarias municipais de educação e suas diretorias (no caso de 

municípios maiores), as secretarias estaduais e o próprio Ministério da Educação.  

No Artigo 8º, o PNE indica, em linhas gerais, que os planos estaduais e municipais 

devem considerar em sua elaboração e/ou adequação, estratégias que:  

 
I - assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais 
políticas sociais, particularmente as culturais; 
II - considerem as necessidades específicas das populações do campo e 
das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade 
educacional e a diversidade cultural; 
III - garantam o atendimento das necessidades específicas na educação 
especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, 
etapas e modalidades; 

IV - promovam a articulação interfederativa na implementação das 
políticas educacionais. (BRASIL, 2014 - Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 
2014) 

 

Isso significa que cada etapa/modalidade educacional precisa levar em conta tais 

estratégias e, portanto, devem ser incorporadas também à educação infantil. 

No PNE, a Meta 1 é a que concentra as previsões para a educação infantil. 

Entretanto, localizamos estratégias definidas em outras metas, que se articulam e/ou 
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contemplam interfaces com essa etapa e que têm potencial para influenciar ações a ela 

relacionadas. Reproduzimos, a seguir, a Meta 1 do Plano. 

 

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as 
crianças de quatro a cinco anos de idade e ampliar a oferta de educação 

infantil em creches de forma a atender, no mínimo, cinquenta por cento 
das crianças de até três anos até o final da vigência deste PNE. 
Estratégias: 

1.1. definir, em regime de colaboração entre a União, os estados, o 
Distrito Federal e os municípios, metas de expansão das respectivas redes 
públicas de educação infantil segundo padrão nacional de qualidade, 
considerando as peculiaridades locais; 

1.2. garantir que, ao final da vigência deste PNE, seja inferior a dez por 
cento a diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das 
crianças de até três anos oriundas do quinto de renda familiar per capita 
mais elevado e as do quinto de renda familiar per capita mais baixo; 
1.3. realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da 
demanda por creche para a população de até três anos, como forma de 
planejara oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta; 
1.4. estabelecer, no primeiro ano de vigência do PNE, normas, 

procedimentos e prazos para definição de mecanismos de consulta pública 
da demandadas famílias por creches; 
1.5. manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas 
de acessibilidade, programa nacional de construção e reestruturação de 
escolas, bem como de aquisição de equipamentos, visando à expansão e à 
melhoria da rede física de escolas públicas de educação infantil; 
1.6. implantar, até o segundo ano de vigência deste PNE, avaliação da 

educação infantil, a ser realizada a cada dois anos, com base em 
parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o 
quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a 
situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes; 
1.7. articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como 
entidades beneficentes de assistência social na área de educação com a 
expansão da oferta na rede escolar pública; 

1.8. promover a formação inicial e continuada dos(as) profissionais da 
educação infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por 
profissionais com formação superior; 
1.9. estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e 
cursos de formação para profissionais da educação, de modo a garantir a 
elaboração de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os 
avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às 
teorias educacionais no atendimento da população de zero a cinco anos; 

1.10. fomentar o atendimento das populações do campo e das 
comunidades indígenas e quilombolas na educação infantil nas respectivas 
comunidades, por meio do redimensionamento da distribuição territorial 
da oferta, limitando a nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, 
de forma a atender às especificidades dessas comunidades, garantido 
consulta prévia e informada; 
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1.11. priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do 
atendimento educacional especializado complementar e suplementar 
aos(às)alunos(as) com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a 
educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação 
especial nessa etapa da educação básica; 

1.12. implementar, em caráter complementar, programas de orientação e 
apoio às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e 
assistência social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de 
até três anos de idade; 
1.13. preservar as especificidades da educação infantil na organização das 
redes escolares, garantindo o atendimento da criança de zero a cinco anos 
em estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e 

a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do(a) 
aluno(a)de seis anos de idade no ensino fundamental; 
1.14. fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 
permanência das crianças na educação infantil, em especial dos 
beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração 
com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e 
proteção à infância; 

1.15. promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à 
educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, 
saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção da família em 
relação às crianças de até três anos; 
1.16. o Distrito Federal e os municípios, com a colaboração da União e 
dos estados, realizarão e publicarão, a cada ano, levantamento da demanda 
manifesta por educação infantil em creches e pré-escolas, como forma de 
planejar e verificar o atendimento; 

1.17. estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas 
as crianças de zero a cinco anos, conforme estabelecido nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. (BRASIL, 2014 - Lei Nº 
13.005, de 25 de junho de 2014) 

 

Em síntese, as estratégias definidas pelo PNE 2014-2024 para o cumprimento da 

meta de universalização do atendimento para a pré-escola e ampliação da oferta em creches 

estabelecem a necessidade de: 

➢ Colaboração entre os entes federados na consecução de ações voltadas para o 

levantamento de demanda, infraestrutura e ampliação de redes públicas; 

➢ Levantamento sistemático da demanda para a educação infantil, tanto para a creche 

como para a pré-escola, com publicação anual dos dados levantados; 

➢ Promoção da formação inicial e continuada dos profissionais que atuam nessa etapa; 

➢ Elaboração de currículos e propostas pedagógicas baseados em pesquisas que façam 

avançar o debate relativo ao processo de ensino-aprendizagem; 
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➢ Estímulo ao atendimento das populações do campo e de comunidades quilombolas e 

indígenas, respeitando suas especificidades; 

➢ Priorização do acesso à educação infantil, bem como fomento da oferta de 

atendimento educacional especializado complementar e suplementar para as 

crianças com deficiência; 

➢ Organização de ações voltadas para o aumento da taxa de frequência das crianças; 

➢ Estabelecimento de parcerias com os demais órgãos públicos para buscar as 

crianças que não acessaram a educação infantil e que estão na idade correspondente 

à etapa, salvaguardando o direito de opção das famílias em relação às crianças de 

zero a três anos; 

➢ Implementação de programas complementares de apoio às famílias com foco no 

desenvolvimento das crianças de zero a três anos de idade; 

➢ Início e/ou aprimoramento de ações de acompanhamento e/ou monitoramento do 

acesso e da permanência das crianças na educação infantil, bem como o 

estabelecimento de normas, procedimentos e prazos para realização de consulta 

pública de demanda por creches; 

➢ Estímulo ao acesso à educação integral para todas as crianças de zero a cinco anos;  

➢ Garantia de atendimento das crianças em instituições que atendam a parâmetros 

nacionais de qualidade, preservando as especificidades da educação infantil na 

articulação com o ensino fundamental; 

➢ Articulação da oferta em creches conveniadas ao poder público com a expansão da 

oferta na rede direta; 

➢ Implantação de avaliação da qualidade da educação infantil, a ser realizada a cada 

dois anos. 

 

A Meta 4 do PNE, que diz respeito à universalização do atendimento das crianças e 

jovens com deficiências, indica várias estratégias que englobam explicitamente a educação 

infantil e que se articulam com a estratégia 1.11 da Meta 1. São elas: 

 

4.2. promover, no prazo de vigência deste PNE, a universalização do 
atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 
zero a três anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
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e altas habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional; 
[...] 
4.6. manter e ampliar programas suplementares que promovam a 
acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o acesso e a 

permanência dos(as) alunos(as) com deficiência por meio da adequação 
arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da disponibilização de 
material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, 
assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e 
modalidades de ensino, a identificação dos(as) alunos(as) com altas 
habilidades ou superdotação; 
[...] 

4.7. garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de 
Sinais(Libras) como primeira língua e na modalidade escrita da língua 
portuguesa como segunda língua, aos(às) alunos(as) surdos e com 
deficiência auditiva de zero a dezessete anos, em escolas e classes 
bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto nº 
5.626, de 22 de dezembro de2005, e dos artigos 24 e 30 da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do 

sistema braile de leitura para cegos e surdos-cegos; 
[...] (BRASIL, 2014 - Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014) 

 

A Meta 5, que prevê a alfabetização de “todas as crianças, no máximo, até o final do 

terceiro ano do ensino fundamental”, estabelece duas estratégias que, em nossa visão, 

podem estimular o desencadeamento de ações alfabetizadoras com características 

escolarizantes, bem como de avaliações com foco no desempenho cognitivo das crianças da 

educação infantil, quais sejam: 

 
5.1. estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos 
iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as estratégias 
desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos(as) 
professores(as) alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim 
de garantir a alfabetização plena de todas as crianças. 
 

5.2. instituir instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos 
para aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como 
estimular os sistemas de ensino e as escolas a criarem os respectivos 
instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas 
pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do 
terceiro ano do ensino fundamental. (BRASIL, 2014 - Lei Nº 13.005, de 
25 de junho de 2014) 

 

A Meta 6 do PNE consiste na oferta de educação em tempo integral em pelo menos 

50% das escolas públicas, com vistas a atender no mínimo 25% dos alunos da educação 
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básica. Porém, não determina prazos específicos para o cumprimento da meta. De acordo 

com a estratégia 6.1, a oferta dessa modalidade deve ser realizada com o apoio da União. 

Sendo a educação infantil partícipe da educação básica, compreende-se que a referida meta 

deve incidir também sobre essa etapa. 

A Meta 7, cujo objetivo relaciona-se à melhoria do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) e que deve, segundo o documento, ser alçada por meio do 

estímulo à busca da qualidade “em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo 

escolar e da aprendizagem”, incorpora – de forma implícita – a educação infantil. Parte 

considerável das estratégias relativas a essa meta está associada ao desenvolvimento e/ou 

aprimoramento de ações voltadas para a aprendizagem dos alunos. E, apesar de o Plano 

indicar a necessidade de processos avaliativos que tenham como foco a infraestrutura e os 

processos pedagógicos das escolas, a avaliação do desempenho dos estudantes é entendida 

como sinônimo da avaliação da qualidade das instituições. Em nossa visão, a referida meta 

pode reverberar na educação infantil de forma a estimular a construção de 

instrumentos/procedimentos avaliativos que tenham como foco o desempenho das crianças. 

Em suas linhas gerais, o  arcabouço legal aqui exposto revela, de um lado, que o 

Brasil tem avançado na determinação do que se configura como direito das crianças e do 

que se compreende como uma educação infantil de qualidade, que respeite esses direitos. 

De outro, questões que têm permanecido como um “vir a ser”, que em cada alteração 

encetada na legislação continuam presentes e têm seus prazos prorrogados para que o poder 

público possa se organizar para delas dar cabo, evidenciam que após quase 30 anos da 

promulgação da CF/88, o país ainda tem muito a fazer para garantir, de fato, que o direito 

das crianças a uma educação pública e de qualidade seja assegurado. 

No que tange à avaliação, as contradições presentes nas leis, por vezes no mesmo 

texto, parecem contribuir para a aposta em diferentes caminhos para aferir a qualidade da 

educação infantil. Essas contradições aparecem com força nas ações avaliativas 

desencadeadas pelos municípios, como veremos no capítulo III desta tese. 

Em articulação com a legislação vigente, identifica-se a existência de documentos 

norteadores para a educação infantil, publicados pelo governo federal ao longo do período 

estudado. Tais documentos fazem menção a questões relativas à: infraestrutura das 

instituições; regras de acessibilidade; critérios e orientações às secretarias para o 
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credenciamento de instituições conveniadas; organização e funcionamento das instituições 

de educação infantil; proposta pedagógica e/ou currículo; estabelecimento de metas para a 

garantia dos direitos das crianças pequenas; entre outros. 

Além dos documentos organizados pelo governo federal, registra-se a existência de 

estudos e pesquisas realizadas e/ou financiadas por agências internacionais, com o apoio do 

Ministério, como é o caso da pesquisa Educação Infantil no Brasil: avaliação qualitativa e 

quantitativa, cujo relatório final foi publicado em 2010, e da pesquisa Educação Infantil no 

Brasil: primeira etapa da educação básica, de 2011. Soma-se a esses estudos e pesquisas a 

produção acadêmica relativa à educação infantil, que tem anunciado/denunciado as 

condições reais nas quais a oferta e o atendimento às crianças vêm ocorrendo no país.  

Embora os documentos norteadores da etapa sejam de conhecimento público e de 

domínio de estudiosos e pesquisadores do campo da educação infantil, apresentamos, a 

seguir, uma síntese dos mesmo24, bem como de produções acadêmicas que tratam da 

avaliação, da qualidade e dos direitos das crianças, pois essas contribuições se constituíram 

na referência para a identificação de critérios de qualidade e formulação de indicadores 

para análise de iniciativas municipais de avaliação da educação infantil, investigadas nesta 

tese. 

 

 

1.2 Documentos norteadores da educação infantil, publicados e/ou apoiados pelo 

governo federal 

 

Após a leitura dos documentos, buscamos “classificá-los” por assuntos tratados sem 

a intenção de criar categorias fechadas de análise, haja vista que, em geral, eles introduzem 

o tema que será discutido após a apresentação de um panorama da educação infantil no 

Brasil, que não se difere de um documento para o outro. Ademais, mesmo as 

especificidades concernentes a cada tema têm assento em uma concepção de criança como 

sujeito de direitos; na interação entre cuidar e educar; no respeito à diversidade cultural, 

regional e local; na construção de uma identidade própria para a educação infantil, entre 

                                                   
24 Informamos que não conseguimos acesso aos seguintes documentos: Educação Infantil: bibliografia 

anotada, de1995 e Por uma política de formação do profissional de educação infantil, de 1994. Ambos 

publicados pelo MEC/SEF/DPEF/COEDI 
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outros. Nessa perspectiva, os documentos serão apresentados dentro dos seguintes assuntos: 

infraestrutura das instituições de educação infantil; critérios/orientações para 

credenciamento, funcionamento e/ou conveniamentos de estabelecimentos de educação 

infantil; proposta pedagógica e orientações curriculares para a educação infantil; critérios 

de qualidade e respeito aos direitos das crianças. 

 

 

1.1.1. Infraestrutura das instituições de educação infantil 

 

O documento intitulado Parâmetros Básicos de Infraestrutura para 

Estabelecimentos de Educação Infantil, “elaborado em parceria com educadores, arquitetos 

e engenheiros envolvidos em planejar, refletir e construir/reformar os espaços destinados à 

educação das crianças de 0 a 6 anos”25 e publicado em 2006, visa a definir parâmetros para 

a construção de espaços para a educação infantil que atendam à acessibilidade e à 

diversidade regional, de maneira a proporcionar um ambiente físico que seja “promotor de 

aventuras, descobertas, criatividade, desafios, aprendizagem e que facilite a interação 

criança-criança, criança-adulto e deles com o meio ambiente” (BRASIL; MEC; SEB, 

2006c, p. 8).  

Assevera que a decisão sobre a construção e/ou reforma da estrutura/infraestrutura 

física das instituições não pode ser meramente técnica. Outrossim, ela deve levar em 

consideração as indicações constantes na legislação e nos documentos existentes 

nacionalmente para orientar a etapa, no que tange a um espaço físico que atenda, de fato, às 

proposições curriculares e pedagógicas da educação infantil. 

O documento também propõe a incorporação de “metodologias participativas, que 

incluam as necessidades e os desejos dos usuários, a proposta pedagógica e a interação com 

as características ambientais” (IDEM, p. 7). Destaca que a concepção do projeto “deve ser 

antecedida de processos participativos que envolvam a comunidade educacional [...] com 

vistas a compartilhar saberes e as experiências daqueles que vivenciam os espaços, além de 

incorporar a reflexão sobre o perfil pedagógico da instituição pretendida” (BRASIL; MEC; 

SEB, 2006c, p. 7). 

                                                   
25 Informe-se que, no período, as crianças de seis anos ainda frequentavam a educação infantil. 
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O conteúdo sugere, ainda, ações para serem desenvolvidas por cada segmento – 

dirigentes municipais de educação, equipe multidisciplinar, arquitetos e engenheiros, 

gestores e demais profissionais da instituição de educação infantil – no que se refere à 

elaboração e consecução do projeto de construção do ambiente físico para os 

estabelecimentos educacionais, prevendo cinco etapas que englobam desde a programação 

e estudos sobre a viabilidade da construção do edifício, passando pela elaboração e 

aprovação legal do projeto, até a formulação do chamado projeto de execução. 

Assinala que a ideia subjacente ao projeto de construção dos estabelecimentos de 

educação infantil necessita compreender a criança “como sujeito do processo educacional e 

como principal usuária do ambiente que será construído” (IDEM, p. 21). Nessa perspectiva, 

indica o que deve ser considerado nessa empreitada, como se segue: 

 

A relação harmoniosa com o entorno, garantindo conforto ambiental dos 
seus usuários (conforto térmico, visual, acústico, olfativo/qualidade do ar) 
e qualidade sanitária dos ambientes; o emprego adequado de técnicas e de 
materiais de construção, valorizando as reservas regionais com enfoque na 
sustentabilidade; o planejamento do canteiro de obras e a programação de 
reparos e manutenção do ambiente construído para atenuar os efeitos da 

poluição (no período de construção ou reformas): redução do impacto 
ambiental; fluxos de produtos e serviços; consumo de energia; ruído; 
dejetos, etc; a adequação dos ambientes internos e externos (arranjo 
espacial, volumetria, materiais, cores e texturas) com as práticas 
pedagógicas, a cultura, o desenvolvimento infantil e a acessibilidade 
universal, envolvendo o conceito de ambientes inclusivos. (BRASIL; 
MEC; SEB, 2006c, p. 8) 

 

No que concerne aos parâmetros de infraestrutura, o documento apresenta-os 

organizados em três grandes grupos: parâmetros contextuais-ambientais; parâmetros 

funcionais e estético-compositivos; e parâmetros técnico-construtivos. No Quadro 2, a 

seguir, registramos os aspectos considerados em cada grupo: 
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Quadro 2 – Aspectos considerados nos Parâmetros Básicos de Infraestrutura Física para instituições 

de educação infantil 

Parâmetros 

relativos a: 

Aspectos 

Contextuais-
ambientais 

Condições do terreno; 
Infraestrutura; 
Legislação em vigor; 
O que está construído nas proximidades; 
Aspectos socioculturais e econômicos; 
Aspectos físico-climáticos e ambientais (insolação, temperatura, ventos, 

umidade, índice pluviométrico, qualidade do ar, etc.) 

Funcionais 

Organização espacial e dimensionamento dos conjuntos funcionais; 
Acessos; 
Percursos; 

Segurança; 
Adequação do mobiliário. 

Estético-

compositivos 

Diversidade de cores, texturas e padrões das superfícies; 
Padrão construtivo; 
Formas; 

Proporções; 
Símbolos; 
Princípios compositivos (elementos visuais da edificação) 

Técnico-

construtivos 

Serviços básicos de infraestrutura; 

Materiais e acabamentos 

Fonte: BRASIL/MEC/SEB (2006c). 

 

Para finalizar e a título de ilustração, apresentamos os parâmetros estabelecidos para 

o aspecto Materiais e Acabamentos do grupo Parâmetros técnico-construtivos: 

 
Na seleção dos materiais e dos acabamentos, devem ser consideradas a 
tradição e as especificidades de cada região, as características térmicas 
dos materiais, sua durabilidade, racionalidade construtiva e facilidade de 
manutenção. 

Deve-se evitar a utilização de materiais que possam gerar poluição, 
notadamente em ambientes internos com pouca ventilação, tais como 
amianto, cortinas, tapetes e forrações, colas e vernizes que liberem 
compostos orgânicos voláteis. 
Os materiais e os acabamentos devem ser resistentes e de fácil limpeza; 
prever acabamentos semi-impermeáveis para as paredes, com a 
possibilidade de utilização de material lavável à altura dos usuários 

(utilizar acabamentos atóxicos). 
Piso lavável, antiderrapante, resistente ao uso intenso, de fácil reposição e 
manutenção; evitar utilização de pisos com muitas juntas que favoreçam 
acúmulo de sujeira ou umidade. 
Utilizar acabamento liso nas paredes das salas de atividades e berçários, 
evitando o acúmulo de poeira e mofo e prevenindo que as crianças se 
machuquem. 
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Considerar as características superficiais dos materiais relacionando-as às 
características sensoriais das crianças (sensibilidade aos estímulos 
externos). Planejar ambientes internos onde as crianças possam “explorar 
com as mãos e com a mente”, além dos ambientes exteriores, que 
permitem uma exploração do meio ambiente a partir do conhecimento das 
cores, das formas, das texturas, dos cheiros e dos sabores da natureza, 

interagindo diferentes áreas do conhecimento. 
Esses ambientes podem ser construídos com grande variedade de 
materiais e acabamentos, valorizando efeitos texturais que possam 
introduzir ou reforçar conceitos como áspero/liso, duro/macio, cheiros e 
sons diversos, numa tentativa de refinar as percepções sensoriais da 
criança (visão, audição, olfato, paladar). (BRASIL; MEC; SEB, 2006c, p. 
32) 

 

Os parâmetros citados evidenciam qual a qualidade desejável para atender aos 

direitos das crianças, reiterando a ideia de que o ambiente construído ou a ser construído 

deve considerá-las como usuárias e partícipes do processo educacional no qual estão 

inseridas. 

 

 

1.1.2. Critérios/orientações para credenciamento, funcionamento e/ou 

conveniamentos de estabelecimentos de educação infantil 

 

Nesta categoria identificamos três documentos publicados pelo Ministério da 

Educação. O primeiro deles, denominado Subsídios para Credenciamento e 

Funcionamento das Instituições da Educação Infantil, foi publicado em 1998 e tem como 

propósito “contribuir para a formulação de diretrizes e normas para a educação infantil no 

Brasil” (BRASIL; MEC; SEF, 1998c, p.8).  

Este documento do oferece orientações para os municípios que possuem sistema 

próprio de ensino, bem como para aqueles que são subordinados às Secretarias Estaduais de 

Educação (SEEs) quanto a: gestão da educação infantil; formação profissional; proposta 

pedagógica; e orientações para a fase de transição. O documento ainda define as 

responsabilidades das secretarias municipais e estaduais de educação, bem como de seus 

respectivos conselhos de educação, no acompanhamento, atualização de cadastro de 

instituições, elaboração de critérios de credenciamento e o próprio credenciamento dos 

estabelecimentos de educação infantil, sejam eles públicos ou privados. 
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No caso dos municípios que optarem por possuir sistema de ensino próprio, uma das 

primeiras medidas é implantar um Conselho Municipal de Educação (CME) que deverá 

elaborar “normas complementares, no âmbito de sua competência, dentre as quais as 

pertinentes ao estabelecimento de critérios para autorização de funcionamento e supervisão 

de unidades de educação infantil” (BRASIL; MEC; SEF, 1998c, p. 26). Caso decidam 

compor o sistema estadual de educação “ficarão sujeitos às normas dos conselhos estaduais 

de educação dentro do regime de colaboração adequado a esta alternativa”, por meio de 

“acordos e negociações que explicitarão o regime de colaboração a ser administrado em 

comum” (IDEM, p. 26). 

O documento, além de insistir na necessidade de os municípios trabalharem para 

constituir seus sistemas próprios de ensino, contribuindo para que os eles possam 

“relacionar-se, como iguais, de maneira autônoma, sem subordinação, nem hierarquia, com 

a União e o Estado” (IDEM, p. 26), pontua a importância da existência de um regime de 

colaboração entre os entes federados, que seja dialogado e que respeite a lei. 

Em relação aos conselhos municipais e estaduais de educação, assevera que tais 

órgãos também podem trabalhar em regime de colaboração para estabelecer políticas e 

planos regionais; definir normas comuns; planejar ações educacionais a serem executadas 

conjuntamente; estudar e discutir temas de interesse comuns, entre outros. 

No que concerne à regulamentação da educação infantil, os conselhos “deverão 

considerar, principalmente, a fundamentação legal, o conhecimento da realidade, os direitos 

da criança e formas de operacionalização” (IDEM, p. 27). 

Quanto à fundamentação legal, o documento ditava, à época, que os conselhos 

deveriam se pautar pela CF de 1988, pela LDBN (9394/96) e pelo ECA. Cabe agregar, 

atualmente, o Marco Legal pela Primeira Infância, o FUNDEB e os Planos Nacionais de 

Educação. 

Em relação ao conhecimento da realidade, a devida caracterização e o diagnóstico 

da situação da educação infantil local são considerados ações fundamentais “para o 

estabelecimento adequado de normas” (IDEM, p. 27). O documento indica que esse 

levantamento pode ser feito com a colaboração do “órgão próprio do sistema ou outras 

instituições da comunidade, tais como, as de ensino superior, as prefeituras, os órgãos de 

educação, saúde e assistência social, o IBGE, os cartórios, as igrejas, as escolas e as 
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entidades de classe” (BRASIL; MEC; SEF, 1998c, p. 27) e servirá “de suporte para que a 

regulamentação atenda às necessidades locais, sem prejuízo do previsto nas leis” (IDEM, p. 

27). Além disso, ressalta a importância de promover visitas às instituições de educação 

infantil, de “reuniões com a participação de dirigentes, educadores e pessoas que realizam 

sistematicamente [o] atendimento [da educação infantil]”, considerando que “a partir dessas 

visitas, o normatizador terá informações bem claras das áreas e níveis de normatização que 

devem receber prioridade e as que podem ser previstas a médio e longo prazo” (IDEM, p. 

28), conforme a legislação. 

Sobre os direitos das crianças, o documento reafirma a necessidade de os conselhos 

considerarem os direitos “explicitados na legislação em vigor” (IDEM, p. 29), já 

mencionados neste texto. 

Quanto às formas de operacionalização do processo de regulamentação, essa deve 

ser elaborada, analisada e reelaborada por um grupo de trabalho ou comissão para, em 

seguida, ser aprovada e encaminhada para homologação do executivo. Após ser 

homologada, deve ser divulgada pelo órgão normatizador a todos os interessados, 

beneficiários e responsáveis pela sua aplicação. Interessa-nos neste item, especialmente, a 

indicação de que os conselhos, a partir da consolidação das normas ditadas para orientar as 

instituições de educação infantil, possam “estabelecer também as orientações quanto à 

avaliação” dos estabelecimentos educacionais, com vistas a garantir a qualidade do 

atendimento: 

 
O processo de regulamentação deve conter uma sistemática de avaliação a 
ser conduzida pelos órgãos executivos do sistema (as secretarias de 
educação e seus órgãos de avaliação e supervisão/inspeção), em comum 
acordo com as regras estabelecidas pelos conselhos de educação. 

A regulamentação aqui proposta representa uma sistemática de avaliação 
e controle, que deve abrir condições para o funcionamento das instituições 
de educação infantil, numa perspectiva de melhoria constante da 
qualidade dos serviços prestados. (BRASIL; MEC; SEF, 1998c, p. 31) 

 

O documento menciona que a avaliação deve ser contínua e que “os órgãos 

executivos do sistema” devem oferecer “classificação provisória, numa determinada escala, 

às instituições de educação infantil que estão em funcionamento ou as que vierem a ser 

autorizadas”, apontando às instituições e aos responsáveis pela supervisão “as providências 

e os prazos para que se realizem as adaptações exigidas pela lei”. Devem oferecer, ainda, 
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“um quadro geral de referências” que conduza as instituições “a um processo contínuo de 

aperfeiçoamento e qualificação”. Após “o desenvolvimento de medidas de melhoria de 

qualidade e de atendimento às regras obrigatórias, os estabelecimentos de ensino serão 

reavaliados, a cada etapa prevista no processo, obtendo nova classificação”. (BRASIL; 

MEC; SEF, 1998c, p. 31) 

Além disso, alerta que “ao definir os critérios e exigências para o funcionamento de 

instituições de educação infantil, a regulamentação não deve impedir a expansão do 

atendimento às crianças”, e sim, “orientar-se para um processo contínuo de qualidade”. 

Desse modo, “a regulamentação deve considerar o atendimento que está sendo oferecido e 

aquele que está sendo iniciado”, prevendo “o tempo necessário para que, em etapas, as 

instituições existentes se adequem às novas regras”, especificando de forma clara os prazos 

e as condições. (IDEM, p. 30) 

Por fim, com o propósito de contribuir com municípios e estados no processo de 

regulamentação da educação infantil, o documento traz sugestão de um Roteiro e de um 

Anteprojeto de Regulamentação. O primeiro “representa uma estrutura básica que sumariza 

os itens dos conteúdos que deverão ser contemplados pela regulamentação” e, o segundo, 

“representa um modelo ou exemplo que contempla concepções e normas no sentido de 

contribuir para a implantação e a implementação da educação infantil”. (IDEM, p. 31) 

Em consonância com essa publicação, o documento Integração das Instituições de 

Educação Infantil aos Sistemas de Ensino - um estudo de caso de cinco municípios que 

assumiram desafios e realizaram conquistas, publicado em 2002, teve como objetivo 

subsidiar os gestores, conselheiros e técnicos dos sistemas na efetivação da integração das 

creches aos sistemas municipais de ensino. 

Os estudos de caso foram realizados em cinco municípios brasileiros: Itajaí/SC, 

Corumbá/MS, Manaus/AM, Martinho Campos/MG e Maracanaú/CE. Destaca-se que “o 

escopo principal do documento foi o de apresentar aspectos significativos dessas 

experiências” (BRASIL; MEC; SEB, 2002, p. 12) que pudessem ensejar “outras formas de 

integração, de acordo com a realidade de cada município” (IDEM, p. 12).  

O estudo revelou, à época, que os estabelecimentos de educação infantil dos 

municípios analisados já haviam se tornado “integrantes dos Sistemas de Ensino” e 

constituíam “espaços de cuidado e educação organizados e planejados para atender” as 
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crianças, além de terem – no bojo do arcabouço legal construído até aquele momento – 

“modificado suas funções” (BRASIL; MEC; SEB, 2002, p. 82). Entretanto, relata as 

dificuldades enfrentadas pelos municípios para atender a demanda da educação infantil: 

recursos financeiros insuficientes; “ausência ou imprecisão de dados estatísticos em relação 

à demanda e ao número de instituições existentes nos municípios” (IDEM, p. 83); e a não 

profissionalização dos recursos humanos. 

Outro documento que se enquadra nessa categoria é o intitulado Orientações sobre 

convênios entre secretarias municipais de educação e instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos para a oferta de Educação Infantil, 

publicado em 2009 e que apresenta aportes para a construção de política de conveniamento 

por parte dos municípios. A exemplo do que orientam os Subsídios para Credenciamento e 

Funcionamento das Instituições da Educação Infantil, de 1998, indica a necessidade das 

secretarias de educação – em conjunto com as demais secretarias do município – realizarem 

um diagnóstico das condições de atendimento dos estabelecimentos de educação infantil, 

existentes em seu território, independentemente da dependência administrativa ao qual 

pertençam. 

Além do arcabouço legal que pauta o processo de regulamentação da educação 

infantil, esse documento incorpora às leis: as “Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil, a Lei Orgânica Municipal, as exigências referentes à Construção Civil e 

ao Código Sanitário”, bem como os “Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 

Infantil e Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil” 

(BRASIL MEC; SEB, 2009a, p. 13). 

A publicação avança em relação ao documento de 1998, orientando quanto à 

organização dos dados coletados por meio do diagnóstico, referentes à formação dos 

professores, número de crianças por professor, espaço físico, proposta pedagógica, gestão 

dos estabelecimentos, entre outros. Além disso, recomenda alguns caminhos para a 

formulação de uma política municipal para a educação infantil e a busca de dados 

secundários que auxiliem na contextualização da realidade do município, como, por 

exemplo, dados populacionais e orçamentários. Trata ainda do uso do FUNDEB, 

explicando, inclusive, como deve ser feito o repasse das verbas do fundo para as 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=407&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=407&Itemid=
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Por fim, o documento cita leis e formulários que podem ser utilizados pelos 

municípios na organização e formalização dos convênios, quais sejam: sugestões de 

planilhas; plano de trabalho; chamamento público; minuta de convênio; e manual de 

prestação de contas. Destaque-se que à “exceção da decisão do Ministro Celso de Mello”, 

do Supremo Tribunal Federal, que se refere à responsabilidade do poder público em 

garantir o acesso à educação infantil para todas as crianças26e de trechos da Lei Nº 8.666, 

de 1993 que “regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal [e] institui normas 

para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências” (BRASIL 

MEC; SEB, 2009a, p. 46), os demais formulários configuram-se apenas como “sugestões e 

não se caracterizam como documentos padronizados a serem seguidos” (IDEM, p. 35).  

As orientações são para que cada município fique “atento às especificidades locais” 

e tenha “como base a regulamentação federal, estadual e/ou municipal ao elaborar cada 

documento e, em particular, o Termo de Convênio” (IDEM, p. 35). 

 

1.1.3. Proposta pedagógica e orientações curriculares para a educação infantil 

 

Quanto ao currículo destinado à educação infantil, identificamos quatro diferentes 

documentos publicados pelo Ministério: Propostas pedagógicas e currículo em Educação 

Infantil: um diagnóstico e a construção de uma metodologia de análise , de 1996; 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) - Volumes I, II e III, 

de 1998; Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – Estratégias e 

orientações para a educação de crianças com necessidades educacionais especiais, dos 

anos 2000; e, por fim, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEI), publicadas em 201027.  

Abordaremos ainda as indicações presentes na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), cuja 3ª versão28 foi apresentada à sociedade, pelo MEC, em 06 de abril de 2017, 

                                                   
26 Segundo a decisão, é possível conferir também ao Poder Judiciário a “prerrogativa de formular e executar 

políticas públicas” quando “os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos 
que sobre eles incidem em caráter mandatório, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a 

integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional” (BRASIL, 2009, p. 37). 
27Essa versão das DCNEI é uma reformulação das Diretrizes formuladas nos anos de 1998 e 1999, conforme 

explicita o Parecer CNE/CEB Nº 20 de 11 de novembro de 2009.  
28 Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf, acesso em 

07/04/2017. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf
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tendo sido encaminhada para aprovação do Conselho Nacional de Educação. A referida 

versão trata do currículo para o ensino fundamental e para a educação infantil que deverá 

ser assumido por todas as redes de ensino do país. 

De acordo com o documento Propostas pedagógicas e currículo em Educação 

Infantil: um diagnóstico e a construção de uma metodologia de análise, a educação infantil 

brasileira nasceu “desarticulada da escola”, pois se originou “com a finalidade de minorar 

carências sociais, desvinculada de um compromisso com os direitos da criança e de sua 

família a um atendimento de qualidade” (BRASIL; MEC; SEF, 1996, p. 7) e, por conta 

disso, estava “dissociada de uma intencionalidade educativa explicitada num currículo 

preestabelecido” (IDEM, p. 7). 

Essa situação, ao passo que proporcionou a construção de “um espaço institucional 

próprio” para a educação infantil, acabou por identificá-la com a instituição mais próxima: 

a escola. Dessa aproximação decorre o processo de escolarização, especialmente em 

relação à pré-escola, provocando conflitos que prosseguem até os dias atuais. Outro 

elemento importante, segundo o documento, é a persistência – muitas vezes – de um 

entendimento da educação infantil como uma “extensão do lar, da família, um lugar 

destinado a garantir o cuidado e a assistência à criança na ausência da mãe” (IDEM, 1996, 

p. 7). Essa ausência de uma identidade própria teve como consequência a construção de 

diferentes interpretações de como realizar “o trabalho com a criança em idade pré-escolar” 

(IDEM, p. 7). Por outro lado, permitiu 

 

[...] que um expressivo contingente de profissionais, sem formação 
específica para atuar num espaço educativo de características peculiares, 
pudesse construir no dia-a-dia, alheios às imposições de regras e modelos, 

um saber-fazer próprio, carregado das experiências e das contradições 
inerentes às práticas sociais. (IDEM, p. 7) 

 

Nesse cenário, reconhecem-se “três instâncias de construção de um projeto 

educativo para a área, na sociedade brasileira: a das práticas sociais, a das políticas públicas 

e a da sistematização acadêmica de conhecimentos pertinentes a este segmento 

educacional” (IDEM, p. 8), implicando a manifestação de diferentes tendências que, 

conforme o documento, 
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[...] demonstram uma insatisfação com o projeto vigente: o profissional 
buscando uma identidade própria e um reconhecimento, através da 
formação mais aprimorada; o poder público procurando traduzir em 
normas, regras e prioridades as novas exigências para a área; a academia 
preocupando-se com a consistência teórica e as bases científicas de um 
trabalho voltado à criança de 0 a 6 anos. (BRASIL; MEC; SEF, 1996, p. 

8) 

 

Como decorrência, as propostas curriculares para essa etapa “refletem o nível de 

articulação das três instâncias referidas, assumindo contornos variados, traduzidos na 

heterogeneidade das propostas pedagógicas existentes” (IDEM, p. 8) e apresentam, de certa 

forma, “uma riqueza nada desprezível, na medida em que espelha as múltiplas facetas da 

sociedade brasileira”. 

Entretanto, o documento assevera a necessidade de se garantir um modelo 

“norteador do projeto de educação infantil do país, sem que isso signifique anular essa 

pluralidade” (IDEM, p. 8), ou seja, não abandonar o que já foi construído, mas “contribuir 

para a evolução desse processo” (IDEM, p. 8). 

É nessa perspectiva que o MEC, por meio da antiga Coordenação Geral da 

Educação Infantil (CGEI), hoje COEDI, decidiu incentivar a “elaboração, implementação e 

avaliação de propostas pedagógicas e curriculares” (IDEM, p. 8) – em consonância, à 

época, com as “diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Educação Infantil” (IDEM, 

p. 8) publicada em 1994, pelo Ministério “e fundamentadas nos conhecimentos teóricos 

relevantes para a educação infantil” (IDEM, 1996, p. 8). Para tanto, realizou diagnóstico 

 

[...] das propostas pedagógicas/curriculares em curso nas diversas 
unidades da federação, investigando os pressupostos em que se 
fundamentam, as diretrizes e princípios que estabelecem, o processo como 

foram construídas e como informam a prática no cotidiano dos 
estabelecimentos de educação infantil. (IDEM, p. 8) 

 

Esse diagnóstico foi uma primeira aproximação com o que havia de concreto em 

termos de proposta pedagógica e currículo para a educação infantil, nos estados e 

municípios brasileiros, à época.  

Para analisar as propostas/currículos existentes naquele momento, foram tecidas 

“orientações metodológicas que pudessem subsidiar as instâncias executoras de educação 
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infantil na análise, avaliação e/ou elaboração de suas próprias propostas 

pedagógicas/curriculares” (BRASIL; MEC; SEF, 1996, p. 8). 

O documento sintetiza reflexões sobre conceituações de currículo, desenvolvidas 

por diferentes estudiosas29 da educação infantil, assinalando que as autoras evidenciaram 

uma “preocupação com a contextualização histórico-social do currículo, proposta ou 

projeto, uma vez que está sempre situado(a) num momento e num lugar determinados, dos 

quais refletem valores e concepções” (IDEM, p. 20). 

Além disso, sublinha que tais reflexões certificam a importância “de se considerar 

os aspectos institucionais/organizacionais na definição e implementação do currículo, 

proposta ou projeto. Esses aspectos incluem os recursos humanos, materiais e financeiros” 

(IDEM, p. 20). Cabe ressaltar que, entre esses aspectos, “se destacam a formação dos 

profissionais e a política de recursos humanos, em virtude da importância do papel do 

educador em todo o processo de definição e implementação” (IDEM, p. 20). 

Ainda, observa a existência de um “consenso” entre as estudiosas, no que se refere 

“à natureza dinâmica e aberta do currículo, proposta ou projeto, e à necessidade de que em 

sua elaboração e implementação, haja uma efetiva participação de todos os sujeitos 

envolvidos - crianças, profissionais, famílias e comunidade” (IDEM, p. 20). 

Essas reflexões embasaram a formulação de indicadores para analisar as propostas 

pedagógicas/currículos tanto da rede municipal30 quanto da rede estadual de cinco estados 

da federação, distribuídos em todas as regiões do país: Amazonas (Norte), Paraná (Sul), Rio 

Grande do Norte (Nordeste), Rio de Janeiro (Sudeste) e Mato Grosso do Sul (Centro-

Oeste). 

As análises dos documentos enviados pelas secretarias de educação evidenciaram 

alguns avanços, tais como a incorporação gradativa do trabalho com as crianças na faixa de 

zero a seis anos pelo setor educacional e o desenvolvimento de ações substanciais voltadas 

para a formação dos profissionais da educação infantil. Todavia, identificaram-se 

dificuldades importantes para a efetiva implementação das propostas 

pedagógicas/currículos, como a falta de recursos financeiros, a descontinuidade político-

                                                   
29As estudiosas cuja produção foi analisada no documento são: Tizuko Morchida Kishimoto, Sônia Kramer, 

Zilma de Moraes Ramos de Oliveira, Maria Lúcia de A. Machado, Ana Maria Mello. 
30 Foram solicitadas as propostas pedagógicas e/ou currículos das capitais dos referidos estados. 
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administrativa, a não definição do que competia aos estados e municípios, a falta de 

supervisão, entre outros. 

Para subsidiar municípios e estados na formulação e/ou avaliação de suas propostas 

pedagógicas/currículos direcionadas/os para a educação infantil, o documento sugere um 

roteiro com questões que possibilitam às secretarias não apenas efetuar a recolha e 

organização dos dados, mas também refletir sobre sua realidade e o que deve ser feito. 

Intitulado Indicadores e critérios para avaliação e elaboração de propostas pedagógicas 

de educação infantil, o roteiro contém cinco dimensões, quais sejam: documentos e suas 

condições de produção; propostas e seus fundamentos teóricos: o discurso e a prática; 

estrutura, organização e funcionamento da educação infantil; política de valorização e 

profissionalização dos recursos humanos; e articulação. Cada uma delas reúne uma série de 

aspectos que devem ser considerados na elaboração das propostas/currículos para a 

educação infantil, como relacionamos a seguir: 

 

Aspectos relativos à dimensão documentos e suas condições de produção: 

• Autores; 

• Objetivos; 

• Interlocutores; 

• Tipo de documento; 

• História da proposta; 

• Organização e estrutura do documento. 

 

Aspectos relativos à dimensão propostas e seus fundamentos teóricos: o discurso e a 

prática:  

• Existência; 

• Concepção e/ou concepções de criança e de educação infantil; 

• Enfoques privilegiados: identidade da educação infantil ou modelo tradicional de 

escolarização; o brincar como atividade fundamental para acesso aos bens culturais 

ou priorização da alfabetização e de aspectos cognitivos; garantia da 

indissociabilidade entre o cuidar e o educar ou ênfase em apenas um dos aspectos; 

• Consistência da proposta; 
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• Coerência e complementaridade das concepções; 

• Coerência entre os fundamentos teóricos, os objetivos, diretrizes e 

encaminhamentos metodológicos da proposta; 

• Opções conceituais baseiam-se em um diagnóstico das múltiplas concepções 

norteadoras das práticas existentes; 

• Coerência entre essas bases teóricas e as reais condições de implementação da 

proposta;  

• Coerência entre as concepções e as práticas. 

 

Aspectos relativos à dimensão estrutura, organização e funcionamento da educação 

infantil:  

• O lugar da educação infantil nas secretarias: setor responsável; localização no 

organograma da secretaria; articulação com os demais setores; quantidade de 

profissionais, formação, atribuições, tempo de atuação no setor; abrangência da 

atuação do setor (creches e/ou pré-escolas); recursos financeiros; condições da 

infraestrutura física e do apoio técnico pedagógico do setor. 

• A unidade de educação infantil: os documentos fornecem informações e/ou 

diretrizes sobre: locais de funcionamento; modalidades de atendimento; organização 

e utilização do espaço; equipamentos e materiais; período letivo; organização dos 

turnos; carga horária de trabalho dos profissionais com as crianças; carga horária de 

trabalho para planejamento e reuniões; faixa etária atendida; critérios de seleção das 

crianças; formas de agrupamento das crianças; atendimento às crianças portadoras 

de deficiência; razão adulto/criança; procedimentos durante o período de adaptação; 

formas de gestão das unidades; papéis assumidos pelos diversos profissionais e o 

tipo de interação entre eles; participação dos pais/ famílias/comunidade na gestão do 

cotidiano das unidades; reais condições de estrutura, organização e funcionamento 

das instituições. 

• O cotidiano do trabalho pedagógico: princípios metodológicos da proposta e 

diretrizes metodológicas que viabilizam a concretização desses princípios; coerência 

entre os princípios e as diretrizes propostas; organizadores curriculares do trabalho 

pedagógico (tratamento dado às áreas de desenvolvimento; conteúdos enfocados; 
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tratamento dado aos jogos e brincadeiras); eixo organizador do trabalho pedagógico; 

papel atribuído às interações entre crianças da mesma faixa etária, crianças maiores 

e menores, crianças e adultos; organização do cotidiano do trabalho do profissional 

junto às crianças; sintonia entre a(s) metodologia(s) de trabalho proposta(s) e os 

princípios metodológicos preconizados; grau de articulação entre a(s) proposta(s) 

metodológica(s) e os organizadores curriculares definidos na proposta; mecanismos 

previstos de avaliação do trabalho pedagógico; formas de se perceber, no 

desenvolvimento do planejamento dos profissionais e nas atividades planejadas com 

as crianças, indícios dos princípios e diretrizes metodológicos, dos eixos e 

organizadores do currículo apontados nos documentos 

 

Aspectos relativos à política de valorização e profissionalização dos recursos humanos: 

 

• A política de recursos humanos para a educação infantil, presente na proposta, 

apresenta: 

✓ Quadro de pessoal, especificando profissionais das secretarias e 

suas regionais, bem como das unidades de atendimento; 

✓ Atribuições dos profissionais; 

✓ Níveis de escolaridade dos profissionais; 

✓ Diretrizes claras quanto ao processo de seleção e contratação dos 

profissionais; 

✓ Critérios específicos para lotação de profissionais na área de 

educação infantil;  

✓ Previsão de mecanismos para fixação dos profissionais na 

educação infantil;  

✓ Existência de Plano de Carreira docente que inclui os 

profissionais da educação infantil; 

✓ Definição de jornada de trabalho e remuneração; 

✓ Existência de projetos de formação permanente, associada à 

profissionalização, redundando em avanço na escolaridade, 

progressão na carreira e aumento de salários;  
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✓ Existência de articulação com a universidade, com outras 

secretarias ou com os setores responsáveis pela habilitação do 

magistério em nível de 2º grau; 

✓ Estratégias privilegiadas para a formação dos profissionais que 

atuam ou irão atuar com a proposta em questão; 

✓ Modelo de formação continuada (esporádica ou contínua); 

✓ Acompanhamento sistemático do trabalho dos educadores nas 

unidades; 

✓ Concepções de formação de recursos humanos; 

✓ Trata de teoria e prática nos processos de formação; 

✓ Organização do trabalho dos educadores; 

✓ Articulação da administração pública com as entidades 

representativas das categorias profissionais; 

✓ Diretrizes para a gestão das unidades educacionais e sua 

viabilização 

 

Aspectos relativos à articulação: 

 

• Existência de apontamentos, nos documentos, de formas consistentes de articulação 

da educação infantil com outras instâncias educacionais e culturais ou com órgãos e 

instituições governamentais e não-governamentais;  

• Existência de diretrizes e estratégias de articulação da educação infantil com o 

ensino fundamental: enfoque; garantia de integração e continuidade sem se perder a 

especificidade de cada nível; previsão de formas de integração da educação infantil 

com os cursos de magistério; 

• Previsão de parcerias com outras instâncias e instituições no processo de elaboração 

e implementação da proposta (universidade, centros de pesquisa e de formação dos 

profissionais, sindicatos) 

• Apontamentos quanto à forma de definição das parcerias e sua forma de ação; 

• Existência de referências e diretrizes quanto às articulações políticas entre as 

secretarias estaduais e municipais que atuam na área da educação infantil; 
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• Existência de definições quanto aos papéis e competências de cada uma das 

instâncias; 

• Existência de articulação entre a proposta e as definições políticas emanadas do 

Ministério da Educação;  

• Existência de diretrizes quanto a parcerias do setor de educação e instituições 

governamentais e não-governamentais que atendem a criança no estado ou 

município;  

• Existência de articulação entre as secretarias estaduais e municipais que atuam com 

a educação infantil com os conselhos de educação, na definição de suas normas e 

diretrizes e na exigência de seu cumprimento;  

• Incorporação de política de incentivo às atividades culturais, tais como cinema, 

teatro, vídeos, brinquedotecas, museus, bibliotecas, com explicitação das medidas 

concretas que são previstas para viabilização das mesmas (convênios, acordos, 

parcerias) 

• Previsão de formas de integração com a família e a comunidade; 

• Existência de mecanismos efetivos que garantam as articulações da educação 

infantil com as demais instâncias, na implementação da proposta 

 

O roteiro não separa “as questões relativas à análise ou elaboração de documentos, 

daquelas referentes à avaliação da implementação”, pois compreende que “há uma 

complementaridade entre esses momentos”. (BRASIL; MEC; SEF, 1996, p. 71). Cabe 

lembrar que, à época da publicação do documento, o país ainda não possuía referências 

e/ou diretrizes curriculares para a educação infantil. O roteiro proposto, em alguma medida, 

agregava as indicações da legislação e dos documentos norteadores da educação infantil 

existentes até aquele momento, proporcionando ao leitor uma ideia mais abrangente de 

como conceber a educação infantil e operacionalizá-la. 

Em 1998 foi publicado o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil, que se propõe a ser um “guia de reflexão de cunho educacional” e que apresenta 

“objetivos, conteúdos e orientações didáticas para os profissionais que atuam diretamente” 

na educação infantil, com a proposição de respeitar o “estilo pedagógico” das instituições, 

bem como a “diversidade cultural brasileira” (BRASIL; MEC; SEF, 1998a, p. 7). 
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Vale destacar que os resultados revelados pelo estudo publicado no documento 

Propostas pedagógicas e currículo em Educação Infantil: um diagnóstico e a construção 

de uma metodologia de análise, de 1996, contribuíram para a formulação do referencial. De 

acordo com informações constantes no Volume I do documento, o referido estudo registrou 

incongruências entre a concepção de criança, a defesa de uma educação democrática e os 

fundamentos teóricos e orientações metodológicas adotadas. 

 

[...] a maioria das propostas concebe a criança como um ser social, 
psicológico e histórico, tem no construtivismo sua maior referência 

teórica, aponta o universo cultural da criança como ponto de partida para 
o trabalho e defende uma educação democrática e transformadora da 
realidade, que objetiva a formação de cidadãos críticos. Ao mesmo tempo, 
constata-se um grande desencontro entre os fundamentos teóricos 
adotados e as orientações metodológicas. Não são explicitadas as formas 
que possibilitam a articulação entre o universo cultural das crianças, o 
desenvolvimento infantil e as áreas do conhecimento. (BRASIL; MEC; 
SEF, 1998a, p. 43) 

 

A partir dessa constatação e com “o objetivo de tornar visível uma possível forma 

de articulação” entre os elementos citados, “a estrutura do Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil relaciona objetivos gerais e específicos, conteúdos e orientações 

didáticas numa perspectiva de operacionalização do processo educativo” (BRASIL; MEC; 

SEF, 1998a, p. 43). 

O documento está organizado em três volumes, sendo que o primeiro representa um 

conteúdo introdutório com “uma reflexão sobre creches e pré-escolas no Brasil, situando e 

fundamentando concepções de criança, de educação, de instituição e do profissional [...]” 

(IDEM, p. 9). Tais reflexões foram utilizadas para a definição “dos objetivos gerais da 

educação infantil” e para a elaboração dos volumes II e III. 

O Volume I apresenta a estrutura do referencial, que conta com os seguintes 

elementos estruturadores: 

• Organização por idade das crianças, considerando o que estabelece a legislação; 

• Organização em âmbitos: Formação Social e Conhecimento de Mundo, que se 

correlacionam entre si; e em eixos: Movimento, Artes visuais, Música, Linguagem 

oral e escrita, Natureza e sociedade, Matemática, compreendidos como 

representantes de “uma parcela significativa da produção cultural humana que 
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amplia e enriquece as condições de inserção das crianças na sociedade” (BRASIL; 

MEC; SEF, 1998a, p. 46). 

• Componentes curriculares, com apresentação dos objetivos, conteúdos e orientações 

didáticas. 

 

Sobre este último, cabe uma breve digressão. De acordo com o documento, os 

objetivos relativos aos componentes curriculares têm seu foco nas “capacidades” e não nos 

“comportamentos” das crianças, para “ampliar a possibilidade de concretização das 

intenções educativas, uma vez que as capacidades se expressam por meio de diversos 

comportamentos e as aprendizagens que convergem para ela podem ser de naturezas 

diversas” (IDEM, p. 47). Tais capacidades podem ser desenvolvidas, segundo o RCNEI, 

“como consequência de ações intencionais do professor” (IDEM, p. 47), o que, por sua vez, 

“amplia suas possibilidades de atendimento à diversidade apresentada pelas crianças, 

podendo considerar diferentes habilidades, interesses e maneiras de aprender no 

desenvolvimento de cada capacidade” (IDEM, p. 47).  

Dado que as crianças se desenvolvem de diferentes maneiras, o documento pontua 

que a “educação tem por função criar condições para o desenvolvimento integral de todas 

as crianças”, levando em conta, inclusive, “as possibilidades de aprendizagem que 

apresentam nas diferentes faixas etárias” (IDEM, p. 47). Nessa perspectiva, a atuação do 

professor deve propiciar “o desenvolvimento de capacidades envolvendo aquelas de ordem 

física, afetiva, cognitiva, ética, estética, de relação interpessoal e inserção social” (IDEM, p. 

47). 

Os conteúdos selecionados devem auxiliar no desenvolvimento dessas capacidades 

e, desse modo, precisam ser planejados, abrangendo, de um lado, “fatos, conceitos e 

princípios” e, de outro, “procedimentos, atitudes, valores e normas como objetos de 

aprendizagem” (IDEM, p. 49). Eles devem ser trabalhados de forma articulada entre si. 

Para tanto, estão organizados em blocos que, muitas vezes, perpassam mais de um eixo de 

trabalho, com a finalidade de “apontar para o tratamento integrado que deve ser dado aos 

conteúdos” (IDEM, p. 53), compreendendo-os não como “um fim em si mesmos”, mas 

como “instrumentos para analisar a realidade” (IDEM, p. 53). 
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A seleção dos conteúdos deve ser realizada pelo professor, considerando “as 

características particulares de cada grupo e suas necessidades”, tendo como critério o grau 

de significação que o conteúdo possui para as crianças e as possibilidades que o mesmo 

oferece “para o avanço do processo de aprendizagem e para a ampliação de conhecimento” 

(BRASIL; MEC; SEF, 1998a, p. 53). 

Por fim, são apresentadas as orientações didáticas que se constituem em “subsídios” 

para a “intervenção direta do professor”. Tais orientações “não representam um modelo 

fechado que define um padrão único de intervenção. Pelo contrário, são indicações e 

sugestões para subsidiar a reflexão e a prática do professor” (IDEM, p. 54). As orientações 

didáticas são compostas por: princípios gerais do eixo; organização do tempo, do espaço e 

dos materiais; observação, registro e avaliação. 

Para além das questões intrinsicamente ligadas ao currículo, o documento expõe a 

necessidade de compreensão do contexto no qual se insere a instituição (creche e/ou pré-

escola) para a formulação de seu projeto educativo, observando as condições externas, ou 

seja, as “características socioculturais da comunidade na qual a instituição de educação 

infantil está inserida e às necessidades e expectativas da população atendida” (IDEM, p. 65) 

e as condições internas – número de horas em que a criança frequenta a instituição, a idade 

com a qual começou a frequentá-la, o ambiente institucional, a formação dos profissionais, 

o espaço físico e os recursos materiais, os critérios para a formação dos grupos de crianças, 

a organização do tempo, a parceria com as famílias, entre outros. 

O Volume II do Referencial trata da Formação Pessoal e Social, com enfoque na 

construção da identidade e autonomia das crianças. Primeiramente, traz algumas reflexões 

sobre os elementos que constituem esses conceitos: processos de fusão e diferenciação, 

construção de vínculos e expressão da sexualidade. Na sequência, indica os elementos que 

compõem o processo de aprendizagem: imitação, brincar, oposição, linguagem, apropriação 

da imagem corporal. Em seguida, explana sobre os objetivos e conteúdos para cada faixa 

etária e, por fim, sobre as orientações para os professores. 

O Volume III, denominado Conhecimento de Mundo, abrange os componentes 

curriculares (ou eixos), quais sejam: Movimento; Música; Artes Visuais; Linguagem Oral e 

Escrita; Natureza e Sociedade; e Matemática. Para cada um deles são apresentados uma 
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introdução que disserta sobre seu significado, os objetivos, os conteúdos concernentes e, 

por fim, orientações gerais ao professor. 

Em complementação a esse documento, tem-se a publicação denominada 

Referencial Curricular para a Educação Infantil: Estratégias e orientações para a 

educação de crianças com necessidades educacionais especiais, do ano 2000, cujo objetivo 

é “subsidiar a realização do trabalho educativo junto às crianças que apresentam 

necessidades especiais, na faixa etária de zero a seis anos”, e promover reflexões para a 

consecução da “ação educativa dos profissionais que atuam junto a crianças com 

necessidades especiais na Educação Infantil, respeitando a especificidade de cada criança e 

a diversidade cultural do país” (BRASIL; MEC; SEE, 2000, p. 5). 

A publicação traz as fundamentações teórica e legal, além dos princípios que devem 

reger o trabalho com as crianças que possuem necessidades especiais. Apresenta uma 

caracterização por tipo de deficiência e, em seguida, trata das orientações gerais para a 

educação infantil, redimensionamento, planejamento e organização dos programas de 

atendimento especializado. Quanto aos conteúdos curriculares, informa que o currículo 

definido no RCNEI, ao ser desenvolvido na creche e/ou pré-escola, “pode ser flexibilizado, 

ou seja, adequado às necessidades educacionais especiais das crianças” (IDEM, p. 38). 

Reitera que os espaços físicos, o mobiliário e os materiais pedagógicos devem ser 

adaptados para o trabalho a ser realizado com as crianças com deficiência. Assinala, ainda, 

a importância do trabalho integrado entre as áreas de educação, saúde e assistência social 

na implementação do processo de inclusão na educação infantil. 

O quarto documento direcionado a questões curriculares na educação infantil refere-

se às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, normatizadas pela 

Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009. Estas diretrizes articulam-se às existentes para 

a educação básica, reunindo princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela 

Câmara de Educação Básica do CNE, com o propósito “de orientar as políticas públicas e a 

elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de 

Educação Infantil” (BRASIL; MEC; SEB, 2010, p. 11). Além das diretrizes, a Resolução 

orienta que as legislações estaduais e municipais pertinentes ao assunto devem ser levadas 

em consideração na formulação das propostas locais. 
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O documento anuncia o atendimento para crianças de zero a cinco anos de idade, 

em conformidade com a legislação atual, e reforça questões presentes nos Referenciais, no 

que se relaciona à formulação e implementação das propostas pedagógicas voltadas para 

essa etapa, como o respeito à diversidade étnico-racial; a indissociabilidade entre educação 

e cuidados; a formação integral das crianças; a acessibilidade material e pedagógica para 

crianças com necessidades educacionais especiais; o respeito às singularidades e 

individualidade das crianças; o estímulo ao trabalho coletivo e à participação da 

comunidade; “a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, 

linguística, ética, estética e sociocultural da criança” (BRASIL; MEC; SEB; 2010, p. 18); 

entre outros. 

Contudo, se nos Referenciais, os eixos do currículo – Movimento; Artes Visuais; 

Música; Linguagem Oral e Escrita; Natureza e Sociedade; e Matemática – são 

compreendidos como conteúdos que devem ser exercitados com as crianças, nas diretrizes, 

os eixos do currículo que devem nortear a prática pedagógica são as interações e a 

brincadeira. Isso significa dizer que a aprendizagem dos conteúdos, que são os mesmos 

previstos nos Referenciais, deve ser abordada por meio desses eixos. 

As diretrizes tratam, ainda, da forma como a avaliação do desenvolvimento das 

crianças deve ser conduzida, como estabelece a LDBN, sem fins de seleção, promoção ou 

classificação, visando a garantir: 

 

A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 
interações das crianças no cotidiano; 
Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 
(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.); 
A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de 
estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela 

criança (transição casa/instituição de Educação Infantil, transições no 
interior da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-
escola/Ensino Fundamental); 
Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da 
instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e 
aprendizagem da criança na Educação Infantil; 
A não retenção das crianças na Educação Infantil. (BRASIL; MEC; SEB, 
2010, p. 29) 

 

Cabe ressaltar que essa avaliação, segundo as diretrizes, deve ser construída no 

âmbito das instituições de educação infantil. 
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No que concerne à articulação dessa etapa com o ensino fundamental, as diretrizes 

orientam que no processo de transição de uma etapa para a outra, “a proposta pedagógica 

deve prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de 

conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental” (BRASIL; MEC; SEB; 2010, p. 

30). 

Em agosto de 2014, o MEC iniciou debates acerca da proposição de uma base 

curricular – BNCC – para a educação básica, fundamentando-se em indicações presentes na 

legislação nacional, mais especificamente na CF/88, na LDBN 9394/96 e sua revisão pela 

Lei 12.796, de 4 de abril de 2013, no PNE 2014/2024 e agregando – no caso da educação 

infantil – o documento Práticas Cotidianas na Educação Infantil: base para a reflexão 

sobre as orientações curriculares, de 2009; e as DCNEI, de 2010 (ABRAMOWICZ, 

CRUZ E MORUZZI, 2016). 

Afora as polêmicas que cercam a construção do documento, fato é que, ao ser 

aprovada, estados e municípios deverão adaptar seus currículos em conformidade com as 

indicações previstas na Base. Em abril de 2017, o MEC apresentou a 3ª versão do 

documento à sociedade, relativa ao ensino fundamental e à educação infantil. Tendo sido 

encaminhada ao Conselho Nacional de Educação (CNE) para aprovação, o propósito do 

Ministério é que esta seja a última versão da BNCC para ambas as etapas. De acordo com o 

documento a organização curricular proposta pela BNCC, tanto para a educação infantil 

como para o ensino fundamental orienta-se pelos princípios éticos, políticos e estéticos 

constantes nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica31, modificando o que 

anunciava na 2ª versão do documento onde o currículo para a educação infantil teria por 

base os  princípios éticos, políticos e estéticos presentes nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), bem como aspectos que têm sido tratados 

pelo campo da educação infantil como fundamentais para essa etapa, quais sejam: 

indissociabilidade entre o cuidar e o educar; interações e brincadeiras como eixos 

                                                   
31 BRASIL. Ministério da Educação; Secretaria de Educação Básica; Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão; Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional 

de Educação; Câmara de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. 

Brasília: MEC; SEB; DCNEB, 2013. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548- d-c-n-educacao-

basica-nova-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 07/04/2017. 
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norteadores da prática pedagógica; seleção de práticas, saberes e conhecimentos 

significativos e relevantes para as crianças e a centralidade das crianças, ou seja, o respeito 

às suas singularidades e diversidade. Destes aspectos, a nova versão da Base realça dois 

deles, que passam a ser tratados como “eixos estruturantes da educação infantil”: as 

interações e o brincar, compreendidos como “experiências por meio das 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” (MEC, 2017, p. 33). 

A BNCC estabelece seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento para a 

educação infantil que, segundo seus proponentes, garantem “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” 

(IDEM, p. 33). Esses direitos são:  

 

Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 
utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do 

outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. 
Brincar de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com 
diferentes parceiros (crianças e adultos), de forma a ampliar e diversificar 
suas possibilidades de acesso a produções culturais. A participação e as 
transformações introduzidas pelas crianças nas brincadeiras devem ser 
valorizadas, tendo em vista o estímulo ao desenvolvimento de seus 
conhecimentos, sua imaginação, criatividade, experiências emocionais, 
corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 

Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do 
planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo 
educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como 
a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo 
diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se 
posicionando. 
Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 

emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos 
da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, 
em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 
Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 
emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 
questionamentos, por meio de diferentes linguagens. 
Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 
constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de 

pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, 
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brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu 
contexto familiar e comunitário. (MEC, 2017, p. 34) 

 

Os eixos do currículo são definidos a partir desses direitos e são denominados 

“campos de experiências”, quais sejam: “O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e 

movimentos; Traços, sons, cores e formas; Oralidade e Escrita; Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações” (IDEM, p. 36). 

Para operacionalização do currículo, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento 

são objetivados para três faixas etárias: bebês (0 a 18 meses); crianças bem pequenas (19 

meses a 3 anos e 11 meses) e crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses).  

A título de ilustração, expomos no Quadro 3, a seguir, os objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento relacionados ao Campo de Experiência o eu, o outro e o nós, para cada 

uma das faixas etárias definidas pela Base Curricular: 

 

Quadro 3 – Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Campo de Experiência o eu, o outro 

e o nós. BNCC 

Bebês Crianças bem pequenas Crianças pequenas 

Perceber que suas ações têm 
efeitos nas outras crianças e 
adultos. 

Demonstrar atitudes de 
cuidado e solidariedade na 
interação com crianças e 
adultos. 
 

Demonstrar empatia pelos outros, 
percebendo que as pessoas têm 
diferentes sentimentos, 
necessidades e maneiras de pensar 
e agir. 

Perceber as possibilidades e 
os limites de seu corpo nas 
brincadeiras e interações das 
quais participa. 

Demonstrar imagem positiva 
de si e confiança em sua 
capacidade para enfrentar 
dificuldades e desafios. 

Atuar de maneira independente, 
com confiança em suas 
capacidades, reconhecendo suas 
conquistas e limitações. 

Interagir com crianças da 
mesma faixa etária e adultos 
ao explorar materiais, 
objetos, brinquedos. 

Compartilhar os objetos e os 
espaços com crianças da 
mesma faixa etária e adultos. 

Ampliar as relações interpessoais, 
desenvolvendo atitudes de 
participação e cooperação. 

Comunicar suas 
necessidades, desejos e 
emoções, utilizando gestos, 
balbucios, palavras. 

Comunicar-se com os colegas 
e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se 
compreender. 

Comunicar suas ideias e 
sentimentos com desenvoltura a 
pessoas e grupos diversos. 

Reconhecer as sensações do 
seu corpo em momentos de 
alimentação, higiene e 
descanso. 

Habituar-se a práticas de 
cuidado com o corpo, 
desenvolvendo noções de 
bem-estar. 

Adotar hábitos de autocuidado, 
valorizando atitudes relacionadas a 
higiene, alimentação, conforto e 
cuidados com a aparência. 

Continua 
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Conclusão 

Bebês Crianças bem pequenas Crianças pequenas 

Construir formas de interação 
com outras crianças da mesma 

faixa etária e adultos, adaptando-
se ao convívio social. 

Respeitar regras básicas 
de convívio social nas 

interações e brincadeiras. 

Compreender a necessidade das 
regras no convívio social, nas 

brincadeiras e nos jogos com 
outras crianças. 

Demonstrar sentimentos de 
afeição pelas pessoas com as 
quais interage. 

Valorizar a diversidade ao 
participar de situações de 
convívio com diferenças. 

Manifestar oposição a qualquer 
forma de discriminação. 

Desenvolver confiança em si, em 
seus pares e nos adultos em 
situações de interação. 

Resolver conflitos nas 
interações e brincadeiras, 
com a orientação de um 
adulto. 

Usar estratégias pautadas no 
respeito mútuo para lidar com 
conflitos nas interações com 
crianças e adultos. 

Fonte: MEC (2017, p. 40). 

 

O documento declara que reconhece as especificidades de cada faixa etária que 

compõe a educação infantil, e assevera que as mesmas não podem ser tomadas de forma 

rígida, dada a existência de diferentes ritmos de aprendizagem e de desenvolvimento entre 

as crianças. 

Se na 2ª versão da Base havia a afirmação de que “os objetivos propostos devem ser 

considerados como uma referência flexível e que não alcançá-los não implica problemas de 

aprendizagem e, portanto, retenção da criança na etapa” (MEC, 2016, p. 67), na 3ª versão 

essa questão é tratada no âmbito do monitoramento da aprendizagem das crianças, 

passando a ser redigida da seguinte forma: 

 

O acompanhamento da aprendizagem e do desenvolvimento dá-se pela 

observação da trajetória de cada criança e de todo o grupo – suas 
conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens. Por meio de diversos 
registros, feitos em diferentes momentos tanto pelos professores quanto 
pelas crianças (como relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e textos), 
é possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado, 
sem intenção de seleção, promoção ou classificação de crianças em 
“aptas” e “não aptas”, “prontas” ou “não prontas”, “maduras” ou 

“imaturas”. (MEC, 2017, p. 35) 

 

Aparentemente, a 2ª versão era mais explícita quanto ao cumprimento do que 

estabelece o arcabouço legal que trata da educação infantil, quanto à classificação e 

promoção das crianças para o ensino fundamental. Ainda assim, assinala que 

 

A transição entre essas duas etapas da Educação Básica requer muita 
atenção, para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, 
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garantindo integração e continuidade dos processos de aprendizagens das 
crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes relações que elas 
estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza das 
mediações de cada etapa. (MEC, 2017, p. 49) 

 

Para que a transição ocorra de forma satisfatória, o documento ressalta a 

importância dos registros do desenvolvimento das crianças, durante a educação infantil, 

serem discutidos pelos profissionais da etapa seguinte como forma de identificar a trajetória 

de cada criança e ter elementos para dar continuidade ao seu processo de aprendizagem e 

de desenvolvimento. Além disso, indica a necessidade de se estabelecer “estratégias de 

acolhimento e adaptação”, tanto para as crianças quanto para os docentes para “que a nova 

etapa se construa com base no que a criança sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva de 

continuidade de seu percurso educativo” (MEC, 2017, p. 49). Por fim, a BNCC apresenta 

uma síntese das aprendizagens que se espera que a criança possua ao final da educação 

infantil, como registrado no Quadro 4, a seguir: 

 

Quadro 4: Síntese das aprendizagens para a transição para o Ensino Fundamental. BNCC 

Campos de 

Experiência 

Síntese das aprendizagens 

O eu, o outro 
e o nós 

-Respeitar e expressar sentimentos e emoções, atuando com progressiva 
autonomia emocional. 
-Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, 

respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros. 
-Agir com progressiva autonomia em relação ao próprio corpo e ao espaço 
que ocupa, apresentando independência e iniciativa. 
-Conhecer, respeitar e cumprir regras de convívio social, manifestando 
respeito pelo outro ao lidar com conflitos. 

Corpo, gestos 
e movimentos 

-Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem 
para o cuidado de sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis. 
-Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no 
cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio corpo. 
-Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) 
como instrumento de interação com o outro e com o meio. 
-Coordenar suas habilidades psicomotoras finas. 

Traços, sons, 
cores e formas 

-Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música, 
percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva. 
-Reconhecer as artes visuais como meio de comunicação, expressão e 
construção do conhecimento. 

-Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, 
imitações, observações e expressão corporal. 
-Recriar a partir de imagens, figuras e objetos, usando materiais simples e 
ensaiando algumas produções expressivas. 

Continua 
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Conclusão 

Campos de 

Experiência 

Síntese das aprendizagens 

Oralidade e 
escrita 

-Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, 
por diferentes meios. 
-Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, 
organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida. 

-Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas. 
-Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando 
compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte 
de prazer e informação. 

Espaços, 
tempos, 
quantidades, 
relações e 
transformações 

-Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, 
estabelecendo relações entre eles para a formulação, o raciocínio e a resolução 
de problemas. 
-Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificias, 
demonstrando atitudes de investigação, respeito e preservação. 
-Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual 
etc.), espaço (dentro e fora) e medidas (comprido, curto, grosso, fino) como 

meio de comunicação de suas experiências. 
-Resolver, criar e registrar situações-problema do cotidiano e estratégias de 
resolução. 
-Utilizar unidades de medida (dia / noite, dias / semanas / meses / ano) e 
noções de tempo (presente / passado / futuro, antes / agora / depois), para 
responder a necessidades e questões do cotidiano. 
-Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de 
representação (contagens, desenhos, símbolos, escrita de números, 

organização de gráficos básicos etc.). 

Fonte: MEC, 2017, p. 50) 

 

De acordo com o documento, 

 
Essas sínteses devem ser compreendidas como elementos balizadores e 
indicadores de objetivos a ser explorados em todo o segmento da 
Educação Infantil, e que serão ampliados e aprofundados no Ensino 
Fundamental, e não como condição ou pré-requisito para o acesso ao 
Ensino Fundamental. 

 

Em comparação à 2ª versão do documento, a nova versão não aborda a questão da 

organização dos espaços e do acesso a materiais diversificados para desenvolver o trabalho 

com as crianças. No que se refere à formação inicial e continuada dos professores, trata – 

no início do documento e de forma geral para toda a educação básica – da necessidade de 

alinhamento dessa formação à BNCC, o que implica discussão e regulação do ensino 

superior, como registrado no trecho a seguir:  
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A primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão da 
formação inicial e continuada dos professores para alinhá-las à BNCC. A 

ação nacional será crucial nessa iniciativa, já que se trata da esfera que 
responde pela regulação do ensino superior, nível no qual se prepara 
grande parte desses profissionais. Diante das evidências sobre o peso do 
professor na determinação do desempenho do aluno e da escola de 
educação básica, essa é uma condição indispensável para a 
implementação da BNCC. (MEC, 2017, p. 15) 

 

O debate em torno da Base está longe de ser consensual. Para Abramowicz, Cruz e 

Moruzzi (2016, p. 51), por exemplo, a BNCC “pauta-se na distinção de conhecimentos e 

habilidades denominados ‘mínimos’ e ‘essenciais’ para todos os estudantes brasileiros”. 

Essa visão, segundo as autoras, terá impacto não apenas “nas escolas, mas também nos 

cursos de formação de professores, nas produções de materiais didáticos e livros dirigidos 

para professores e crianças” (IDEM, p. 52). Para elas, a “obrigatoriedade” do ensino dos 

conteúdos presentes na Base “produzirá um campo de necessidades”, como cursos 

específicos e materiais didáticos que contemplem tais conteúdos.  

Em relação à educação infantil, defendem que a etapa “não seja pensada a partir 

dessa perspectiva restrita de conhecimentos e habilidades” (IDEM, p. 52), mas que seja 

orientada “por uma perspectiva em que prevaleçam as experimentações, as criações de 

novos possíveis, os pensamentos, a partir do faz-de-conta e das brincadeiras, algo 

impossível de ser encapsulado, universalizado e vendido como mercadoria” (IDEM, p. 52). 

Já para Zilma de Moraes Ramos de Oliveira, professora livre-docente da 

Universidade de São Paulo e uma das consultoras do Ministério da Educação na elaboração 

do texto preliminar e da 2ª versão da BNCC, a Base é “uma síntese dos conhecimentos, 

saberes e valores que todas as crianças brasileiras que frequentam creche e pré-escola têm o 

direito de se apropriar”. A pesquisadora assinala que, além dessa síntese de conhecimentos, 

há “uma parte diversificada que considera as características regionais e locais da sociedade, 

da cultura, da economia e da comunidade escolar”. Para ela, a BNCC “não é o currículo, 

mas uma referência para melhor entendimento da função da Educação Infantil e do 

processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança”.32 

                                                   
32 Discurso proferido pela Professora Zilma de Moraes Ramos de Oliveira em seminário nacional sobre 

currículo e avaliação da educação infantil, ocorrido em setembro de 2015, no Rio de Janeiro. Disponível em: 
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De acordo com manifestação do Movimento pela Base Nacional Comum33a 

segunda versão da Base havia avançado ao propor a divisão dos objetivos de aprendizagem 

em três grupos etários distintos, ao organizar os campos de experiência, ao detalhar “as 

aprendizagens esperadas relativas à linguagem oral e escrita, matemática e ciências”, ao 

propor a “interação e o brincar como eixos estruturantes das práticas pedagógicas”. 

Entretanto, considerava que o documento precisava avançar mais nos seguintes quesitos: 

 

Melhoria da progressão ao longo de toda a etapa; 
Clareza sobre o que se espera da criança ao final da Educação Infantil e 

no início do Ensino Fundamental; 
Inclusão de objetivos de aprendizagem específicos sobre a linguagem oral 
e escrita; 
Melhor articulação entre os direitos de aprendizagem, os campos de 
experiência e os objetivos de aprendizagem.34 

 

As análises apresentadas pelo Movimento indicavam um posicionamento na defesa 

de um currículo mais detalhado para a educação infantil, que “serviria como ‘espinha 

dorsal’ para [o desenvolvimento] dos direitos de aprendizagem de cada aluno, a formação 

dos professores, os recursos didáticos e as avaliações externas”35. Segundo o documento 

comparativo entre a 2ª e a 3ª versão, publicado pelo Movimento, houve aumento do número 

de habilidades na última versão em função de indicações realizadas por relatórios 

elaborados pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e pela Undime 

e, ainda, por relatório do próprio Movimento, como se segue 

 

Relatório Consed e Undime – Mesmo explicitando o entendimento de que 
“não se busca, na Educação Infantil, que as crianças tenham práticas 
prototípicas do Ensino Fundamental”, é necessário dar maior ênfase nas 
práticas de leitura, em especial o contato com a literatura infantil, para as 
crianças, desde os bebês. Além disso, faz-se necessário promover o 

convívio com experiências matemáticas que potencializem a aproximação 
das crianças ao sistema de numeração e com conceitos de classificação, 

                                                                                                                                                           
http://juntospelaeducacao.com.br/entidades-debatem-educacao-infantil-na-base-nacional-comum-curricular/, 

acesso em 10/01/2017. 
33 O Movimento pela Base Nacional Comum é uma organização não governamental, composta por 

especialistas da área de educação, constituído em 2013 e atua, segundo seus membros, “para facilitar a 

construção de uma base de qualidade”. Disponível em: http://movimentopelabase.org.br/o-movimento/, 

acesso em 10/01/2017. 
34 Disponível em: http://movimentopelabase.org.br/referencias/, acesso em 10/01/2017. 
35 Disponível em: http://movimentopelabase.org.br/referencias/, acesso em 10/01/2017. 

http://juntospelaeducacao.com.br/entidades-debatem-educacao-infantil-na-base-nacional-comum-curricular/
http://movimentopelabase.org.br/o-movimento/
http://movimentopelabase.org.br/referencias/
http://movimentopelabase.org.br/referencias/
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ou seja, que possam discutir relações matemáticas sem a necessidade da 
formalização (p. 16). Para tanto, é necessário inserir objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento:  
• “relacionados à oralidade e práticas de leitura” (p. 17); 
• “que definam com maior clareza o desenvolvimento da consciência 
fonológica e a inclusão do letramento na educação infantil” (p. 17);  

• “que desenvolvam o comportamento leitor” (p. 17);  
• relativos “à ordenação, seriação, classificação e contagem” (p. 17); 
• que enfatizem “o sistema de numeração, no campo Espaços, tempos, 
quantidades, relações e transformações” (p. 18); 
• que possibilitem “utilizar diferentes estratégias materiais, suportes e 
procedimentos, para registrar e contar, construindo assim o conceito de 
número” (p. 18), já na creche. 

Relatório Movimento Pela Base – Recomenda-se que “o processo de 
alfabetização comece mais explicitamente na Educação Infantil” (p. 76).36 

 

A visão defendida pelo Movimento pela Base, pelo Consed e a Undime parece ter 

preponderado na 3ª versão da BNCC, sugerindo implicações que podem ter efeitos sobre a 

perspectiva de avaliação da qualidade da educação infantil a ser adotada no país. 

 

 

1.1.4. Critérios de qualidade e respeito aos direitos das crianças 

 

Nessa categoria identificamos três documentos que tratam diretamente da 

formulação de critérios de qualidade e dos direitos das crianças na educação infantil. O 

primeiro, publicado pelo MEC e de autoria das professoras Maria Malta Campos e Fúlvia 

Rosemberg, intitula-se Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos 

Fundamentais das Crianças. Teve sua primeira edição em 1995 e foi reeditado em 2009. 

Propõe-se a apoiar a organização das práticas adotadas no trabalho direto com as crianças e 

a definição de diretrizes e normas políticas, programas e sistemas de financiamento de 

creches, tanto governamentais como não governamentais. Não detalha especificações 

técnicas para a implantação de programas. Porém, estabelece critérios para “um 

atendimento de qualidade voltado para as necessidades fundamentais da criança” 

(CAMPOS; ROSEMBERG, 2009, p. 7). Compreendendo a creche como uma instituição de 

atendimento às crianças de zero a seis anos – lembrando que o documento foi publicado em 

                                                   
36 Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_Comparativo.pdf, acesso em 

20/04/2017. 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/direitosfundamentais.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/direitosfundamentais.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_Comparativo.pdf
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período anterior a legislação que define a educação infantil como etapa de atendimento às 

crianças de zero a cinco anos de idade – apresenta critérios de qualidade para a garantia de 

direitos, no âmbito dos estabelecimentos educacionais e da política educacional.  

No caso dos estabelecimentos educacionais, os critérios dizem respeito aos 

seguintes direitos: brincar; ter atenção individual; estar em um ambiente aconchegante, 

seguro e estimulante; ter contato com a natureza; ter higiene e saúde; ter alimentação 

saudável; desenvolver a curiosidade, imaginação e capacidade de expressão das crianças; 

movimentar-se em amplos espaços; ter proteção, afeto e amizade; expressar seus 

sentimentos; ter atenção especial durante período de adaptação; desenvolver a identidade 

cultural, racial e religiosa. 

Quanto à política educacional, os critérios instituídos pelo documento buscam 

identificar se a política e os programas voltados para a creche: respeitam os direitos 

fundamentais da criança; estão comprometidos com o bem-estar e o desenvolvimento da 

criança; reconhecem que as crianças têm direito a um ambiente aconchegante, seguro e 

estimulante, à higiene e à saúde, a uma alimentação saudável, à brincadeira, à ampliação de 

seus conhecimentos e ao contato com a natureza. 

Em conformidade com esses critérios, os Parâmetros Nacionais de Qualidade para 

a Educação Infantil - volumes I e II, publicados em 2006, propõem “referências de 

qualidade para a Educação Infantil” no que concerne à organização e funcionamento dos 

estabelecimentos educacionais. As orientações são destinadas aos sistemas educacionais, 

creches, pré-escolas e centros de educação infantil, e têm o objetivo de promover “a 

igualdade de oportunidades educacionais e que levem em conta diferenças, diversidades e 

desigualdades” (BRASIL; MEC; SEB, 2006a, p. 3) presentes no território brasileiro. O 

material foi elaborado com a participação de representantes de secretarias e conselhos 

municipais e estaduais de educação, de movimentos atuantes – direta ou indiretamente – na 

educação infantil, além de especialistas da área. O documento, em sua introdução, faz a 

distinção entre parâmetros e indicadores numa compreensão de que parâmetros configuram 

algo mais genérico e, portanto, mais flexível diante da diversidade. Contudo, espera-se que 

um dos desdobramentos destes parâmetros e do debate a ser estabelecido por sistemas e/ou 

instituições, seja a criação de indicadores de qualidade. O volume I apresenta concepções 

acerca da criança e da pedagogia da educação infantil, o debate sobre a qualidade nesta 
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etapa, a identificação das principais tendências em pesquisas nacionais e internacionais 

recentes, bem como “os desdobramentos previstos na legislação nacional para a área e 

consensos e polêmicas no campo” (BRASIL; MEC; SEB, 2006a, p. 10). O volume II trata 

das “competências dos sistemas de ensino e a caracterização das instituições de educação 

infantil a partir de definições legais” (IDEM, p. 10). Os principais aspectos a serem tratados 

na construção dos parâmetros de qualidade, explicitados no volume I da publicação, são:  

 

[...] as políticas para a Educação Infantil, sua implementação e 
acompanhamento; as propostas pedagógicas das instituições de Educação 

Infantil; a relação estabelecida com as famílias das crianças; a formação 
regular e continuada dos professores e demais profissionais; a 
infraestrutura necessária ao funcionamento dessas instituições. (IDEM, p. 
44) 

 

O volume II chama a atenção aos papéis que devem ser atribuídos aos sistemas de 

ensino, no que se refere à garantia da qualidade da educação infantil, numa compreensão de 

que 

 
A qualidade não pode ser pensada exclusivamente em função do que é 

oferecido em cada instituição de Educação Infantil, pois depende do apoio 
e da orientação oferecidos pelo poder público. Dessa forma, um sistema 
educacional de qualidade é aquele em que as instâncias responsáveis pela 
gestão respeitam a legislação vigente, têm papéis definidos e 
competências delimitadas e apoiam financeira, administrativa e 
pedagogicamente as instituições de Educação Infantil a ele vinculadas. 
(BRASIL; MEC; SEB, 2006b, p. 13) 

 

Nessa perspectiva, explicita que “cada entidade integrante do poder público em cada 

uma das esferas administrativas desenvolve as competências específicas necessárias e 

realiza uma série de ações” e, desse modo, compreendidas como “obrigações legais” 

passam a ser caracterizadas “como parâmetros a serem usados como referência na avaliação 

da qualidade da atuação dos respectivos órgãos pertencentes aos sistemas de ensino”. 

(IDEM, p. 13). 

Quanto aos estabelecimentos de educação infantil, os parâmetros de qualidade 

tratam dos seguintes temas: proposta pedagógica; gestão; profissionais docentes e não 

docentes que atuam nas unidades; interações entre professores/as, gestores/as e demais 

profissionais dos estabelecimentos educacionais; e infraestrutura. 
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Os parâmetros levam em conta as definições de outro documento, denominado 

Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à 

Educação, publicado também em 2006 e que aponta um conjunto de diretrizes, objetivos, 

metas, estratégias e procedimentos para a educação infantil com recomendações do MEC 

aos gestores educacionais. Nele se definem os principais objetivos para a área: expansão da 

oferta de vagas para as crianças de 0 a 6 anos37; o fortalecimento da concepção de 

indissociabilidade entre educação e cuidado e a promoção da melhoria da qualidade do 

atendimento nas instituições educacionais. 

 

1.1.5. Financiamento 

 

Em relação ao tema financiamento temos o material intitulado Custo Aluno 

Qualidade Inicial (CAQi): rumo à educação pública de qualidade no Brasil , que trata tanto 

do Custo Aluno Qualidade Inicial quanto do chamado Custo Aluno Qualidade (CAQ). Esse 

material, pensado e organizado no âmbito de movimentos sociais e organizações não-

governamentais, sob liderança da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, não é uma 

publicação direta do Ministério da Educação, mas tem sido discutido e assumido, em 

diferentes momentos, por fóruns e entidades que atuam em nível nacional, como é o caso 

do CNE, que apoiou propostas ensejadas no referido documento, aprovando o Parecer 

CNE/CEB nº 8, de 5 de maio de 201038. O PNE 2014-2024 incorpora o CAQi e o CAQ 

“em quatro das 12 estratégias da Meta 20 [...] que trata do financiamento da educação”39. 

De acordo com informações constantes no site da Campanha, o CAQi 

 

[...] é um indicador que mostra quanto deve ser investido ao ano por aluno 
de cada etapa e modalidade da educação básica. Considera os custos de 
manutenção das creches, pré-escolas e escolas para que estes 
equipamentos garantam um padrão mínimo de qualidade para a educação 
básica.40 

 

                                                   
37 Como já informado, o documento foi publicado anteriormente à definição da idade de zero a cinco anos 

para a Educação Infantil. 
38 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5368-

pceb008-10&category_slug=maio-2010-pdf&Itemid=30192, consultado em 20/01/2017, 
39 Disponível em: http://www.custoalunoqualidade.org.br/o-que-e-caqi-e-o-caq, acesso em 20/01/2017. 
40 Disponível em: http://www.custoalunoqualidade.org.br/o-que-e-caqi-e-o-caq, acesso em 20/01/2017. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5368-pceb008-10&category_slug=maio-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5368-pceb008-10&category_slug=maio-2010-pdf&Itemid=30192
http://www.custoalunoqualidade.org.br/o-que-e-caqi-e-o-caq
http://www.custoalunoqualidade.org.br/o-que-e-caqi-e-o-caq
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O cálculo do CAQi leva em conta algumas condições, tais como: 

 

[...] tamanho das turmas, formação, salários e carreira compatíveis com a 
responsabilidade dos profissionais da educação, instalações, equipamentos 
e infraestrutura adequados, e insumos como laboratórios, bibliotecas, 
quadras poliesportivas cobertas, materiais didáticos, entre outros, tudo 
para cumprir o marco legal brasileiro.41 

 

Os formuladores do CAQi compreendem que um padrão abaixo do estabelecido por 

essa proposta viola o “preceito constitucional” que protege o “direito humano à educação 

de qualidade” e, desse modo, “o direito à educação não pode ser efetivamente garantido”.42 

O CAQ, por sua vez, “avança em relação ao padrão mínimo”, pois “é o padrão de 

qualidade que se aproxima dos custos dos países mais desenvolvidos em termos 

educacionais”43. As noções de qualidade que subjazem o CAQ, estabelecidas durante o 

trabalho com as oficinas que formularam a matriz de qualidade da proposta, consideram os 

processos de ensino aprendizagem articulados aos insumos utilizados: 

 

O consenso que se estabeleceu é de que, em um sistema de educação de 
massa, a qualidade do ensino está associada à qualidade dos processos de 
ensino e aprendizagem, o que, por sua vez, se relaciona à qualidade dos 
insumos utilizados. Em outras palavras, a ideia central é de que a garantia 
de insumos adequados seja condição necessária – ainda que não suficiente 
– para a qualidade do ensino. Embora concordemos que a definição de 

qualidade não deve passar apenas pela definição de insumos, do ponto de 
vista dos custos, que é o foco de nossa proposta, a garantia de 
infraestrutura e equipamentos adequados e de condições de trabalho 
satisfatórias é um componente imprescindível para a efetividade dos 
processos de ensino e aprendizagem. (CARREIRA, 2007, p. 25) 

 

No que tange aos insumos, o CAQ apresenta quatro categorias, quais sejam: 

➢ Insumos relacionados à estrutura e ao funcionamento: necessidade de 

adoção de “padrão arquitetônico dos prédios que contribua para que as 

creches e as escolas sejam locais acolhedores, prazerosos, agradáveis para 

aprender, ensinar e trabalhar”; que considere as atividades didáticas e 

                                                   
41 Disponível em: http://www.custoalunoqualidade.org.br/o-que-e-caqi-e-o-caq, acesso em 20/01/2017. 
42 Disponível em: http://www.custoalunoqualidade.org.br/o-que-e-caqi-e-o-caq, acesso em 20/01/2017. 
43 Disponível em: http://www.custoalunoqualidade.org.br/o-que-e-caqi-e-o-caq, acesso em 20/01/2017. 

http://www.custoalunoqualidade.org.br/o-que-e-caqi-e-o-caq
http://www.custoalunoqualidade.org.br/o-que-e-caqi-e-o-caq
http://www.custoalunoqualidade.org.br/o-que-e-caqi-e-o-caq
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pedagógicas; que possuam um local de trabalho e convivência, específico 

para os professores; que tenha presença da natureza, com árvores, flores, etc. 

(CARREIRA, 2007, p. 28) 

➢ Insumos relacionados aos trabalhadores e às trabalhadoras em Educação: 

garantir a realização de concursos públicos; piso salarial nacional adequado; 

condições efetivas de trabalho em um único estabelecimento educacional, 

evitando a alta rotatividade; dar ênfase à formação inicial e continuada, bem 

como possibilitar a realização de “estágios supervisionados e de exercícios 

de reflexão sobre sua própria prática”; estabelecer a proporção de alunos por 

professor; incorporar o “conceito da tríade ensino/pesquisa/extensão (hoje 

restrito à universidade) a todos os níveis de ensino”. (CARREIRA, 2007, p. 

29) 

➢ Insumos relacionados à gestão democrática: estímulo à participação da 

comunidade escolar nos processos de construção do projeto pedagógico e 

nas decisões quanto à escolha dos dirigentes escolares; fortalecimento dos 

órgãos colegiados da escola (conselhos de escola e de educação; grêmios 

estudantis); construção de um indicador de qualidade em conjunto com a 

comunidade; abertura do espaço escolar aos finais de semana para os alunos 

e suas famílias, “de forma organizada e articulada ao projeto pedagógico”; 

incentivo à “práticas participativas de avaliação conjunta da escola”, 

incluindo trabalhadores, estudantes, famílias e comunidade em geral pelos 

trabalhadores e pelas trabalhadoras. (CARREIRA, 2007, p. 30) 

➢ Insumos relacionados ao acesso e à permanência: fornecimento de 

materiais didáticos, imprescindíveis para garantir a permanência dos alunos 

na escola; articulação entre a “política educacional com outras políticas 

sociais (saúde, assistência social, desenvolvimento agrário etc.) visando à 

criação e à manutenção de condições que garantam o acesso e a 

permanência” (IDEM, p. 31); realização de censos escolares para detectar a 

população “na faixa de escolaridade obrigatória” que se encontra fora da 

escola e garantir seu acesso; concretizar a escola em período integral. 
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O documento também trata da questão de garantia de equidade para todos os alunos 

e alunas, com principal atenção para as questões “referentes às desigualdades de gênero, 

raça/etnia, região, campo/cidade, idade e orientação sexual” (CARREIRA, 2007, p. 32), 

defendendo a necessidade de implementação de políticas afirmativas, mas compreendendo 

que “a superação dessas desigualdades ultrapassa o poder das políticas educacionais e 

depende de um conjunto articulado de políticas estruturantes que efetivamente tragam 

impacto para o processo de reprodução dessas desigualdades, da qual a educação faz parte” 

(IDEM, p. 32). 

O CAQ assume dimensões de qualidade relacionadas à estética, ao ambiente e aos 

relacionamentos humanos. Em cada uma delas, defende que, para além da formação dos 

professores e da disponibilização de materiais didáticos e paradidáticos, faz-se necessário o 

envolvimento dos alunos e da comunidade escolar em projetos concretos que levem em 

conta essas dimensões. Na dimensão estética, por exemplo, o documento destaca “aspectos 

como a pintura e a decoração do prédio, a existência de materiais para experiências 

artísticas, o contato com a produção artística da comunidade (local, nacional e 

internacional), a visita a espaços culturais etc” (IDEM, p. 32). No que se refere à dimensão 

ambiental, assinala a importância da escola e das políticas públicas oferecerem “recursos 

para apoiar projetos de hortas comunitárias, reciclagem de lixo, visitas a determinados 

espaços e realização do diagnóstico socioambiental da comunidade” (IDEM, p. 33), 

entendidas como iniciativas que podem “enriquecer e dotar de mais sentido a dimensão 

ambiental nos processos de ensino e aprendizagem” (IDEM, p. 33). Em relação à dimensão 

dos relacionamentos humanos, afirma ser necessária a adoção de processos de formação 

também para as famílias e a comunidade, além da criação de mecanismos de interação 

social. 

O documento traz um diagnóstico da educação básica brasileira, referente ao início 

dos anos 2000, apontando os avanços conquistados, mas também, os vários problemas a 

serem enfrentados, relativos à oferta e permanência dos alunos na escola, à formação dos 

professores, às diferenças regionais e sociais que aprofundam as desigualdades, à 

infraestrutura e condições de funcionamento das instituições. O diagnóstico inclui, ainda, 

dados do ano de 2001, referentes ao valor anual investido pelo Brasil, para cada aluno/aluna 

em cada etapa/modalidade da educação básica. Naquele momento, a média de investimento 
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dos países que compõem a OCDE, no que se refere à pré-escola, era de US$ 4.294 por 

criança, enquanto no Brasil era de US$ 965. Em comparação com outros países da América 

do Sul, estávamos atrás do Chile, da Argentina e do Uruguai. 

Retomando, de forma mais específica, a questão do cálculo do CAQi, o documento 

informa os quatro fatores que “impactam” esse procedimento, quais sejam: tamanho da 

escola/creche; jornada dos alunos e das alunas/crianças; a relação alunos/crianças–turma ou 

alunos/crianças–professor; os salários dos profissionais da educação. Os critérios adotados 

pelo CAQi para o cálculo de cada um desses fatores são: 

➢ Tamanho da escola/creche: tamanho apresentado pela maioria das creches/escolas 

brasileiras, “evitando escolas muito grandes, que, sabidamente, tendem a apresentar 

mais problemas de gestão e de indisciplina, embora tenham custos menores em 

função do ganho de escala” (CARREIRA, 2007, p. 79). 

➢ Jornada dos alunos e das alunas/crianças: na educação infantil, jornada de 10 horas 

para a creches e de cinco horas para a pré-escola, com progressivo atendimento em 

jornada de tempo integral. 

➢ Relação crianças-turma ou crianças-professor: na educação infantil, 12 crianças na 

creche e 22 na pré-escola. 

➢ Salários dos profissionais da educação: o valor calculado, à época de publicação do 

CAQi, tomou como referência o Acordo Nacional de Valorização do Magistério da 

Educação Básica, de 1994, que fixou, no referido ano, “um piso salarial nacional de 

300 reais por mês para uma jornada de 40 horas semanais de trabalho para 

professores com formação de nível médio (normal)” (IDEM, p. 81). Em 2007, esse 

valor correspondia à R$ 1 mil mensais, definido como uma “referência inicial” para 

os profissionais de nível médio. Vale ressaltar que esse é o nível de formação de boa 

parte dos professores que atuam na educação infantil. Para os profissionais de nível 

superior estabeleceu-se o acréscimo de 50% e, para aqueles com nível fundamental 

“fixou-se um salário correspondente a 70% do que recebem seus colegas com nível 

médio” (IDEM, p. 82). Para a prorrogação na carreira, “tomou-se como parâmetro a 

Resolução CNE 3/1997, que estabelece uma razão de duas vezes entre o salário 

final e o salário no início da carreira” (IDEM, p. 82). Em consonância com a mesma 

resolução, “as horas-atividade para planejamento e avaliação (a serem cumpridas na 
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escola) foram consideradas como equivalentes a 20% da jornada total” 

(CARREIRA, 2007, p. 82). Para os cargos de direção de escola e de coordenação 

pedagógica estabeleceu-se, respectivamente, um adicional de 30% e 20% sobre o 

salário inicial. No caso dos professores que atuam em escolas do campo, o 

percentual acrescido é de 30%. O documento ainda assinala que esses adicionais 

podem ser “criados para escolas situadas na periferia das grandes cidades ou em 

regiões de difícil acesso como forma de estímulo para a permanência dos 

professores” (IDEM, p. 82). Os custos com pessoal e os encargos com a previdência 

e a saúde foram compreendidos “como o equivalente a 20% dos custos de pessoal” 

(IDEM, p. 82). No que se refere às férias e ao 13º salário, “multiplicou-se o salário 

mensal por 13,33 para se chegar ao valor anual” (IDEM, p. 82). 

 

Para finalizar, cabe apresentar as estratégias, presentes na Meta 20 do PNE 2014-

2024 e que incorporam indicações do CAQi e do CAQ, como anunciado no início deste 

item. 

 

20.6. no prazo de dois anos da vigência deste PNE, será implantado o 

Custo Aluno-Qualidade inicial (CAQi), referenciado no conjunto de 
padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo 
financiamento será calculado com base nos respectivos insumos 
indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será 
progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno 

Qualidade (CAQ); 

20.7. implementar o Custo Aluno Qualidade (CAQ) como parâmetro para 
o financiamento da educação de todas etapas e modalidades da educação 
básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores 
de gastos educacionais com investimentos em qualificação e remuneração 

do pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública, em 
aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e 
equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material didático-

escolar, alimentação e transporte escolar; 

20.8. o CAQ será definido no prazo de três anos e será continuamente 
ajustado, com base em metodologia formulada pelo Ministério da 
Educação (MEC),e acompanhado pelo Fórum Nacional de Educação 
(FNE), pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e pelas Comissões de 
Educação da Câmara dos Deputados e de Educação, Cultura e Esportes do 

Senado Federal; 

20.10. caberá à União, na forma da lei, a complementação de recursos 
financeiros a todos os estados, ao Distrito Federal e aos municípios que 
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não conseguirem atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ. 
(BRASIL, 2016 - Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014) 

 

Na visão da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a inserção do CAQi e do 

CAQ no Plano Nacional “são os meios pelos quais todas as metas relativas à educação 

básica serão cumpridas no PNE”44, pois um financiamento adequado é fundamental para a 

garantia da qualidade educacional. 

 

1.3 Estudos e pesquisas: a produção acadêmica relativa à qualidade da/na educação 

infantil 

 

Nesse item apresentaremos evidências quanto à qualidade da/na educação infantil, 

presentes em dois estudos realizados por pesquisadores da área de educação infantil, que 

foram financiados por agências internacionais e receberam apoio do governo federal e, 

ainda, como anunciado na introdução desta tese, em artigos, teses e dissertações publicadas 

entre os anos de 1996 e 2014. 

O estudo Educação Infantil no Brasil: avaliação qualitativa e quantitativa, 

publicado em 2010, foi financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e 

coordenado pela professora Maria Malta Campos. Contou com a participação de 

pesquisadores da FCC, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da Universidade 

do Sul de Santa Catarina (UNISUL) e da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Apresenta resultados de investigação/avaliação da qualidade da/na educação infantil, 

realizada em 147 estabelecimentos educacionais distribuídos em seis capitais brasileiras 

(Belém, Campo Grande, Florianópolis, Fortaleza, Rio de Janeiro e Teresina), por meio do 

uso das escalas de avaliação norte americanas denominadas Early Childhood Environment 

Rating Scale Revised (ECERS-R) e Infant / Toddler Environment Rating Scale- Revised 

(ITERS-R). 

Ao caracterizar as redes educacionais investigadas no estudo, os pesquisadores 

evidenciaram diferenças contextuais existentes entre os municípios e que, de acordo com 

eles, explicam grande parte dos resultados obtidos no processo de avaliação da qualidade da 

                                                   
44 Disponível em: http://www.custoalunoqualidade.org.br/o-que-e-caqi-e-o-caq, consultado em 20/01/2017. 

http://www.custoalunoqualidade.org.br/o-que-e-caqi-e-o-caq
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educação infantil. Destacamos a seguir duas questões caracterizadas na pesquisa que 

revelam essas diferenças: a composição e abrangência do atendimento em 2009 e o 

financiamento da etapa, analisado a partir do valor de 2008. 

No que concerne ao atendimento realizado em 2009, observou-se que as instituições 

conveniadas eram responsáveis por entre 5% e 16% do total de crianças atendidas na etapa, 

sendo que, em cinco capitais, o atendimento público estava concentrado na pré-escola, de 

onde se depreende que o atendimento conveniado era dirigido, principalmente, para as 

creches. Em apenas dois municípios predominava o período integral, enquanto nos demais 

essa forma de atendimento não ultrapassava 3%. 

Em relação ao financiamento, as comparações entre os municípios evidenciaram 

grandes diferenças entre aqueles que necessitam de complementação federal do valor por 

aluno/ano e aqueles que “são mais autônomos financeiramente, por disporem de maior 

proporção de recursos originados dos impostos sob sua competência de arrecadação” 

(CAMPOS, BHERING, ESPÓSITO et al, 2010, p. 400 - Relatório Final). Além disso, os 

autores registram que 

 

A porcentagem de recursos despendida no ensino, aplicada à educação 
infantil, variou de 8% a 46%; na execução das despesas distribuídas entre 
as categorias pessoal, manutenção da rede e investimento; duas capitais 
apresentaram as proporções mais discrepantes em relação aos outros 
municípios, devido ao peso da terceirização do pessoal docente e não 
docente contabilizado na categoria manutenção da rede; nas estimativas 

de gasto aluno/ano, constataram-se significativas desigualdades no 
atendimento estritamente público entre as capitais; foram observadas 
expressivas diferenças entre as estimativas de gasto público por aluno/ano 
de instituições municipais e conveniadas. (CAMPOS, BHERING, 
ESPÓSITO et al, 2010, p. 400 – Relatório Final) 

 

Os pesquisadores assinalam, ainda, a importância de levar em conta – em cada 

município – características socioeconômicas dos bairros onde se localizam as instituições e, 

por conseguinte, das crianças por elas atendidas para explicar os resultados obtidos na 

avaliação, dado que esses fatores implicam o nível de qualidade oferecido. 
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Os itens avaliados com o uso das escalas foram: espaço e mobiliário; rotinas de 

cuidado pessoal; falar e compreender (para as creches) e linguagem e raciocínio (para as 

pré-escolas); atividades; interação; estrutura do programa; e pais e equipe45.  

No caso das creches, as médias alcançadas nas subescalas atividades e rotinas de 

cuidado pessoal foram consideradas inadequadas; já as médias referentes às subescalas 

espaço mobiliário, falar e compreender, estrutura do programa e pais e equipe foram 

classificadas no nível de qualidade básico; apenas a subescala interação foi considerada 

adequada. 

No caso das pré-escolas, as subescalas atividades e estrutura do programa 

receberam as piores médias e foram consideradas inadequadas; no nível básico encontram-

se as subescalas espaço e mobiliário, pais e equipe, linguagem e raciocínio e rotinas de 

cuidado pessoal; a subescala interação foi classificada como adequada, a exemplo do que 

ocorreu com as creches.  

A pesquisa revelou que “aspectos importantes de uma programação voltada para as 

crianças nessas faixas etárias estão sendo negligenciados na maioria das instituições 

avaliadas” (CAMPOS; BHERING; ESPÓSITO et al, 2010, p. 394 – Relatório Final). Em 

síntese, as médias obtidas por meio da aplicação da ITERS-R e da ECERS-R “não 

correspondem a níveis satisfatórios de qualidade” (IDEM, p. 394). 

Todavia, por meio de “análises que procuraram medir a associação entre os 

indicadores de qualidade obtidos a partir de questionários para os profissionais e de dados 

sobre as condições socioeconômicas do entorno das escolas pesquisadas”, os pesquisadores 

asseveram que com a garantia de “algumas condições básicas” para os estabelecimentos 

educacionais e os profissionais que neles atuam, bem como a promoção de mudanças nas 

práticas pedagógicas, “seria possível alcançar resultados significativamente mais altos nas 

pontuações das escalas de avaliação de ambientes de creches e de pré-escolas”. (IDEM, p. 

396 - Relatório Final). 

O estudo Educação Infantil no Brasil: primeira etapa da educação básica, foi 

financiado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco) e conduzido pelos professores Maria Fernanda Rezende Nunes, da Universidade 

                                                   
45 Segundo os autores, para a realização da pesquisa no Brasil, a “pontuação total da escala, bem como das 

subescalas e itens que a compõem, foi transformada, e é apresentada em uma escala variando de 1 a 10 

pontos”. A pontuação original é de 0 a 7 pontos. 



113 

 

 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Patrícia Corsino (UFRJ) e Vital Didonet, 

da Rede Nacional Primeira Infância (RNPI). Analisa “o processo que estabelece a educação 

como o principal setor responsável por financiar, definir políticas públicas e oferecer o 

atendimento de educação e cuidado às crianças da primeira infância” (NUNES; CORSINO; 

DIDONET, 2011, p. 7) no Brasil. O documento visa a contribuir com o estudo Caring and 

learning together: across-national study on the integration of early childhood care and 

education with in education, organizado pela Unesco, que “constatou a insuficiência de 

pesquisas atualizadas sobre a opção de integrar o atendimento da primeira infância ao setor 

da educação” (IDEM, p. 7). 

O relatório produzido pelo Brasil relata a construção do arcabouço legal, 

especialmente no período de redemocratização, que aos poucos vai reconfigurando o lugar 

da educação infantil no país, bem como discute as noções de criança e de infância que vão 

sendo concebidas no processo histórico brasileiro. Os autores reiteram a constatação de 

que, a despeito dos avanços alcançados do ponto de vista legal, nossa realidade ainda 

permite a existência de uma educação de “excelência” para algumas crianças e outra de 

“baixa qualidade” para a grande maioria delas, “especialmente nos primeiros anos de vida 

nos ambientes socioeconômicos mais empobrecidos” (IDEM, p. 11). 

Entretanto, afirmam que a integração da educação infantil ao setor educacional no 

Brasil, entendido como um direito das crianças e dever do Estado, expresso nos “âmbitos 

político, administrativo e teórico” (IDEM, p. 74), trouxe um “novo olhar sobre as crianças 

pequenas e sobre as especificidades da educação voltada para elas” (IDEM, p. 74). Nesse 

contexto insere-se o debate sobre a qualidade almejada para a educação infantil. 

Quanto a essa questão, o estudo sistematiza a legislação vigente e os documentos 

norteadores da educação infantil, buscando identificar seus principais apontamentos e 

apresentar ações já realizadas pelas diferentes esferas governamentais para atender as 

orientações encetadas por essa documentação. Os apontamentos dizem respeito à formação 

dos professores, equiparação da carreira, infraestrutura das instituições, proposta 

pedagógica, entre outras. 

Compreendendo o Brasil como “um país de dimensões continentais, que apresenta 

diferenças regionais e culturais significativas, além de elevada desigualdade social”, os 

autores assinalam que “conquistas e desafios precisam ser observados a partir do contexto 
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em que se apresentam” e sublinham que os desafios situam-se, justamente, no âmbito do 

Estado, devendo  cada uma das instâncias (entes federados, secretarias de educação, 

conselhos, instituições de educação infantil) empreender esforços para enfrentá-los. As 

conquistas – depreende-se – são da sociedade, especialmente das crianças e suas famílias. 

Nesse sentido, o documento apresenta o que nomeia como desafios/conquistas/reflexões 

referentes à concepção de criança, à gestão nacional e local da educação infantil e às 

práticas pedagógicas das instituições, com o propósito de contribuir para a “consolidação 

da qualidade da primeira etapa da educação básica para as crianças brasileiras” (NUNES; 

CORSINO; DIDONET, 2011, p. 75). 

No que tange à concepção de criança, o documento destaca a necessidade da 

tradução da “ideia da unidade da criança, a indivisibilidade entre o corpo e a mente, a 

interdependência dos aspectos físicos, sociais, emocionais e cognitivos” em “práticas 

político-pedagógicas” (IDEM, p. 75); a busca de uma educação infantil que tenha como 

identidade o cuidar e o educar, rompendo tanto com o modelo sanitarista-assistencialista 

quanto com o escolarizante, voltado à preparação para o ensino fundamental; a instituição 

de “mecanismos de colaboração entre educação, saúde, proteção social, assistência, cultura, 

visando ao atendimento integral à criança, em complementaridade à família” (IDEM, p. 

75); e o estabelecimento de “um currículo integrado de creche e pré-escola, de forma 

articulada com os anos iniciais do ensino fundamental, rompendo com as segmentações” 

(IDEM, p. 75); abertura de um canal de interlocução com os profissionais que atuam no 

ensino fundamental para que haja “troca de experiências teórico-práticas” entre eles e os 

profissionais da educação infantil, especialmente em relação às crianças de seis anos que 

estão na fase de transição de uma etapa para a outra. 

Em relação à gestão nacional e local, os autores entendem que “é função da União 

induzir políticas e exercer papel suplementar junto aos estados, ao Distrito Federal e aos 

municípios” (IDEM, p. 76) e que esses últimos devem se comprometer “com a qualidade da 

oferta de educação infantil” (IDEM, p 77). Nessa seara, indica ações que devem ser 

desencadeadas, tanto pelo governo federal como pelos governos municipais, com vistas a 

cumprir essas responsabilidades. Tais ações dizem respeito a: ampliação da oferta; 

investimento na carreira e na formação dos profissionais da educação infantil; investimento 

na infraestrutura das instituições; fortalecimento do regime de colaboração entre os entes 
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federados; articulação das diversas secretarias, em âmbito municipal, por meio de 

programas de integração; divulgação de pesquisas e estudos que demonstram a importância 

da melhoria da qualidade na educação infantil; organização da coleta de dados; criação de 

mecanismos de acompanhamento e monitoramento das ações voltadas para a melhoria da 

qualidade do atendimento oferecido; incorporação de todas as instituições, 

independentemente de sua natureza, aos sistemas de ensino. Os aspectos ora apresentados 

foram depreendidos por nós na análise do documento. 

Sebastiani (1996) estudou os desafios de qualidade para a rede municipal de creches 

de Curitiba no período de 1989 e 1992 e, apesar de verificar avanços na estruturação das 

políticas voltadas para a educação infantil naquele município, em relação a períodos 

anteriores, alertava para a necessidade de priorização e melhoria de algumas ações, quais 

sejam: expansão da rede para aumentar as taxas de atendimento, especialmente das crianças 

oriundas das camadas mais pobres da população; destinação de recursos para programas de 

melhoria da qualidade de vida das crianças; revisão do Programa Vale-Creche, que se 

configurava como uma parceria entre o poder público e as empresas privadas para a 

construção dos prédios das creches e que se encerrava “após dois anos de funcionamento da  

creche, esgotando-se [...] qualquer responsabilidade dessas duas instâncias com a 

continuidade dos serviços oferecidos” (IDEM, p. 187); garantia da efetivação das leis que 

regem a educação infantil; aumento do número de educadores por turma; revisão do 

Programa Pré-escola na Creche que, segundo a autora, enfatizava o processo de 

escolarização em detrimento do cuidar/brincar; investimento na formação dos gestores e 

demais profissionais que atuam nos estabelecimentos de educação infantil; planejamento e 

avaliação das ações desenvolvidas no interior das creches; reorganização dos espaços 

físicos das creches em função das ações educativas; estímulo à participação dos pais; 

inclusão das crianças com deficiências; consideração da avaliação como “parte essencial do 

processo educativo” para que os educadores possam “melhor estabelecer as orientações da 

programação educacional, assim como ampliar e aprofundar seu conhecimento sobre as 

crianças, de forma a favorecer a continuidade escolar e as conversas com os pais” (IDEM, 

p. 189). 

De acordo com Campos, Füllgraf e Wiggers (2006, p.89), os primeiros estudos que 

trataram das condições de funcionamento dos estabelecimentos de educação infantil, 



116 

 

 

durante as décadas de 1970, 1980 e 1990, “revelaram as precárias condições dos prédios e 

equipamentos, a falta de materiais pedagógicos, a baixa escolaridade e a falta de formação 

dos educadores, a ausência de projetos pedagógicos e as dificuldades de comunicação com 

as famílias”. Ao analisarem estudos e pesquisas empíricas realizadas entre os anos de 1996 

e 2003, publicadas em importantes revistas da área de educação e em reuniões anuais da 

ANPEd, as autoras identificaram que, à revelia do arcabouço legal e das orientações 

constantes em documentos formulados pelo MEC, voltados para a educação infantil, 

registrava-se “a persistência de modelos de atendimento para creches e pré-escolas ainda 

bastante resistentes à introdução das mudanças definidas na nova legislação” (CAMPOS; 

FÜLLGRAF; WIGGERS, 2006, p. 117), sendo que a situação das creches, segundo elas, é 

ainda mais precária que a da pré-escola. 

 

[...] as creches aparecem sempre em situação mais precária, seja quanto à 
formação do pessoal, seja quanto à infraestrutura material, adotando 
rotinas rígidas baseadas quase exclusivamente em ações voltadas para a 
alimentação, higiene e contenção das crianças. Comparativamente, nas 
pré-escolas são observadas melhores condições quanto à formação do 
pessoal e infraestrutura material, sendo que as rotinas, também pouco 

flexíveis, são focalizadas em atividades de cunho escolar. Nos dois tipos 
de instituição constatam-se grandes bloqueios na comunicação com as 
famílias, geralmente percebidas de forma negativa e preconceituosa por 
parte das equipes das escolas e creches. (CAMPOS; FÜLLGRAF; 
WIGGERS, 2006, p. 117) 

 

Não obstante, as autoras reconhecem – naquele momento – que as Secretarias de 

Educação estavam se esforçado para melhorar os prédios destinados às creches, ainda que 

de forma muito vinculada a uma “concepção educativa anterior, sem inovações quanto às 

condições necessárias para o desenvolvimento integral das crianças” (IDEM, p.119). Nesse 

sentido, assinalam a necessidade de investir não apenas nas condições materiais, mas 

também na estrutura de funcionamento das instituições e na formação / orientação das 

equipes educativas para lidar com os equipamentos e materiais disponíveis, “para que essas 

melhorias revertam em benefício para as crianças, em seu cotidiano nas creches e pré-

escolas” (IDEM, p.119). Por fim, as autoras alertam para “o descompasso entre as 

concepções defendidas pelos documentos oficiais de orientação curricular, o discurso das 

equipes de supervisão, o planejamento das unidades, quando existentes, e as práticas 
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observadas no cotidiano” (CAMPOS; FÜLLGRAF; WIGGERS, 2006, p. 119), implicando 

– especialmente na pré-escola – na adoção de um “modelo escolarizante restrito” (IDEM, p. 

120). 

Corrêa (2007) investigou, em sua pesquisa de mestrado, a relação entre avaliação e 

qualidade na educação infantil, por meio de um estudo de caso em uma instituição 

conveniada baseada em Brasília. A autora destaca as características peculiares da referida 

instituição, voltada eminentemente para o atendimento de crianças em situação de alta 

vulnerabilidade social, como um dos diferenciais para o estudo do seu objeto de 

investigação, dado que, de acordo com ela, o tema proposto já era, à época, recorrente entre 

as pesquisas acadêmicas. Corrêa analisou documentos pedagógicos da unidade; 

acompanhou a rotina da instituição durante cinco meses e observou as relações 

estabelecidas entre os profissionais e as crianças, a elaboração e o desenvolvimento das 

ações pedagógicas, a relação da instituição com as famílias; levantou informações acerca da 

percepção desses profissionais em relação à concepção de infância e à qualidade 

educacional na educação infantil, a partir de entrevistas e questionários aplicados às 

professoras e à gestão da unidade; e analisou as práticas avaliativas do desenvolvimento das 

crianças buscando identificar a visão de qualidade a elas subjacente. 

A concepção de criança que emergiu das respostas dadas pelas profissionais, 

segundo Corrêa, caminha na direção contrária à apontada pela legislação brasileira, em 

especial as DCNEI, cujas referências teóricas indicam que a criança é um ser “ativo, capaz 

e produtivo” e não alguém que ainda está por vir a ser. Relacionada a essa concepção, a 

autora evidenciou a existência de um entendimento de que a educação infantil tem como 

função a preparação da criança para o ensino fundamental. Para ela, nessa perspectiva, “a 

criança e sua educação estão focadas no futuro e não são reconhecidas no seu presente” 

(CORRÊA, 2007, p. 202). 

Além disso, o contexto educativo encontrado “privilegiava o ensino da leitura e da 

escrita, por meio de atividades xerocadas” (IDEM, p. 202). Para ela, 

 

Essa postura se afasta da concepção formativa de educação infantil que 
privilegia o cuidado e a educação, unidade indissociável quando se trata 
do trabalho pedagógico com crianças pequenas, bem como se distancia 
também dos pressupostos da avaliação formativa, e dentre eles, a 
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diversidade de possibilidades de expressão da criança. (CORRÊA, 2007, 
p. 202) 

 

A autora identificou outros elementos que contribuíam para que a ação pedagógica 

não fosse problematizada: os momentos de planejamento eram pouco utilizados para a 

discussão acerca da aprendizagem das crianças e o desenvolvimento não satisfatório das 

mesmas era atribuído a elas e suas famílias.  

No que tange à visão da equipe docente sobre o que é qualidade na educação 

infantil, a autora identificou aspectos, certamente, contraditórios. Ao mesmo tempo em que 

as professoras afirmaram ser necessário atender aos interesses e necessidades das crianças, 

defenderam que a educação infantil deve prepará-las para a vida adulta. De outro lado, 

assinalaram ser importante a existência de uma relação de parceria com as famílias, bem 

como primar pela satisfação delas e das crianças. Como elementos que necessitam de 

intervenção da política educacional, indicaram que, para se ter qualidade na educação 

infantil, é fundamental que os profissionais tenham formação específica para atuar na etapa 

e que haja maior estabilidade do corpo docente e menor rotatividade dos profissionais. 

Em relação à avaliação da aprendizagem realizada na instituição pesquisada, a 

autora assinala que a mesma era “fundamentalmente pautada na abordagem informal, 

utilizada como meio de controle do comportamento e da disciplina das crianças” 

(CORRÊA, 2007, p. 202), além de revelar “a fragilidade do processo avaliativo no que se 

refere à compreensão do processo de desenvolvimento da criança” (IDEM, p. 202), ao se 

reduzir “à elaboração do relatório descritivo individual de acompanhamento semestral – 

RDIAS” (IDEM, p. 202). Os dados coletados por Corrêa evidenciaram que a avaliação da 

creche possuía as mesmas características da avaliação realizada na pré-escola, e esta, “por 

sua vez, reproduzia os moldes do ensino fundamental” (IDEM, p. 203). A análise do 

Projeto Político Pedagógico, para a autora, corroborou a perspectiva de que o trabalho 

pedagógico se pautava pela lógica do ensino fundamental, registrando uma lista de 

conteúdos a ser contemplada. 

Segundo ela, as professoras manifestaram preocupações sobre o que deveria ou não 

ser registrado no relatório, dado que o mesmo era utilizado também para avaliá-las, sendo 

visto como “um instrumento de controle dos pais e da instituição acerca do trabalho 

pedagógico realizado por elas com as crianças”. (IDEM, p. 203) 
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Com base nesses resultados, a autora defende o uso da avaliação formativa na 

educação infantil e sua extensão a outros níveis de ensino, bem como uma formação 

docente que, entre outras questões, auxilie as professoras a compreender os processos 

avaliativos como parte integrante do trabalho pedagógico desenvolvido e não como um fim 

em si mesmo. 

Almeida (2009) buscou identificar e analisar as contribuições da formação 

específica de professores para a qualidade da educação infantil, em sua pesquisa de 

mestrado, compreendendo a formação de professores como uma das dimensões mais 

recorrentes na literatura quanto se trata da garantia da qualidade educacional. O estudo 

desenvolveu-se em um Centro de Educação Infantil do Distrito Federal, por meio de: 

questionários aplicados a todas as professoras da instituição; entrevistas com duas 

professoras e a supervisora pedagógica46 do estabelecimento educacional; observações das 

rotinas, entre os meses de junho e julho de 2008, em duas turmas de crianças com cinco 

anos de idade; e análise documental que envolveu o Projeto Político Pedagógico da 

instituição e uma portaria referente à atribuição de aulas, também do ano de 2008.  

O estabelecimento selecionado para a investigação localiza-se em uma região, 

segundo a autora, “considerada de alto índice de criminalidade e pobreza” e que, à época da 

pesquisa, apresentava certa precariedade em sua infraestrutura física e material - tamanho 

da sala não correspondente ao número de crianças, parque interditado porque muitos 

brinquedos se encontravam quebrados, banheiro distante da sala de aula para o qual as 

crianças tinham que se dirigir sozinhas, entre outros aspectos. 

Para efetuar as análises dos dados coletados, a autora elaborou indicadores 

referentes à: formação inicial, formação em serviço e prática pedagógica docente. Os 

aspectos concernentes a cada indicador estão explicitados no Quadro 5, a seguir: 

  

                                                   
46 A supervisora pedagógica é a profissional que realiza a coordenação pedagógica da instituição em 

articulação com a direção escolar. (Almeida, 2009) 
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Quadro 5 – Aspectos relativos aos indicadores de formação dos professores 

INDICADORES ASPECTOS 

Formação 

inicial 

-A formação inicial é na área de educação, em nível superior 

Formação em 

serviço 

-A formação continuada é processual e se dá por meio de cursos de 
aperfeiçoamento e de formação em serviço; 
-A formação em serviço contempla as especificidades da educação infantil e 

da criança pequena; 
-Na formação é possível identificar o conhecimento do desenvolvimento 
infantil e a vulnerabilidade social da criança pequena; 
-A formação em serviço considera a criança como centro de seu processo de 
desenvolvimento; 
-A formação em serviço acontece, também, por meio de uma prática refletida; 
-A coordenação coletiva47 é um espaço de crescimento pessoal e profissional. 

Prática 

pedagógica 

docente 

-A relação professor-aluno ocorre por meio do diálogo e da mediação; 
Os aspectos emocionais da criança têm destaque no planejamento e na prática 
docente; 
-O professor proporciona um trabalho diversificado, incluindo o ambiente 
onde ocorre e as atividades; 

-A rotina e o espaço são organizados para atender as necessidades das 
crianças; 
-As atividades são desenvolvidas de acordo com a fase de desenvolvimento da 
criança 

Fonte: Almeida (2009, p. 76). 

 

Segundo a autora, os indicadores de qualidade elaborados foram “essenciais” para 

avaliar as práticas e concepções teóricas presentes na instituição, seja nos documentos 

analisados, seja no conteúdo da fala dos profissionais da educação, seja na observação das 

turmas. De acordo com ela, alguns deles “foram completamente contemplados” e outros, 

não. Cabe informar que as professoras participantes da pesquisa possuem magistério em 

nível médio e formação em nível superior. Uma delas cursou pedagogia e possui pós-

graduação lato sensu em docência no ensino superior, e a outra cursou estudos sociais. 

Almeida (2009, p. 107) assinala que “uma das grandes lacunas percebidas foi a 

ausência de uma prática refletida [e] sistemática”, o que lhe pareceu “um retrocesso no 

caminho para uma Educação Infantil de qualidade”. Para ela, “a criação de uma cultura, de 

forma sistemática da prática refletida, em todos os profissionais da instituição é 

fundamental para alicerçar a qualidade da instituição e de seus profissionais” (ALMEIDA, 

2009, p. 107).  

                                                   
47 Coordenação Coletiva é o nome dado às reuniões pedagógicas coletivas nas instituições de educação 

infantil do Distrito Federal. 
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Outro aspecto evidenciado nas análises diz respeito à necessidade de articulação do 

trabalho pedagógico de forma mais coletiva, dado que os momentos de planejamento 

conjunto entre as professoras são poucos e, no geral, o trabalho é realizado individualmente 

em cada turma, respaldado, muitas vezes, pela documentação oficial que “em sua maioria 

tratam a docência como uma atitude e uma profissão individual” (ALMEIDA, 2009, p. 

107). 

A ausência de relação entre teoria e prática foi outra questão constatada pela autora, 

a partir do reconhecimento, por parte das educadoras, da brincadeira e do lúdico como 

processos fundamentais para o desenvolvimento infantil, mas que eram negligenciados em 

função de um trabalho focado principalmente em aspectos cognitivos, em detrimento de 

outros. Nas palavras de Almeida (2009, p. 108): 

 

Havia muitas atividades em um mesmo ambiente por um grande espaço 
de tempo e poucas atividades ao ar livre, com exploração espacial e com 
movimento. Foi percebido que nitidamente a instituição prioriza a 
aprendizagem por meio de atividades fotocopiadas e o processo de leitura 
e a escrita ocupam lugares centrais nas práticas cotidianas das professoras. 

 

Na visão da autora, a instituição se pauta, em vários aspectos, pelo “modelo” do 

ensino fundamental, tendo como um indicativo a priorização do conteúdo a ser ensinado. 

Ainda assim, Almeida reconhece que há práticas voltadas para uma aprendizagem que leva 

em conta a brincadeira e o lúdico, como apresentação de teatro e contação de histórias. 

Acrescenta que a instituição abriga espaços que proporcionam a valorização desses 

aspectos, como a brinquedoteca e o parque. Todavia, segundo ela, os mesmos são pouco 

utilizados no cotidiano escolar. Essa situação revela que as professoras “têm pouca 

consciência” da necessidade das crianças em brincar, “apesar de, em seus discursos, 

reconhecerem a importância do movimento no desenvolvimento da criança pequena” 

(IDEM, p. 108). 

De outro lado, a autora detectou que as práticas das professoras tomam sempre as 

crianças como referência em seu planejamento, além de buscarem conhecer cada criança 

em sua singularidade. A relação estabelecida entre professoras e crianças é efetuada por 

meio do diálogo e da mediação, com valorização da fala das crianças, quando essas 

“externam suas opiniões e sentimentos” (IDEM, p. 109), apesar de considerar que, em 
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alguns momentos, essa relação se dava de forma hierárquica. Os aspectos emocionais 

recebiam uma atenção especial e individualizada. 

Em relação às atividades trabalhadas com as crianças, a autora afirma que, embora 

pouco diversificadas, essas eram “adequadas à fase do desenvolvimento das crianças”. 

Porém, adverte quanto à necessidade de atenção aos ritmos dos pequenos, dado que 

algumas crianças terminavam as atividades em menor tempo que as outras e ficavam 

aguardando sem ter algo para fazer. 

Por fim, Almeida reconhece que a instituição tem concentrado esforços na busca por 

uma educação infantil de qualidade, mas que necessita romper com a visão de que a etapa 

deve preparar as crianças para o ingresso no ensino fundamental e, ainda, com a ideia de 

que a criança pequena é incapaz. 

Quanto à formação dos professores, a autora defende a necessidade de investimento 

não apenas na formação específica do profissional de educação infantil, mas também na 

problematização da prática de forma reflexiva, sistemática e coletiva. 

Nunes (2009, p. 45) investigou, em sua pesquisa de mestrado, “a relação entre 

escuta sensível e a qualidade na educação infantil num contexto de interações professor-

criança” em uma turma de 35 crianças com idades entre quatro e cinco anos, matriculadas 

em um Centro Municipal de Educação Infantil localizado na cidade de Palmas, no 

Tocantins, por meio de análise documental, observação participante do ambiente, entrevista 

semiestruturada com duas professoras e vídeo gravação. 

A autora traça um panorama do que se entende por qualidade na educação infantil, 

por meio da análise da legislação, de documentos referentes à etapa e da visão de diferentes 

autores sobre o tema. Dentre os vários indicadores evidenciados pelas análises, a autora 

destaca a prática pedagógica e a formação dos professores como dimensões fundamentais 

para a garantia de qualidade. O conceito de escuta sensível perpassa essas duas dimensões, 

à medida que, segundo Nunes (2009, p. 23), 

 

Esta atende a, pelo menos, dois critérios da educação de qualidade para a 

Primeira Infância: a possibilidade de uma resposta positiva à 
heterogeneidade da sala de aula e a promoção da aprendizagem para o 
conhecimento de conceitos e, para além dessas, os valores, as atitudes e os 

comportamentos. 
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De acordo com ela, a dimensão da escuta sensível seria uma das respostas para os 

seguintes questionamentos: 

 

Seria possível o professor observar e intervir nas inúmeras representações 
das crianças em sala de aula em uma perspectiva de uma educação de 

qualidade? Como saber se as crianças estão aprendendo, planejando e 
pensando sobre seu trabalho e brincadeiras, se estão envolvidas nas regras 
e rotinas na sala de aula? (NUNES, 2009, p. 22)  

 

Para analisar o objeto estudado, a autora elaborou quatro indicadores de qualidade, 

quais sejam: sensibilidade, espelhamento de sentimento, empatia e diálogo, com base em 

apontamentos de diferentes autores. Para cada indicador há aspectos a serem considerados. 

No Quadro 6, a seguir, registramos os aspectos que compõe cada indicador. 

 

Quadro 6 – Aspectos que compõe os indicadores de escuta sensível 

INDICADORES ASPECTOS 

Sensibilidade 

Sensibilidade do professor como um facilitador: 

• Do desenvolvimento, da aprendizagem e da autonomia da criança 

• Da relação do professor-criança. 

Espelhamento 

de sentimento 

Ação do professor que facilita a expressão dos sentimentos das crianças no 
contexto da sala de aula: 

• Facilita o sentimento de segurança na criança; 

• Recupera ou aumenta a autoestima; 

• Predispõe à análise e busca de solução dos conflitos que emergem. 

Empatia 

Processo de identificação em que o professor se coloca no lugar da criança e 

busca compreender o seu comportamento: 

• Favorece uma compreensão sensível na criança por meio da redução 
de tensão; 

• Estabelece e fortalece vínculos de amizade. 

Diálogo 

O diálogo do professor favorece uma melhor interação: 

• Criança - criança; 

• Criança - adulto. 

Fonte: Nunes (2009, p. 62). 

 

As análises realizadas a partir dos indicadores citados evidenciaram, segundo a 

autora, que as atitudes das professoras “seguiam na contramão de uma prática de 

qualidade”, pois pouco ouviam as crianças, afastavam-se delas e não interagiam, não 

estabeleciam momentos de diálogo “dificultando a troca de conhecimentos”, não as 

acompanhavam ao parquinho, propunham atividades homogêneas e não possuíam uma 
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“proposta pedagógica diversificada que atendesse às necessidades de cada criança” 

(NUNES, 2009, p. 92). 

De outro lado, Nunes defende que os professores também “precisam ser escutados, 

enxergados e acolhidos”: 

 

Escutados quando reivindicam um espaço, na sua carga horária, para 
planejarem; quando solicitam ajuda para lidar com crianças que 

apresentam dificuldades no desenvolvimento e na aprendizagem. 
Enxergados e acolhido como profissionais, quando realmente 
desempenham o seu papel de educador infantil, enxergados com salários 
dignos, com políticas e estratégias que atendam à sua necessidade de 
formação continuada. (NUNES, 2009, p. 91) 

 

Para ela, “a escuta sensível do professor no contexto da sala de aula é indispensável 

para a qualidade na educação infantil” (NUNES, 2009, p. 91), pois contribui para o 

acolhimento das “representações das crianças”, flexibilizando o currículo e as rotinas e 

propondo um monitoramento do desenvolvimento infantil que não tenha como objetivo 

único a avaliação, mas sim, “para ser o ponto de partida e o ponto de chegada, ainda que 

provisória, das atitudes dos professores e da prática pedagógica” (IDEM, p. 91). 

Por fim, a autora assinala que, “quando o professor tem uma atitude de escuta 

sensível proporciona às crianças segurança, acolhimento, autonomia, alegria” (IDEM, p. 

92). Essa atitude demonstra compromisso do professor “com a efetivação dos direitos 

dessas crianças” (IDEM, p. 92). 

Em sua pesquisa de doutoramento, Susin (2010, p. 9) investigou “a qualidade da 

educação infantil comunitária conveniada no Município de Porto Alegre” e alertou, entre 

outras questões, para a necessidade de supervisão mais sistemática dos estabelecimentos 

educacionais, no que tange à aplicação dos recursos públicos e à transparência nos critérios 

para a seleção de alunos. Segundo a autora, tais critérios levam em conta o fato de os pais 

estarem empregados e terem rendimento fixo para pagar mensalidades que são cobradas das 

famílias, com a anuência da comunidade. Esta, ao que parece, é impelida a concordar com 

essa situação frente à declaração dos gestores dos estabelecimentos, sob a alegação de que, 

“sem o pagamento efetuado pelas famílias, a instituição não terá condições de funcionar” 

(IDEM, p. 271). A autora conclui que “nas creches estudadas [...] não há gratuidade, o 

acesso não é assegurado e a permanência não é garantida” (IDEM, p. 273). 
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Pacífico (2010), ao estudar as políticas públicas destinadas à educação infantil em 

Porto Velho (RO) entre os anos de 1999 e 2008, analisa duas diferentes gestões da 

educação no município (1999-2004 e 2005-2008). Segundo o autor, a segunda gestão 

registra avanços importantes no investimento relativo a essa etapa, em comparação com a 

primeira. Contudo, destaca a continuidade “negativa”, segundo ele, de “uma política 

anterior de atendimento através de convênios com escolas particulares, confessionais e 

comunitárias” (PACÍFICO, 2010, p. 274). 

O conveniamento, para o autor, deveria ter caráter emergencial e não se tornar uma 

prática perene no atendimento à educação infantil. Quanto à gestão democrática da 

educação, Pacífico identifica que essa era uma prática inexistente na gestão 1999-2004. Em 

suas palavras: “A Educação Infantil foi apenas parte da educação básica, mas não foi 

prioridade. Também a comunidade em momento algum foi consultada sobre qualquer 

implementação ou elaboração de alguma política [...]” (IDEM, p. 276). 

Apesar disso, foi no fim dessa gestão que ocorreu a aprovação da eleição para 

diretores das escolas municipais de Porto Velho, ação considerada um avanço pelo autor. 

Mas é o período de 2006 a 2008, segundo ele, que “esteve mais aberto à participação social, 

considerando que foram realizadas conferências e várias oficinas que possibilitaram à 

comunidade escolar participar e opinar sobre os rumos da Educação Infantil municipal” 

(IDEM, p. 280). 

Ainda assim, destaca a existência de certo “descontentamento” por parte das 

professoras quanto às “políticas de formação docente, tanto inicial quanto continuada, com 

as políticas salariais bem como com a infraestrutura física e pedagógica das escolas” 

(IDEM, p. 280). Por fim, Pacífico ressalta a importância de se avaliar as políticas públicas. 

De acordo com ele, a primeira gestão não realizou nenhum processo de avaliação das 

políticas destinadas à educação. Já a segunda gestão declarou avaliar as “políticas públicas 

de modo geral, o que incluiu a Educação Infantil” (IDEM, p. 281), mas o autor assevera 

que os processos de avaliação devem ser aprimorados, alternados, levar em consideração a 

participação dos diferentes atores e assim “contribuir para a regulação dos processos de 

planejamento, implementação e desenvolvimento das políticas públicas” (IDEM, p. 282). 

Com o objetivo de elaborar um protocolo de avaliação da acessibilidade em 

instituições de educação infantil, Corrêa (2010) realizou pesquisa de mestrado em uma 
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cidade do interior paulista que, em 2008, contava com “32 escolas, divididas em quatro 

berçários e 28 escolas da Educação Infantil” (CORRÊA, 2010, p. 41). O estudo foi 

conduzido em duas etapas, sendo que a primeira contou com visitas a sete escolas 

selecionadas para essa fase, “elaboração do croqui de cada escola para a identificação da 

organização dos espaços físicos existentes nas escolas da Educação Infantil” (IDEM, p. 45), 

entrevista semiestruturada com coordenadores e/ou diretores, “a fim de permitir a 

caracterização dos pontos de perigo e rotina da escola” (IDEM, p. 46) e, por fim, pesquisa 

bibliográfica, “sobre parque infantil adaptado e segurança de brinquedos” (IDEM, p. 46), 

pois seria um item que comporia “o protocolo para a avaliação das condições da 

acessibilidade física das escolas da Educação Infantil” (IDEM, p. 46). Para a segunda etapa, 

a autora selecionou seis escolas que não haviam participado da primeira fase, de acordo 

com alguns critérios: ano em que a escola foi construída, porque isso determinava, de certa 

forma, o tipo de construção; a região onde a escola se localizava, com o objetivo de 

contemplar instituições mais centrais e periféricas; a escola atender alunos com “deficiência 

física ou visual e/ou deficiência múltipla [...]” (IDEM, p. 52). Nessas escolas foi aplicado o 

instrumento, elaborado pela pesquisadora, na primeira etapa da pesquisa. 

O protocolo é composto por duas partes: Rotas e Parque Infantil. A primeira tem 

como objetivo “avaliar as condições de acessibilidade física de oito rotas definidas” 

(IDEM, p. 152), quais sejam: 

 

Rota 1 - da entrada da escola para o local de recebimento do aluno; 
Rota 2 - do local de recebimento para o bloco de sala de aula; 
Rota 3 - do bloco de sala de aula para os locais com ambientes fechados 
(como as salas de vídeo, balé, dormir, jogos, teatro, informática e 
bibliotecas); 
Rota 4- do bloco de sala de aula para os locais com ambientes semiabertos 

(como os quiosques, caramanchões, barracão, tanques de areia, casas de 
boneca e quadras de esportes cobertas); 
Rota 5 - do bloco de sala de aula para os locais com ambientes ao ar livre 
(como as hortas, parques, palcos, pátios, caramanchão, tanques de areia, 
campos de futebol, quadras de esportes e piscinas); 
Rota 6 - dos locais com ambientes fechados, semiabertos e ao ar livre para 
o refeitório; 
Rota 7 - do refeitório para o bebedouro; 

Rota 8 - dos locais com ambientes fechados, semiabertos e ao ar livre para 
o banheiro. (CORRÊA, 2010, p. 153) 
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Para cada rota estabelecida, a autora detectou elementos que “interferem ou 

contribuem” para a acessibilidade física das crianças e profissionais com deficiências 

físicas e elaborou quadros com a descrição desses elementos. A partir daí, definiu-se os 

itens constitutivos das rotas: “portão e portas; tipo de pisos; tipos de obstáculos, como 

blocos de concreto, árvores, lixeiras, buracos, tapetes, valetas de água, poste de luz; largura 

de corredores ou dos caminhos; mudança de desníveis; quadra de esportes; tanque de areia; 

piscina; campo de futebol; bebedouro” (CORRÊA, 2010, p. 94). Com os itens definidos, a 

autora propõe alguns exemplos de como avaliá-los. 

A segunda parte do protocolo pretende “avaliar as condições de acessibilidade e de 

segurança dos equipamentos recreativos do parque infantil, assim como traz 

recomendações de acesso ao parque [...] e de equipamentos recreativos adaptados” (IDEM, 

p. 152). Os itens avaliados são: 

 
1. Acesso aos equipamentos recreativos; 
2. Características dos equipamentos recreativos: 

• Escorregador 

• Balanço 

• Gangorra 

• Gira-gira 

• Gaiola 
3. Segurança dos equipamentos recreativos (nessa parte do protocolo, 

devem ser avaliados os itens que forem encontrados no parque 
infantil).  
(CORRÊA, 2010, p.155) 

 

Após a aplicação do protocolo nas seis escolas selecionadas, a autora concluiu que 

os estabelecimentos pareciam ter “incorporado algumas características de acessibilidade 

física”, tais como: “a) a largura e o desnível da soleira do portão de entrada dos alunos e 

das portas; b) não presença de tapetes e capachos; c) as grades nas valetas de água pluvial; 

d) a largura dos corredores” (IDEM, p. 135). Contudo, identificou a ausência de itens 

importantes para a melhoria da acessibilidade, quais sejam: piso antiderrapante; passarelas; 

piso tátil de alerta, nas lixeiras suspensas; bebedouro com dupla altura de torneira; entre 

outros. 

A autora alerta, ainda, para a existência de elementos que representam situação de 

perigo para as crianças, como a presença de “buracos, blocos de concreto e pedaços de 

árvores” (IDEM, p. 135) no ambiente frequentado por elas. 
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No que concerne aos parques infantis, a pesquisadora informa não ter “encontrado 

equipamento recreativo adaptado para os alunos com deficiência” e, tampouco, “elementos 

de segurança”, tais como: 

 
[...] cintos de segurança nos balanços, no gira-gira e nas gangorras; grades 

de proteção no escorregador; acabamentos de proteção nas porcas, pinos 
ou em outros materiais pontiagudos; grades de proteção ao redor dos 
balanços e no gira-gira; isolamento ou retirada dos equipamentos 
recreativos danificados. É necessário, ainda, que as escolas avaliadas 
construam passarelas entre os seus equipamentos recreativos. (CORRÊA, 
2010, p. 135) 

 

Os itens avaliados positivamente referem-se à limpeza dos parques infantis e à 

substituição da areia dos tanques, uma vez ao ano. 

Na visão da autora, além de auxiliar os profissionais da educação na organização e 

funcionamento do espaço físico, tornando-o mais acessível às crianças com deficiência, 

 

[...] a utilização do protocolo [...] poderá auxiliar os governantes 
municipais, responsáveis por elaborar os padrões de infraestrutura dessas 

instituições, na identificação dos parâmetros nacionais, nas normas gerais 
e critérios básicos estabelecidos pela legislação nacional, para promover 
ambientes acessíveis. (CORRÊA, 2010, p. 136) 

 

Desse modo, acredita-se que a avaliação proporcionada pelo referido instrumento, 

pode colaborar para a melhoria da qualidade da educação infantil, dado que um dos 

aspectos fundamentais para essa qualificação é a melhoria da acessibilidade. 

Souza (2012, p. 18) analisou, em sua pesquisa de mestrado, a visão de oito 

professoras sobre a organização da prática pedagógica na construção da qualidade na 

educação infantil, tendo como lócus uma escola de tempo integral do município de Montes 

Claros (MG). A partir de referenciais teóricos que envolvem documentos publicados pelo 

MEC – Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (2006) e Indicadores 

da Qualidade na Educação Infantil (2009) –, bem como autores que problematizam o 

conceito de qualidade e propõem indicadores e/ou aspectos importantes para dar conta da 
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mesma48, Souza considera que há três dimensões capazes de contribuir para a análise da 

qualidade em escolas de tempo integral: a estrutural, a funcional e a institucional. 

A dimensão estrutural é constituída pelos seguintes aspectos: infraestrutura 

adequada; formação docente específica e continuada; valorização do trabalho docente e 

demais profissionais. A dimensão funcional leva em conta a articulação, o espírito de 

equipe e a interação professor-aluno. Por fim, a dimensão institucional considera a proposta 

pedagógica participativa, o planejamento integrado e colaborativo e a diversificação das 

experiências formativas. Para analisar as práticas pedagógicas como contribuintes da 

qualidade que se almeja, na visão das professoras, a autora optou pelo uso da dimensão 

institucional, cujos aspectos são observáveis separadamente e, ao mesmo tempo, 

articulados entre si. 

Após a análise das respostas das docentes, a partir dos indicadores supracitados, a 

autora chegou às seguintes conclusões: a prática pedagógica, a depender de como é 

organizada, pode “contribuir para a qualidade da educação infantil no contexto da escola de 

tempo integral” (SOUZA, 2012, p. 128); há pontos na prática pedagógica da escola 

estudada que requerem mais reflexão: a organização dos conteúdos por disciplina; a 

fragilidade da relação entre escola, família e comunidade; as discrepâncias entre a visão do 

município e a das professoras em relação ao referencial pedagógico; ainda não é um 

consenso entre as educadoras uma prática pedagógica que considere o educar, o cuidar e o 

brincar; no que concerne à concepção de criança, há diferenças nas visões das professoras 

respondentes, mas com “uma tendência para uma visão romântica a esse respeito” (IDEM, 

p. 128); o projeto político pedagógico necessita ser apropriado pelas professoras, pois as 

mesmas parecem “confusas” em relação a ele, merecendo mais reflexão; “o planejamento, 

como indicador de qualidade, carece de maior integração e colaboração tanto no interior da 

escola quanto nas relações escola-órgãos oficiais” (IDEM, p. 129); constituem-se como 

desafios para organizar a prática pedagógica, “os recursos humanos e materiais, desvio de 

função, excesso de atividades, horários entre turnos, carência afetiva das crianças, apoio 

dos pais e o envolvimento de funcionários sem habilitação nas atividades diretamente 

ligadas às crianças” (IDEM, p. 130); priorizar o trabalho coletivo; importância de se 

                                                   
48 A autora cita produções de Sousa (1998); Zabalza (1998); Dahlberg, Moss e Pence (2003); Bondioli (2004); 

entre outros. 
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conhecer, reconhecer e suprir as necessidades das professoras; as professoras consideram 

que os aspectos fundamentais para a garantia da qualidade na escola de tempo integral 

dizem respeito a “espaço físico bem estruturado, ambientes adequados e diversificados, 

quadro de funcionários suficiente para as demandas, alimentação saudável e recursos 

materiais. 

Em sua pesquisa de doutorado, Abuchaim (2012, p. 24) investigou a “transposição 

do prescrito no currículo para o planejamento e deste para o cotidiano de uma pré-escola”, 

por meio de estudo de caso em dois estabelecimentos educacionais de educação infantil da 

rede pública municipal de São Paulo. De acordo com ela, muitos estudos afirmam a 

existência de relações intrínsecas entre a qualidade das práticas educacionais, o currículo e 

o planejamento de atividades que atendam “tanto as prescrições curriculares quanto os 

interesses das crianças” (ABUCHAIM, 2012 - resumo). 

A autora analisou o currículo da rede municipal, os projetos pedagógicos e os 

registros das instituições, o caderno de registro dos professores, o portfólio das crianças, o 

conteúdo das entrevistas efetuadas com professores e gestores escolares e com a 

supervisora da Diretoria Regional de Educação (DRE) à qual pertencem os 

estabelecimentos, além de realizar observações e registro fotográfico. As observações 

foram guiadas, segundo Abuchaim, pelos indicadores da escala norte-americana de 

avaliação de ambientes Early Childhood Environment Rating Scale: Revised edition 

(ECERS-R)49, com o objetivo de “verificar como estão estruturadas as condições para a 

prática pedagógica (materiais, organização do ambiente, espaço físico) e como essa prática 

efetivamente ocorre (como são as interações e a participação das crianças durante as 

atividades)” (IDEM, p. 32) – sem fins de classificação dos estabelecimentos, mas com o 

propósito de “obter parâmetros” para analisar “o processo de tradução do currículo e do 

planejamento em práticas pedagógicas” (IDEM, p. 32). 

No que tange ao “protagonismo” das equipes gestoras das instituições, as análises 

evidenciaram que estas possuem um papel importante na promoção de discussões e 

reflexões acerca dos documentos e materiais teóricos, que contribuem para a constituição 

de uma prática reflexiva por parte dos professores, influenciando na elaboração do projeto 

                                                   
49 Sobre essa e outras escalas/experiências de avaliação da educação infantil, desenvolvidas em outros países, 

trataremos com maior profundidade no capítulo II desta tese 



131 

 

 

político pedagógico. Realizam a supervisão e o acompanhamento do projeto acordado entre 

todos, ainda que, em um deles, a coordenação pedagógica tenha manifestado dificuldade 

“em elaborar e revisar um projeto pedagógico único de trabalho, já que todo ano há 

rotatividade de professores em suas equipes” (ABUCHAIM, 2012, p. 254). Em relação ao 

planejamento, a autora destaca que “em nenhuma das duas instituições a equipe gestora 

solicitava aos professores a confecção de planos mais frequentes e sistematizados” (IDEM, 

p. 254). Em sua visão, “a prática pedagógica seria beneficiada caso um acompanhamento 

mais sistemático e formal, com planos menos espaçados, acontecesse” (IDEM, p. 254). A 

aquisição e reposição de materiais necessários ao trabalho pedagógico também eram 

facilitadas quando havia um acompanhamento mais efetivo da equipe gestora, junto aos 

professores, em sala de aula. 

A pesquisadora destaca que a estabilidade da equipe gestora em um dos 

estabelecimentos favorecia sua organização e elaboração de um projeto mais “específico e 

fundamentado”, enquanto que no outro a rotatividade de gestores não contribuía para isso. 

A autora defende que 

 

A consolidação e estabilidade da equipe gestora, bem como do quadro de 
professores, propiciam uma definição maior no PP das concepções que 
servem como base e como aglutinador das práticas cotidianas dos 
professores. Isso facilita a criação de uma sistemática de suporte, 
supervisão e orientação do trabalho a ser feita pela equipe gestora, que 
garanta a transposição do que foi acordado em grupo como proposta 

pedagógica para o cotidiano das instituições. (ABUCHAIM, 2012, p. 255) 

 

Quanto ao protagonismo dos professores, a pesquisadora destaca que a forma como 

os mesmos se apropriam do projeto político pedagógico das instituições e efetivam sua 

prática em sala de aula se relaciona com suas trajetórias. Estas, por sua vez, são 

influenciadas por elementos internos e externos à sua profissão. Os saberes construídos 

nesse movimento impelem os professores a selecionar aquilo que faz mais sentido para eles 

em sua prática profissional, seja em relação ao currículo existente na rede, seja em relação 

ao projeto da instituição, o que produz uma multiplicidade de práticas pedagógicas no 

interior dos estabelecimentos educacionais.  

A autora identificou que há autonomia dos professores na realização de seu 

trabalho, o que pode ser positivo se houver “um trabalho coletivo de reflexão e de troca de 
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experiências, de modo que as iniciativas do professor em seu trabalho encontrem 

fundamentação e suporte” (ABUCHAIM, 2012, p. 255). Ao contrário, segundo ela, “se o 

professor fica sozinho nesse processo, a chance de ele utilizar a sua autonomia como forma 

de isolamento e alienação é muito maior” (IDEM, p. 255). Nesse sentido, defende “a 

importância de um projeto pedagógico único, construído coletivamente, que sirva como fio 

condutor das práticas e cuja implantação possa ser supervisionada e orientada” (IDEM, p. 

255). 

O planejamento dos professores necessita, segundo a pesquisadora, de três 

processos articulados entre si: a escrita, como momento de síntese do vivido e projeção do 

futuro; o debate, que se dá entre eles e com a coordenação pedagógica; e a pesquisa, que 

“diz respeito a uma postura de buscar subsídios para sua prática, ou seja, informações sobre 

determinado assunto, estratégias de trabalho com as crianças, livros, materiais e brinquedos 

com propósitos específicos e assim por diante” (IDEM, p. 256). Nas instituições 

pesquisadas, a autora identificou que a escrita é uma ação comum entre os professores, 

ainda que se limite ao registro do cotidiano, sem, necessariamente, elaborar projeções 

futuras. O debate pareceu ser o processo mais consolidado e que mais influencia o 

planejamento dos professores, pois propõe a reflexão sobre o que já foi efetuado e aquilo 

que ainda irá acontecer. A pesquisa, por sua vez, compreendida por Abuchaim como um 

processo composto por dois aspectos – a intencionalidade do professor e os interesses das 

crianças –, também é uma ação identificada como existente nas instituições pesquisadas, 

especialmente no que tange ao segundo aspecto. 

Quanto ao protagonismo das crianças, a autora assinala que, em geral, elas tinham 

autonomia para escolher as atividades das quais iriam participar, os materiais e os 

parceiros, o que “pareceu ter um efeito muito positivo nessas crianças, por permitir a elas 

de fato iniciar, protagonizar e gerir atividades de sua escolha” (IDEM, p. 257). A escuta das 

crianças por parte dos adultos também se fazia presente em ambas as instituições e seus 

interesses eram levados em conta nos planejamentos de seus professores. 

Para finalizar, Abuchaim assevera que o protagonismo da equipe gestora, dos 

professores e das crianças nas instituições estudadas tiveram “papel fundamental no sentido 

de construir o currículo para além do documento, transformando-o em realidade cotidiana” 

(IDEM, p. 258). 
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Correia (2013) estudou a demanda e a qualidade da educação infantil de zero a três 

anos na região de Guaianazes, zona leste do município de São Paulo. Segundo a autora, 

94,52% da demanda é atendida na região. Todavia, “87,44% desse atendimento é realizado 

por entidades conveniadas” (CORREIA, 2013, p. 107). A justificativa do poder público 

para tal situação é a de que essa região registra um alto índice de vulnerabilidade e, por 

conta disso, fomenta “uma política de expansão de convênios com organizações não 

governamentais” (IDEM, p. 107) para garantir o atendimento do maior número possível de 

crianças. No entanto, para ela, as instituições conveniadas “nem sempre apresentam as 

melhores condições de funcionamento [...] em relação às questões de espaço e de formação 

profissional” (IDEM, p. 107). 

A autora realizou estudo qualitativo em duas instituições: uma conveniada e uma 

pertencente à rede direta. Nesses estudos, constatou que o Centro de Educação Infantil 

(CEI) alocado dentro de um Centro Educacional Unificado (CEU) também apresenta 

problemas. De acordo com ela, o CEU privilegia interesses que não correspondem aos da 

Educação Infantil e assinala que, apesar da “melhor formação e qualificação dos 

profissionais do CEI-direto, [...] na unidade existem condicionantes que afetam o trabalho 

desses profissionais e as crianças” (IDEM, p. 107), incluindo as dificuldades para o uso do 

Parque Infantil. 

Correia destaca, ainda, o entendimento não condizente das instituições com a 

legislação e orientações concernentes à educação infantil, ou seja, o de que a criança é 

sujeito de direitos. Desse modo, sublinha que, em ambas as instituições, o que se encontrou 

“foram concepções que entendem crianças e famílias como necessitados de correções” 

(IDEM, p. 108), ensejando “uma política e ações que colocam o problema da educação nos 

usuários/beneficiários, e não no Estado, nem no processo de reprodução de desigualdades 

que existe no Brasil”. (ARROYO, 201050, apud CORREIA, 2013, p. 108). 

No que se refere ao atendimento à educação infantil no campo, Barbosa e Fernandes 

(2013, p. 299) relatam que, de acordo com dados do Censo escolar 2010, das 3.546 milhões 

“de crianças de 0 a 6 anos residentes em áreas rurais, apenas 12,1% frequentam creches e 

67,6% frequentam pré-escolas, um valor inferior ao das áreas urbanas onde a cobertura é de 

                                                   
50 Ver: ARROYO, Miguel. Políticas educacionais e desigualdades: à procura de novos significados. Educação 

e Sociedade, Campinas, v. 31, n. 113, p. 1381-1416, 2010. 
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26% de frequência para a creche e 83% de frequência a turmas de pré-escola”. Ao propor 

uma aproximação entre educação infantil e educação no campo, as autoras desvelam 

similaridades entre ambas e denunciam a falta de investimento na educação para as 

populações que vivem na zona rural. 

Especialmente em relação à educação infantil, defendem: a necessidade de respeitar 

as especificidades culturais e regionais das crianças do campo; a proximidade e não a 

subordinação entre escola e família; a proximidade física das escolas – dadas as distâncias 

encontradas na zona rural; necessidade de interlocução “contínua com as políticas de saúde 

(nutrição, vacinação, primeiros socorros), de assistência social, dos direitos humanos” 

(BARBOSA E FERNANDES, 2013, p. 307); maior investimento na formação dos 

professores que atuam nessa etapa educacional; maior acompanhamento e supervisão dos 

estabelecimentos de educação infantil do campo, por parte das Secretarias de Educação; 

melhorias de infraestrutura e de materiais, pois, segundo as autoras, ainda existem muitos 

prédios “sem acesso à água e a saneamento, [...] sem parque ou pátio para movimentos 

amplos, sem brinquedos e jogos” (IDEM, p. 309). 

Costa (2014, p. 88) estudou o Programa Pró-Creche (PPC) no município de Araras, 

que consiste em “uma parceria entre o poder público municipal e escolas particulares de 

educação infantil, na qual o município compra vagas das escolas particulares para alunos de 

0 a 3 anos que não a encontram na rede municipal”. A autora identificou “que a maioria das 

escolas concessionárias do Programa formou-se para atender a alunos da rede pública” 

(IDEM, p. 230) e que muitos proprietários de escolas particulares de educação infantil, 

cujos pais pagavam para manter os filhos estudando, criaram outra instituição ao se 

tornarem parceiros no programa, apenas para atender aos alunos advindos da rede pública, 

“porém com condições de atendimento inferior” (IDEM, p. 230).  

Para avaliar a qualidade das instituições, a autora utilizou o material Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil, em três estabelecimentos de educação infantil: um 

particular em que parte das matrículas são subvencionadas pela prefeitura, por meio do 

PPC; um totalmente subvencionado e outro ligado à rede direta de atendimento. Segundo 

ela, os dados coletados evidenciaram que “as condições de atendimento na escola 

municipal de educação infantil são melhores do que as condições de atendimento ofertadas 

nas escolas de educação infantil particulares, parceiras da prefeitura a partir do PPC” 
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(COSTA, 2014, p. 228). Por conta disso, vê com preocupação o fato de a maior parte do 

atendimento da educação infantil desse município ocorrer nessas instituições, pois, em seu 

entendimento, “a população vem perdendo seu direito a uma educação pública e de 

qualidade prevista em lei” (IDEM, p. 237). 

 

1.4. Elementos balizadores para a formulação de Indicadores de Análise 

 

Beisiegel (2006), ao analisar a forma como a expansão do acesso à educação básica 

foi se configurando no Brasil desde a Reforma nos anos 1960/70 – e que certamente 

podemos estender para a Reforma dos anos 1990 – assinala que as condições nas quais a 

expansão do atendimento se deu podem não ter sido as mais adequadas e, possivelmente, 

contribuíram para uma fragilização da qualidade. No entanto, o autor sublinha que a escola 

– cujo acesso foi negado à maior parte da população – se baseava em pressupostos de 

qualidade que não encontram assento a partir do momento que a população pobre e 

excluída adentra a escola. Daí a necessidade de se repensar em quais valores nos 

fundamentamos para aferir a qualidade que necessitamos, hoje, para a educação. 

No caso da educação infantil, garantir uma oferta com qualidade significa ampliação 

das vagas e investimento do poder público em insumos (infraestrutura, materiais, formação) 

e processos de gestão administrativa e pedagógica, para que o direito à educação das 

crianças pequenas adquira materialidade, para além da legislação. 

Nessa perspectiva, o arcabouço legal vigente para a educação infantil, bem como as 

evidências empíricas assinaladas pelos estudos e pesquisas aqui apresentados, destacam 

aspectos fundamentais para garantia da qualidade da etapa, quais sejam: 

 

✓ Garantia de ampliação da oferta em creches e do cumprimento da obrigatoriedade 

para a pré-escola; 

✓ Existência de ambientes físicos adequados, com espaços externos e internos bem 

equipados; 

✓ Garantia de colaboração entre os entes federados para investimentos na etapa; 

✓ Garantia de formação específica e condições de trabalho adequadas para os 

profissionais da educação; 
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✓ Disponibilização de quantidade e qualidade de recursos materiais para as 

instituições; 

✓ Melhoria dos processos de gestão administrativa e pedagógica das instituições; 

✓ Elaboração de um currículo que prime pelo desenvolvimento integral das crianças; 

✓ Desenvolvimento de práticas pedagógicas que considere a criança como sujeito e 

que leve em conta as diretrizes existentes para a educação infantil; 

✓ Estímulo à escuta das vozes e experiências trazidas pelas crianças; 

✓ Garantia de proporção crianças/professor adequada; 

✓ Estímulo à participação das famílias na vida da instituição; 

✓ Realização de processos de avaliação e autoavaliação participativos das instituições; 

✓ Atenção às noções de qualidade educacional dos profissionais das instituições; 

✓ Atenção aos processos de avaliação da aprendizagem e do desenvolvimento das 

crianças, cuidando para que sejam formativos, não classificatórios e sem fins de 

promoção; 

✓ Integração entre o educar e o cuidar, tanto na creche quanto na pré-escola; 

✓ Adequação do financiamento da educação infantil; 

✓ Investimento na construção de instituições educacionais, pela rede pública direta; 

✓ Atendimento aos critérios de conveniamento indicados pela legislação; 

✓ Garantia de condições de acessibilidade, física e material, para 

crianças/profissionais portadores de deficiências; 

✓ Garantia de alimentação e cuidados com a higiene e saúde das crianças; 

✓ Elaboração e monitoramento do planejamento escolar, de forma reflexiva e 

sistemática; 

✓ Realização de processos de avaliação e autoavaliação dos órgãos intermediários e 

centrais da política educacional. 

 

A coleta de informações, como parte da avaliação, referentes a esses aspectos, com 

identificação das responsabilidades de cada instância (instituições, órgãos intermediários e 

centrais de formulação da política educacional), em nossa visão, parece ter potencial para 

contribuir com a garantia do direito à educação pública, de qualidade e para todas as 
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crianças, além de – ao menos em tese – ter mais fôlego para informar, em conjunto com 

outros elementos, os processos de accountability na educação.  

Os aspectos acima mencionados são tomados – no âmbito desta tese – como 

elementos balizadores da formulação de indicadores de análise de iniciativas municipais de 

avaliação da educação infantil. 
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CAPÍTULO II: INICIATIVAS ESTRANGEIRAS DE AVALIAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: ABRANGÊNCIA, FOCO E PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS 

 

O presente capítulo tem como propósito apresentar o desenho de iniciativas de 

avaliação da educação infantil que vêm sendo conduzidas em outros países e que foram 

apresentadas, estudadas e/ou discutidas no âmbito do Projeto de Monitoramento do uso dos 

Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, ocorrido entre os anos de 2010 e 2011, em 

seminários e encontros para discussão e composição do documento Educação Infantil: 

subsídios para a construção de uma sistemática de avaliação em 2012 e 2013 e, ainda, em 

seminários nacionais e internacionais sobre avaliação da qualidade dessa etapa, promovidos 

pela COEDI/SEB/MEC, Fundação Carlos Chagas, entre outras instituições. 

A escolha das experiências que trataremos a seguir se deu pelo fato das mesmas 

terem sido estudadas e sistematizadas no âmbito dos movimentos acima expostos – e dos 

quais participamos – além de a maior parte já ter sido utilizada como referência em estudos 

sobre a qualidade da educação infantil brasileira, bem como na formulação de propostas de 

avaliação no Brasil. 

As experiências estrangeiras aqui apresentadas revelam diferentes focos avaliativos, 

a exemplo do que ocorre no Brasil. Primeiramente trataremos de iniciativas cujo foco recai 

sobre o desenvolvimento das crianças e, na sequência, de iniciativas que enfocam o 

ambiente educativo, insumos e processos. 

Em relação à perspectiva que tem como foco o ambiente educativo, insumos e 

processos, trataremos com maior profundidade da experiência australiana, iniciativa que 

pudemos conhecer in loco nos meses de agosto, setembro e outubro de 2016, por meio de 

estágio de pesquisa no exterior, como já informado na introdução desta tese. Essa 

experiência foi escolhida por nós, para estudos de aprofundamento, por sua longevidade, 

pelas dimensões que avalia e por integrar uma política nacional da primeira infância que 

envolve todos os entes federados australianos. Essas características parecem caminhar na 

mesma direção do que tem sido pensado pelo campo da educação infantil brasileira para a 

consecução da avaliação da etapa em nosso país: uma ação coordenada nacionalmente e 

que avalie as condições de acesso e de atendimento, de forma a subsidiar as diversas 

instâncias na tomada de decisão em busca da melhoria da qualidade da educação oferecida.  
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Ademais, a Austrália ostenta grande diversidade cultural, presente também no 

contexto educativo, dado que as escolas primárias e secundárias, bem como as instituições 

de educação infantil atendem crianças australianas – entre as quais se incluem as de origem 

aborígene – e de famílias estrangeiras que lá residem, o que indica – de certo modo – 

similaridades com o Brasil que também se configura como um país culturalmente diverso. 

 

2.1. Iniciativas estrangeiras de avaliação da educação infantil com foco no 

desenvolvimento das crianças 

 

2.1.1. Early Years Foundation Stage (EYFS) - Inglaterra 

 

A Early Years Foundation Stage (EYFS)51 foi publicada, em 2007 pelo 

Departamento de Crianças, Escolas e Famílias (DCSF), em Londres, Inglaterra. Essa 

iniciativa estabelece normas para o desenvolvimento, a aprendizagem e o cuidado com as 

crianças desde o nascimento até os cinco anos de idade e apresenta força jurídica por meio 

de um decreto e regulamentos estabelecidos nos termos da lei Childcare de 2006. Sua 

aplicação pelas instituições é obrigatória desde 2008, independentemente se recebem 

subsídios governamentais ou não. 

Segundo seus formuladores, o objetivo principal do perfil EYFS é 

 

proporcionar aos professores, confiança e informações precisas sobre o 

nível de desenvolvimento no qual cada criança se encontra ao atingir o 
fim do estágio [o estágio compreende as crianças de zero a cinco anos de 
idade], permitindo ao professor planejar de maneira efetiva, responsável e 
apropriada, um currículo adequado que atenda às necessidades de todas as 
crianças. (GREAT BRITAIN; DCSF, 2008, p. 2) 

 

O processo avaliativo ocorre ao longo do tempo, com base “na observação 

permanente e na avaliação em seis áreas de aprendizagem e desenvolvimento” (IDEM, p. 

5). São elas: desenvolvimento pessoal, social e emocional; comunicação, linguagem e 

                                                   
51 A tradução do manual que trata da Early Years Foundation Stage (EYFS) foi efetuada por Maria Helena 

Bravo no âmbito do Projeto Monitoramento e avaliação do uso dos Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil, executado nos anos de 2010 e 2011. Sobre esse projeto, falaremos no capítulo III desta tese. 
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alfabetização; resolução de problemas, raciocínio e matemática; conhecimento e 

compreensão do mundo; desenvolvimento físico; e desenvolvimento criativo.  

Tais áreas são “traduzidas” em 13 escalas de avaliação, de acordo com as quais o 

desenvolvimento de cada criança deve ser registrado, como se segue: 

 

1) Disposições e atitudes; 
2) Desenvolvimento social; 

3) Desenvolvimento emocional; 
4) Língua de comunicação e de pensamento; 
5) Vinculação de sons e letras; 
6) Leitura; 
7) Escrita; 
8) Números como rótulos e contagem; 
9) Cálculo; 

10) Forma, espaço e medidas; 
11) Conhecimento e entendimento do mundo; 
12) Desenvolvimento físico; 
13) Desenvolvimento criativo.  
(GREAT BRITAIN; DCSF, 2008, p. 2) 

 

De acordo com os propositores do perfil EYFS, esse conjunto de escalas de 

avaliação “descreve o desempenho das crianças no final do EYFS” (GREAT BRITAIN; 

DCSF, 2008, p. 5), mas não permite comparações curriculares em nível nacional ou 

subnacional. 

No Quadro 7 a seguir, registramos os itens avaliados e a respectiva pontuação na 

escala 9 - Cálculo. 

  



141 

 

 

 

Quadro 7 – Itens avaliados na escala Cálculo. Perfil EYFS. Inglaterra 

Pontuação Item a ser avaliado na criança 

Ponto 1 da escala Responde ao vocabulário envolvido em adição e subtração em rimas e jogos. 

Ponto 2 da escala Reconhece diferenças na quantidade ao comparar conjuntos de objetos. 

Ponto 3 da escala Encontra mais ou menos de um grupo de até cinco objetos. 

Ponto 4 da escala Refere-se à adição por meio da combinação de dois grupos. 

Ponto 5 da escala Relaciona a subtração com diminuir. 

Ponto 6 da escala 
Em atividades práticas e discussão, começa a utilizar o vocabulário 
envolvido na adição e subtração. 

Ponto 7 da escala Encontra mais ou menos do que um número de 1 a 10. 

Ponto 8 da escala 
Usos desenvolvendo ideias matemáticas e métodos para resolver problemas 
práticos. 

Ponto 9 da escala 

A criança atingiu todos os objetivos de aprendizagem precoce de cálculo. 

Além disso, a criança usa uma variedade de estratégias para adição e 
subtração, incluindo recontagem mental de número. 

Fonte: GREAT BRITAIN; DCSF (2008). 

 

As escalas recebem uma pontuação de 1 a 9. No Quadro 8 a seguir, apresentamos o 

significado das pontuações da avaliação EYFS. 

 

Quadro 8 – Descrição da escala de pontuação. Perfil EYFS. Inglaterra. 

Pontuação das escalas DESCRIÇÃO 

1 a 3 

Descreve os resultados de uma criança que ainda está progredindo 
em direção aos objetivos de aprendizagem precoce desta escala (que 
são expressos em escalas de pontos de 4-8). 

4 a 8 
Descrever o resultado de uma criança no contexto dos objetivos 
iniciais de aprendizado. Eles não são hierárquicos e uma criança 
pode alcançá-los em qualquer ordem. 

9 

Descreve os resultados de uma criança que atingiu a escala de pontos 
1 - 8 e se desenvolveu, trabalhando consistentemente, para além das 
metas de aprendizagem. 

Obs: O ponto 9 da escala será alcançado por crianças que têm 
habilidades ou experiências significativas em uma área de 
aprendizagem. Sua finalidade é identificar essas habilidades para 

professores de alunos em seu primeiro ano escolar e permitir-lhes 
assegurar que o desenvolvimento destas crianças e as necessidades 
específicas de aprendizagem serão atendidas. 

Fonte: GREAT BRITAIN; DCSF (2008). 
  

De acordo com o manual do EYFS, “a observação permanente das atividades 

cotidianas das crianças” permite a construção de “um quadro preciso” de seu 

desenvolvimento e sua aprendizagem. Para a realização da avaliação e atribuição das 

pontuações nas escalas, o manual do perfil EYFS apresenta as seguintes orientações: 
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Inicialmente, os profissionais devem considerar cada ponto da escala em 
separado. Para cada ponto da escala, o julgamento feito deve representar a 

avaliação da criança em uma realização típica. Embora o comportamento 
de uma criança possa variar de dia para dia e de contexto para contexto, a 
avaliação feita deve ser a melhor descrição da sua realização. 
 
Deve-se recordar que os primeiros anos de aprendizagem e, portanto, a 
escala de pontos, está muitas vezes interligada. Ao refletir sobre as 
relações da criança com adultos e colegas (ponto de escala de 

desenvolvimento social 5), um profissional também pode considerar como 
que a criança considera “as consequências das palavras e ações para os 
outros e para si mesmo” (Ponto de escala de desenvolvimento emocional 
7). Essas ligações dão apoio à coerência do processo de avaliação e 
permite que os profissionais captem da melhor maneira a natureza das 
aprendizages de cada criança. 
 
A escala de pontos 4-8 não é hierárquica ou linear e não deve ser avaliada 

ou concluída em ordem numérica. Um exemplo é o ponto 8 na escala de 
“Os números para os rótulos e escalas de contagem”, sobre a habilidade 
da criança para "desenvolver ideias e métodos matemáticos para resolução 
de problemas práticos”. Este item descreve o uso e aplicação de todos os 
pontos da escala 4-7 e, portanto, o ponto 8 da escala deve ser considerado 
juntamente com estas questões e não separadamente. (GREAT BRITAIN; 
DCSF, 2008, p. 8) 

 

O manual ainda indica a necessidade de envolver as famílias no processo de 

avaliação, a fim de obter um quadro mais completo do desenvolvimento das crianças. 

 

A avaliação exata dependerá da contribuição de uma série de perspectivas 
incluindo a criança e devem ser obtidos a partir de todos os adultos que 
têm significativas interações com a criança (pois todas as interações de 

adultos com crianças influenciam o seu desenvolvimento e 
aprendizagem). Estes podem incluir registos, formal ou informal, e 
discussões com os adultos envolvidos com a criança. 
Os adultos com diferentes papéis terão visões diferentes e estes devem ser 
mobilizados. A avaliação deve contar com a participação ativa dos pais e / 
ou outros prestadores de cuidados primários, os primeiros educadores das 
crianças, ou [a avaliação] oferecerá um quadro incompleto. Avaliação 

precisa e requer um fluxo bidirecional de informações entre os resultados 
e a casa da criança, as revisões dos resultados da criança devem incluir o 
que demonstraram em casa. (GREAT BRITAIN; DCSF, 2008, p. 8) 

 

Os formuladores do perfil EYFS defendem que a avaliação realizada apenas pelos 

profissionais corre o risco de fornecer “um quadro parcial e incompleto das capacidades da 
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criança” (GREAT BRITAIN; DCSF, 2008, p. 9) e afirmam que os profissionais devem 

envolver as crianças de forma plena no processo de avaliação. Segundo eles, a avaliação e a 

coleta de dados proporcionam diversos benefícios, pois fornecem subsídios para a tomada 

de decisão no âmbito dos estabelecimentos educacionais e dos governos. Em suas palavras, 

a avaliação 

 

a) Assegura o atendimento de crianças e o interesse que os adultos têm no 
desenvolvimento e na aprendizagem como um todo; 
b) Fornece aos pais uma visão maior de realização de seus filhos 
c) Dá aos profissionais uma imagem da força e da disposição em todas as 
áreas de aprendizagem para os indivíduos e para grupos de crianças 
através do estudo das pontuações totais e dados de nível de escala; 

d) Ajuda os professores de alunos em seu primeiro ano escolar a 
preparar/planejar adequadamente suas atividades para o grupo de crianças 
transferindo cada ano para um estágio-chave; 
e) Para ajustes, a pontuação total/ dados de nível de escala permitem a 
comparação dos resultados individuais, resultados de grupos e resultados 
como um todo, dos pontos fortes/ fracos na provisão e do impacto das 
melhorias; 

f) Para a autoridade local, mostra o impacto do apoio a grupos vulneráveis 
e identifica onde os recursos e os apoios nos primeiros anos são mais 
orientados; 
g) Para o DCSF, oferece uma perspectiva nacional sobre os resultados das 
crianças e melhorias ao longo do tempo. (GREAT BRITAIN; DCSF, 
2008, p. 6) 

  

O perfil EYFS pode ser aplicado também a crianças cuja língua materna não é o 

inglês, a crianças com necessidades educacionais especiais e de diferentes origens étnicas.  

 Para as primeiras, o manual do perfil EYFS recomenda aos professores 

compreender “o máximo possível sobre a linguagem materna de uma criança e qualquer 

tipo de educação experimentada em outros países” (IDEM, p. 14) e ressalta que “os pais, 

como primeiros educadores, são uma importante fonte de informação” (IDEM, p. 14). O 

entendimento é o de que a linguagem é crucial para o desenvolvimento do senso de 

identidade das crianças e que a escola deve valorizar as línguas maternas das crianças e 

buscar, se for o caso, apoio de profissionais bilíngues para “ter certeza sobre o que a criança 

conhece e entende” (IDEM, p. 14). No que tange à avaliação, o manual assinala que “todas 

as escalas do desenvolvimento pessoal, social e emocional, solução de problemas de 

raciocínio e matemática, o conhecimento e a compreensão do mundo físico, e o 

desenvolvimento criativo podem ser apreciados na língua de origem” (IDEM, p. 14). 
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 No caso das crianças com necessidades educacionais especiais, os profissionais que 

observam o desenvolvimento das atividades, diariamente, devem levar em conta 

 

a) Em qualquer item nas escalas perfil EYFS que contenha a palavra 
“fala”, as crianças podem utilizá-la do modo estabelecido ou do modo 

de comunicação preferido; 
b) Os profissionais devem estar em alerta para as crianças demonstrarem 

suas realizações de várias maneiras, inclusive apontando os olhos, 
usando símbolos ou sinais; 

c) Qualquer tipo de adaptação que a criança utilize para realizar suas 
atividades, tais como auxiliares de locomoção, TIC ampliação, 
adaptação e equipamento, devem ser empregados para que os 

profissionais venham a conhecer as maiores capacidades das crianças.  
(GREAT BRITAIN; DCSF, 2008, p. 16) 

 

Quando houver pontos na escala que as crianças não conseguem atingir, por conta 

de suas necessidades educacionais especiais, “os profissionais devem codificar estes casos 

como não aplicáveis” (GREAT BRITAIN; DCSF, 2008, p. 16). Quando houver pontos 

classificados como aplicáveis, “os profissionais devem registrar isto para discutir com os 

pais e dar apoio a um planejamento de aprendizagem futura” (IDEM, p. 16). 

Quanto às crianças de diferentes etnias, o manual afirma que a experiência de 

desenvolvimento e aprendizagem pode ser muito rica, mas, para isso ocorrer de forma 

satisfatória, “os profissionais devem ter um cuidado especial com a influência do ambiente 

e das próprias experiências da criança” (IDEM, p. 17). Havendo esse cuidado, “as crianças 

serão capazes de demonstrar suas realizações, quando oportunidades, tais como 

dramatização, culinária, festas e visitas a lugares especiais/eventos estiverem ligados à sua 

experiência cultural” (IDEM, p. 17). Mais uma vez, o manual assevera a importância da 

relação com os pais, pois esses podem “ajudar os profissionais a entender os diferentes 

valores que explicam as respostas de seus filhos para o meio ambiente e para as situações 

sociais” (IDEM, p. 17). Por fim, aponta como fundamental a escuta compreensiva das 

crianças, por parte dos professores, como outro elemento auxiliador do processo avaliativo. 

Há ainda preocupações quanto à qualidade dos dados obtidos com a avaliação. De 

acordo com o exposto no manual do perfil EYFS, “a utilidade dos dados depende da sua 

precisão. Profissionais, gestores escolares, líderes e as autoridades locais têm [...] 
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responsabilidades para assegurara qualidade, precisão e confiabilidade dos dados” (IDEM, 

p. 7). 

No caso dos profissionais, o manual indica que os mesmos “devem garantir a 

veracidade dos julgamentos” (IDEM, p. 7) e refletir sobre os ganhos das crianças em suas 

aprendizagens, por meio dos registros formais e informais realizados ao longo do tempo por 

todos os envolvidos no processo: profissionais, famílias, crianças, entre outros, além de 

tentarem buscar “relações entre os distintos julgamentos” (IDEM, p. 7), explorar 

“discrepâncias aparentes” na pontuação das escalas. 

Os gestores da instituição devem verificar e se assegurar sobre a precisão dos dados 

coletados, efetuando, inclusive, comparações com resultados de anos anteriores. 

A autoridade local tem por tarefa verificar a configuração dos dados, com vistas a 

“identificar os resultados que parecem precisar de mais explicações” (IDEM, p. 7), antes 

destes serem entregues ao DCSF. 

Por fim, o manual informa a existência de processos de formação e qualificação 

para lidar com a avaliação, sob responsabilidade das autoridades locais. Estas devem 

“trabalhar com as escolas e com outras entidades para conceber um programa anual 

adequado para as circunstâncias locais” (GREAT BRITAIN; DCSF, 2008, p. 18). 

 

2.1.2. Child Observation Record (COR) – Estados Unidos 

 

A proposta Child Observation Record (COR)52 foi desenvolvida nos Estados 

Unidos pela High Scope Education Research Foundation. De acordo com o site dessa 

fundação, a COR configura-se como uma avaliação sistemática dos conhecimentos e 

habilidades das crianças, realizada por meio de observação, por professores e/ou cuidadores 

que 

 

[...] passam alguns minutos por dia escrevendo notas breves que 
descrevem episódios significativos do comportamento das crianças. Eles 

registram as notas nos formulários impressos ou em arquivos de 
computador e, em seguida, classificam e avaliam, de acordo com as 
categorias, itens e níveis estabelecidos pelo COR.53 (Tradução nossa) 

                                                   
52 Disponível em: http://www.highscope.org/Content.asp?ContentId=113, consultado em 06/09/2014. 
53 Disponível em: http://www.highscope.org/Content.asp?ContentId=113, consultado em 06/09/2014. 

http://www.highscope.org/Content.asp?ContentId=113
http://www.highscope.org/Content.asp?ContentId=113
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Segundo seus propositores, a referida iniciativa de avaliação foi formulada com o 

propósito de 

 

[...] obter resultados educacionais significativos, coletar informações de 
forma natural e confortável para crianças e adultos e, ainda, fornecer 
dados precisos que possam ser utilizados para o planejamento individual 
de cada criança, bem como para tomada de decisões em nível político 

(grifo nosso)54. (Tradução nossa) 

 

Para realizar o levantamento das informações, foram desenvolvidos dois 

instrumentos: o Preschool Child Observation Record (Preschool COR), destinado às 

crianças de dois anos e meio aos seis anos; e o Infant-Toddler Child Observation Record 

(Infant-Toddler COR), para crianças de seis semanas a três anos. Observe-se que há uma 

sobreposição de instrumentos na faixa etária de dois anos e meio a três anos. A fundação 

explica que o desenvolvimento das crianças ocorre em ritmos diferentes e nem sempre 

respeita um “calendário exato”. Nesta perspectiva, compreende que a utilização de ambos 

os instrumentos contribui “para programas que atendem crianças com necessidades 

especiais”, nos quais a idade cronológica e o desenvolvimento “podem diferir amplamente 

em uma ou mais dimensões” (tradução nossa). 

O Preschool COR “está organizado em seis grandes categorias de desenvolvimento 

das crianças” (HIGH SCOPE EDUCATIONAL RESEARCH FOUNDATION, 2003, p. 1 – 

tradução nossa), quais sejam: Iniciativa, Relações Sociais, Representação Criativa, 

Movimento e Música, Linguagem e Alfabetização, Matemática e Ciências. Para cada 

categoria há uma lista de itens que devem ser observados, sendo ao todo, 32. No Quadro 9, 

a seguir, registramos as categorias e itens do instrumento Preschool COR. 

  

                                                   
54 Disponível em: http://www.highscope.org/Content.asp?ContentId=113, consultado em 06/09/2014. 

http://www.highscope.org/Content.asp?ContentId=113
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Quadro 9 – Categorias e Itens. Preschool COR. Estados Unidos 

CATEGORIAS ITENS 

Iniciativa 

Fazer escolhas e planos 
Resolver problemas com materiais 
Iniciar o jogo 
Cuidar das necessidades pessoais 

Relações sociais 

Relação com os adultos 

Relação com as outras crianças 
Resolver conflitos interpessoais 
Compreender e expressar sentimentos 

Representação criativa 

Fabricação e construção de modelos 

Desenho e pintura de imagens 
Simulação 

Movimento e música 

Movendo-se de várias maneiras 
Movendo-se com objetos 
Sentir e expressar ritmo regular 

Mover-se com música 
Cantar 

Linguagem e alfabetização 

Ouvir e compreender a fala 
Utilizar vocabulário 

Utilizar padrões complexos de fala 
Mostrar consciência de sons em palavras 
Demonstrar conhecimento sobre livros 
Utilizar nomes de letras e sons 
Leitura 
Escrita 

Matemática e ciências 

Ordenar objetos 
Identificar padrões 
Comparação de propriedades 
Contar 
Identificar posição e direção 
Identificar sequência, mudança e causalidade 

Identificar materiais e propriedades 
Identificar os seres vivos e naturais 

Fonte: High Scope Educational Research Foundation (2003 – tradução nossa) 

 

Para cada indicador chave/item há cinco níveis de desenvolvimento utilizados para 

descrever o comportamento das crianças, em uma escala de 1 (simples) a 5 (complexo). A 

título de ilustração, registramos no Quadro 10 os níveis relativos aos itens Leitura e Escrita 

na categoria Linguagem e Alfabetização. 
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Quadro 10 – Níveis relativos aos indicadores chave/itens Leitura e Escrita. Preschool COR. Estados 

Unidos 

ITENS NÍVEIS 

Leitura 

Nível 1: A criança usa a mesma palavra para nomear mais de um objeto. 
Nível 2: A criança diz o que uma imagem ou símbolo representa. 
Nível 3: A criança chama a atenção para o que está impresso (letras, figuras). 
Nível 4: A criança reconhece uma palavra escrita. 
Nível 5: A criança lê em voz alta uma frase ou uma frase simples. 

Escrita 

Nível 1: A criança escreve usando figuras, garatujas, ou formas parecidas com letras. 
Nível 2: A criança usa argila, fio ou paus para fazer uma letra reconhecível 
Nível 3: A criança escreve duas ou mais letras reconhecíveis. 
Nível 4: A criança escreve uma sequência de letras e as lê ou pede para que as leiam. 
Nível 5: A criança escreve uma frase ou frase com duas ou mais palavras. 

Fonte: High Scope Educational Research Foundation (2003 - tradução nossa) 

 

O Infant-Toddler COR abrange seis categorias e 28 itens. As categorias são: Senso 

de si mesmo, Relações Sociais, Representação Criativa, Movimento, Comunicação e 

Linguagem, Exploração e Lógica Inicial. No Quadro 11, a seguir, registramos as categorias 

e itens do instrumento Infant-Toddler COR. 

 

Quadro 11 – Categorias e itens. Infant-Toddler COR. Estados Unidos 

CATEGORIAS ITENS 

Senso de si mesmo 

Expressar iniciativas 
Distinguir a si mesmo dos outros 
Resolver problemas 
Desenvolver habilidades de autoajuda 

Relações sociais 

Construir vínculo com um cuidador principal 
Relacionamento com adultos desconhecidos 
Expressar emoções 
Responder aos sentimentos dos outros 
Brincar com os outros 

Representação 

criativa 

Simular 
Explorar materiais de construção e arte 
Reagir e identificar imagens e fotografias 

Movimento 

Mover partes do corpo 
Mover o corpo todo 
Mover-se com objetos 
Mover-se com música 

Comunicação e 

linguagem 

Ouvir e responder 
Comunicar interesse de forma não verbal 
Participar da comunicação (dar e receber) 
Falar 
Explorar livros de imagens 
Mostrar interesse em histórias, rimas e sons 

Continua 
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Conclusão 

CATEGORIAS ITENS 

Exploração e 

lógica inicial 

Explorar objetos 
Explorar categorias 

Desenvolver entendimento dos números 
Explorar o espaço 
Explorar o tempo 

Fonte: High Scope Educational Research Foundation (S/d – tradução nossa). 
Elaborado pela autora. 

 

Assim como o Preschool COR, o Infant-Toddler também inclui cinco níveis de 

desenvolvimento para cada item em uma escala de 1 (simples) a 5 (complexo). No Quadro 

12, a seguir, registramos os níveis relativos a dois itens da categoria Relações Sociais. 

 

Quadro 12 – Níveis dos itens: Construir vínculo com um cuidador principal e Relacionamento com 

adultos desconhecidos. Categoria Relações Sociais. Infant-Toddler COR. Estados Unidos 

ITENS NÍVEIS 

Construir vínculo 

com um cuidador 

principal 

A criança se aconchega ou faz carinhos nos braços do cuidador 
primário 

A criança olha, sorri, vocaliza, ou faz caretas para o cuidador primário 

A criança procura contato físico com o cuidador principal 

A criança inicia brincadeira de dar e receber com o cuidador principal. 

A criança procura o cuidador principal para comunicar necessidades e 
desejos em palavras 

Relacionamento 

com adultos 

desconhecidos 

A criança olha longe de um adulto desconhecido 

Na presença de um cuidador principal, a criança responde aos sons ou 
gestos de um adulto desconhecido 

A criança inicia contato com um adulto desconhecido 

A criança traz um objeto para um adulto desconhecido 

A criança conversa com um adulto desconhecido 

Fonte: site da High Scope Education Research Foundation, acesso em 06/09/2014 (Tradução 
nossa). 

 

Os implementadores da proposta defendem que os testes tradicionais oferecem 

informações limitadas sobre o progresso das crianças, pois não mostram como elas “se 

comportam em ambientes educacionais reais e em sua vida cotidiana”. Segundo eles, a 

observação conduzida por meio dos instrumentos Preschool COR e Infant-Toddler pode 

fornecer informações mais “valiosas e práticas” para auxiliar os educadores no 

planejamento “das necessidades de desenvolvimento de seus alunos”, dado que tais 
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informações são recolhidas “no decurso das atividades de sala de aula, todos os dias” e 

podem ser utilizadas imediatamente à sua recolha.55 (Tradução nossa) 

 

2.2. Iniciativas estrangeiras de avaliação da educação infantil com foco nos ambientes, 

insumos e processos 

 

2.2.1. Early Childhood Environment Rating Scale - Revised (ECERS-R) e Infant 

Toddler Environment Rating Scale - Revised (ITERS-R) – Estados Unidos 

 

A escala Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS) foi criada na década 

de 1980 por Thelma Harms e Richard Clifford, na Universidade da Carolina do Norte. De 

acordo com Harms (2013, p. 78 - traduzido), as décadas de 1960 e 1970 foram marcadas, 

nos Estados Unidos, pelo “esforço de melhoria das instituições de educação infantil”. Por 

conta de investimentos nessa etapa educacional por parte do governo norte-americano e do 

setor privado, “novas formas de implementação e avaliação de escolas de educação infantil 

de alta qualidade” foram impulsionadas.  

Contudo, segundo a autora, os instrumentos de avaliação anteriores à ECERS eram 

desenvolvidos para avaliar programas específicos e não eram capazes de “mensurar a 

qualidade entre diferentes programas”. Além disso, “apesar de certo interesse na 

confiabilidade e validade dos dados, predominou o formato de lista “sim/não” e com pouco 

tempo ou atenção possível” (HARMS, 2013, p. 79). Nesse sentido, assevera, a ECERS 

representou um avanço, pois diferentemente das demais propostas, ela permitia a avaliação 

de “todos os tipos de unidades de educação infantil (de período integral, programas de meio 

período de estimulação [enrichment] e/ou reforço) e com grupos raciais e socioeconômicos 

diversos” (IDEM, p 79), propiciando “uma abordagem com vários níveis de qualidade em 

vez de um check-list ‘sim/não’” (IDEM, p. 79). Para ela, 

 

A ECERS tornou-se a definição de fato da qualidade da dinâmica da sala 
de aula nos Estados Unidos. Essa ampla utilização não só informou o 
campo da educação infantil, como também forneceu aos autores uma 
fonte de informações valiosa para fazer as alterações necessárias. 
(HARMS, 2013, p. 80 – traduzido) 

                                                   
55 Disponível em: http://www.highscope.org/Content.asp?ContentId=113, consultado em 06/09/2014. 

http://www.highscope.org/Content.asp?ContentId=113
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Em 1998, a escala foi revisada pelos autores, com a colaboração de Debby Cryer, e 

passou a ser chamar Early Childhood Environment Rating Scale - Revised (ECERS-R). 

Essa nova versão, segundo Harms, “manteve a orientação abrangente da primeira”, porém, 

 

[...] incluiu importantes melhorias de formato que possibilitaram uma 
discriminação da qualidade mais refinada, tais como: indicadores 
numerados específicos para serem marcados em cada nível de qualidade; 

limitação do uso da escala para programas de pré-escola e jardim de 
infância que atendem crianças de 2 anos e meio a 5 anos de idade; e 
formulário de pontuação ampliado que incluía uma planilha para facilitar 
o registro exato. (HARMS, 2013, p. 80 – traduzido) 

 

A ECERS-R é dividida em sete subescalas, quais sejam: Espaço e Mobiliário das 

instituições de educação infantil; Rotinas de cuidado pessoal; Linguagem e Raciocínio; 

Atividades; Interação; Estrutura do Programa; e Pais e Equipe. Juntas, as subescalas 

avaliam 43 itens, compostos por 470 indicadores. 

No Quadro 13, a seguir, a título de ilustração, apresentamos os itens avaliados em 

duas dessas subescalas Espaço e Mobiliário e Linguagem e Raciocínio. 

 
Quadro 13 – Itens das subescalas Espaço e Mobiliário / Linguagem e Raciocínio. Escala ECERS-R. 

Estados Unidos 

Subescalas Itens avaliados 

Espaço e 
Mobiliário 
 

01. Espaço interno 
02. Móveis para os cuidados de rotina, brincadeiras e aprendizagem 
03. Móveis para relaxamento e conforto 
04. Organização da sala para atividades 
05. Espaço para privacidade 
06. Exposição de materiais para as crianças 

07. Espaço para motricidade ampla 
08. Equipamentos de motricidade ampla 

Linguagem e 
Raciocínio 

 

15. Livros e imagens 
16. Estimulando as crianças a se comunicarem 

17. Uso da linguagem para desenvolver o raciocínio 
18. Uso informal da linguagem 

Fonte: Harms (2013), traduzido por Eliana Bhering e Beatriz Abuchaim. 

 

A escala Infant/Toddler Environment Rating Scale (ITERS), criada em 1990, foi 

“desenvolvida para uso em programas para bebês e crianças pequenas, desde o nascimento 

até 2 anos e meio de idade” (HARMS, 2013, p. 83 - traduzido), tendo sido revisada no 
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início dos anos 2000 e renomeada como Infant/Toddler Environment Rating Scale - Revised 

and update (ITERS-R).  

A ITERS-R também é dividida em sete subescalas, porém, com menos itens que a 

ECERS-R: 39 ao todo, aos quais correspondem 455 indicadores. Apenas a subescala 

Linguagem e Raciocínio, presente na ECERS-R, passa a se chamar Falar e Compreender 

na escala ITERS-R, o que se justifica pela faixa etária avaliada por ela. Para ilustrar 

registramos, no Quadro 14, os itens avaliados nas subescalas Espaço e Mobiliário e Falar e 

Compreender. 

 

Quadro 14 – Itens avaliados nas subescalas Espaço e Mobiliário, Falar e Compreender, Interação. 

Escala ITERS-R. Estados Unidos 

Subescalas Itens avaliados 

Espaço e 

Mobiliário 
 

01. Espaço interno 

02. Móveis para os cuidados de rotina e brincadeiras 
03. Provisões para relaxamento e conforto 
04. Organização da sala 
05. Exposição de materiais para as crianças 

Falar e 

compreender 
 

12. Auxílio às crianças para compreenderem a Linguagem 

13. Auxílio para o uso da Linguagem pelas crianças 
14. Uso de livros 

Interação  25. Supervisão do brincar e do processo de aprendizagem 
26. Interação criança-criança 

27. Interação equipe-criança 
28. Disciplina 

Fonte: Tese de doutorado de Karla Aparecida Zucoloto (2011). 

 

Tanto a ECERS-R como a ITERS-R fazem uso da escala Likert56 para realizar as 

pontuações nos processos de avaliação. A escala varia de 01(um) a 7 (sete), sendo que 

 

1 corresponde a situações ou aspectos considerados inadequados; 3 indica 
o conjunto de condições tidas como mínimas; 5 sinaliza a presença de 

condições classificadas como boas; e a pontuação 7 corresponde ao que é 
considerado excelente. A média das pontuações atribuídas ao conjunto de 
itens que compõem cada uma das sete subescalas indicará o nível de 
qualidade do atendimento da instituição. (CAMPOS, BHERING, 
ESPÓSITO et al, 2010, p. 400 – Relatório Final) 

 

                                                   
56 “A Escala Likert mede atitudes e comportamentos utilizando opções de resposta que variam de um extremo 

a outro (por exemplo, de nada provável para extremamente provável)”. Disponível em: pt.surveymonkey.com, 

acesso em 19/02/2017). 
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De acordo com Harms (2013, p. 85), dado que as escalas ITERS-R e ECERS-R “são 

instrumentos baseados em observação”, a partir da qual são efetuadas as classificações dos 

itens e subescalas, há a disponibilização de uma série de materiais que fornecem subsídios 

de formação e treinamento para a realização do processo avaliativo, como pacotes de 

treinamento e cursos online. Segundo a autora, “os pacotes impressos/DVD e cursos online 

contêm informações sobre a lógica subjacente às Escalas de Avaliação de Ambientes e às 

instruções sobre o sistema de pontuação, assim como a trechos filmados em instituições 

reais para a prática de pontuação”. Acrescenta que as pessoas que realizam o curso online, 

após sua conclusão, “recebem um Certificado de Conclusão e de Crédito de Educação 

Continuada das faculdades parceiras e de outras instituições de ensino superior” (HARMS, 

2013, p. 85). Além desses recursos, há, ainda, livros publicados sobre as referidas escalas 

de avaliação. 

 A autora cita que outros países, além dos Estados Unidos, têm utilizado a ECERS-R 

e outras57 escalas de avaliação de ambientes, “tanto para pesquisa como para melhoria do 

programa [de educação infantil]” (IDEM, p. 93). No caso do Brasil, a ECERS-R e a 

ITERS-R já foram utilizadas, no âmbito de estudos e pesquisas acadêmicas, seja para 

averiguar a qualidade oferecida em instituições de educação infantil, seja para testar a 

validade desses instrumentos nos contextos brasileiros, ou também como referencial teórico 

para o debate acerca da construção da avaliação dessa etapa em nosso país.58 

 

2.2.2. Proposta da National Association for the Education of Young Children (NAEYC) 

– Estados Unidos 
 

A Organização não Governamental (ONG) norte-americana National Association 

for the Educational Young Children (NAEYC) é uma associação profissional fundada em 

1985 e que, atualmente, possui 60.000 membros que atuam na “comunidade da primeira 

                                                   
57 Além da Ecers-R e da Iters-R, o grupo de autores dessas escalas criou a Family Child Care Environment 
Rating Scale – Revised Edition (FCCERS-R) e a School-Age Care Environment Rating Scale (SACERS), que 

não são tratadas nesta tese. Disponível em: http://www.ersi.info/fccers.html, acesso em 20/10/2015. 
58 Para saber mais sobre o uso das escalas ITERS-R e/ou ECERS-R, consultar: Oliveira, Furtado, Souza e 

Campos-De-Carvalho (2003); Souza e Campos-de-Carvalho (2005); Lima e Bhering (2006); Carvalho e 

Pereira (2008); Silveira (2009); Campos, Espósito, Bhering, et al (2010); Zucoloto (2011); Gennaro e 

Alcântara Gil (2012); Abuchaim (2012); Bhering e Abuchaim (2014); e Popp (2014. 

http://www.ersi.info/fccers.html
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infância”, distribuídos em mais de 300 filiais59. De acordo com o site da organização, a 

NAEYC “trabalha para promover a aprendizagem de alta qualidade para todas as crianças 

pequenas, desde o nascimento até os oito anos de idade, conectando a prática, a política e a 

pesquisa da primeira infância”60 (tradução nossa). 

A NAEYC oferece programas aos profissionais da educação infantil para apoiar o 

desenvolvimento profissional, além de acesso a publicações acadêmicas e participação em 

eventos com a presença de especialistas e pesquisadores do campo da primeira infância. 

Promove um sistema de acreditação de cursos de ensino superior, voltados para os 

educadores das crianças pequenas, na perspectiva de que esses “desempenham um papel 

vital na garantia de que todas as crianças pequenas tenham acesso equitativo a uma 

aprendizagem de alta qualidade e apropriada para o seu desenvolvimento”61 (tradução 

nossa). 

No que se refere às políticas públicas, a NAEYC busca influenciar a legislação em 

todas as esferas federativas dos Estados Unidos, “defendendo políticas que reflitam 

abordagens abrangentes para proporcionar acesso equitativo a uma aprendizagem de alta 

qualidade, com foco particular em crianças que vivem na pobreza, crianças multilíngues, 

crianças negras e crianças com deficiência”62 (tradução nossa) e afirmam esforçarem-se 

“para aumentar a compreensão pública e a demanda por práticas apropriadas para o 

desenvolvimento em programas que atendem crianças do nascimento até os oito anos de 

idade”63 (tradução nossa). 

Além das referidas ações, a NAEYC elaborou o Early Childhood Program 

Standards and Accreditation Criteria & Guidance for Assessment, “composto por normas e 

padrões cujo propósito é fornecer orientações e critérios para a avaliação de diferentes 

aspectos de programas voltados para a educação infantil” (SOUSA E PIMENTA, 2016, p. 

386). As dimensões avaliadas são: relacionamentos; currículo; ensino; avaliação do 

desenvolvimento da criança; saúde; professores; famílias; relações com a comunidade; 

ambiente físico; liderança e gestão. No Quadro 15, a seguir, expomos os padrões 

concernentes a cada dimensão. 

                                                   
59 Disponível em: http://www.naeyc.org/content/about-naeyc, acesso em 21/03/2017. 
60 Disponível em: http://www.naeyc.org/content/about-naeyc, acesso em 21/03/2017. 
61 Disponível em: http://www.naeyc.org/content/about-naeyc, acesso em 21/03/2017. 
62 Disponível em: http://www.naeyc.org/content/about-naeyc, acesso em 21/03/2017 
63 Disponível em: http://www.naeyc.org/content/about-naeyc, acesso em 21/03/2017 

http://www.naeyc.org/content/about-naeyc
http://www.naeyc.org/content/about-naeyc
http://www.naeyc.org/content/about-naeyc
http://www.naeyc.org/content/about-naeyc
http://www.naeyc.org/content/about-naeyc
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Quadro 15 – Padrões relativos às dimensões avaliadas. Proposta NAEYC. Estados Unidos 

Dimensões Padrões 

Relacionamentos 

O programa promove relacionamentos positivos entre todas as crianças e 
adultos para incentivar o senso individual e o sentimento de 
pertencimento a uma comunidade e promover a capacidade de cada 
criança para contribuir como um membro responsável da comunidade. 

Currículo 

O programa implementa um currículo que é consistente com seus 
objetivos para as crianças e promove a aprendizagem e o 
desenvolvimento em cada uma das seguintes áreas: social, emocional, 
física, linguística e cognitiva. 

Ensino 

O programa utiliza abordagens de ensino de desenvolvimento, cultural e 
linguisticamente apropriadas e eficazes que melhoram a aprendizagem e 
o desenvolvimento de cada criança no contexto das metas curriculares do 
programa. 

Avaliação do 

desenvolvimento 

da criança 

O programa é informado por abordagens sistemáticas contínuas, formais 
e informais de avaliação, para fornecer informações sobre o aprendizado 
e desenvolvimento das crianças.  
Essas avaliações ocorrem no contexto de comunicação recíproca com as 
famílias e com sensibilidade aos contextos culturais em que as crianças 
se desenvolvem. 

Os resultados da avaliação são usados para beneficiar as crianças, 
informando decisões acertadas sobre elas, o ensino e a melhoria do 
programa. 

Saúde 
O programa promove a nutrição e a saúde das crianças e protege a elas e 

os funcionários de doenças e lesões. 

Professores 

O programa emprega e apoia um corpo docente com qualificações 
educacionais, conhecimento e comprometimento profissional necessários 
para promover a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças e para 
apoiar as diversas necessidades e interesses das famílias. 

Famílias 

O programa estabelece e mantém relações de colaboração com a família 
de cada criança para promover o desenvolvimento delas em todos os 
ambientes. 
Esses relacionamentos são sensíveis à composição, à linguagem e à 

cultura da família. 

Relações com a 

comunidade 

O programa estabelece relações com os recursos das comunidades das 
crianças e os utiliza para apoiar a consecução dos objetivos do programa. 

Ambiente físico 

O programa tem um ambiente seguro e saudável que fornece ambientes 
físicos, internos e externos, adequados e bem mantidos. 
O ambiente inclui instalações, equipamentos e materiais para facilitar a 
aprendizagem e o desenvolvimento da criança e dos profissionais. 

Liderança e 

gestão 

O programa efetivamente implementa políticas, procedimentos e 
sistemas que apoiam funcionários estáveis e um quadro de pessoal 
consistente, fiscalização e gerenciamento de programas para que todas as 
crianças, famílias e funcionários tenham experiências de alta qualidade. 

Fonte: Overview of the 10 NAEYC Early Learning Standards. NAEYC Accreditation of Early 
Learning Programs. 2016. (Tradução nossa) 

  



156 

 

 

Para o conjunto de padrões referente a cada dimensão, são apresentados 

fundamentos que os conduzem. De forma ilustrativa, registramos, a seguir, os fundamentos 

relativos aos padrões da dimensão avaliação do desenvolvimento das crianças e ambiente 

físico. 

 

O conhecimento dos professores sobre cada criança ajuda-os a planejar, 
adequadamente, currículos desafiadores e a adaptar a instrução que 

responde às capacidades e necessidades de cada criança. Além disso, a 
avaliação sistemática é essencial para identificar as crianças que podem se 
beneficiar de uma instrução mais intensa ou intervenção ou que podem 
precisar de avaliação de desenvolvimento adicional. Essas informações 
garantem que o programa atenda às metas de aprendizado e ao progresso 
de desenvolvimento das crianças e, também, informa os esforços de 

melhoria do programa. 

O desenho de seu ambiente físico mantém e suporta atividades e serviços 
de alta qualidade do programa, além de permitir uso e operação 
otimizados. Ambientes mantidos bem organizados e equipados apoiam a 

qualidade do programa, promovendo o aprendizado, o conforto, a saúde e 
a segurança daqueles que usam o programa. A qualidade do programa é 
aprimorada, também, criando um ambiente acolhedor e acessível para 
crianças, famílias e funcionários. (NAEYC, 2016, p. 2-3) 

 

O instrumento utilizado para a realização do processo avaliativo detalha os aspectos 

e questões que devem ser analisados em cada uma das dimensões. Ao todo são 50 aspectos 

que totalizam 380 blocos de questões. Cada bloco pode conter uma ou mais questões. 

Registramos no Quadro 16, a seguir, os aspectos e a quantidade de blocos de questões 

referentes às dimensões avaliação do desenvolvimento das crianças e ambiente físico. 

 

Quadro 16 – Aspectos e blocos de questões das dimensões Avaliação do desenvolvimento da 

criança e Ambiente Físico. Proposta NAEYC. Estados Unidos 

Dimensões Aspectos Quantidade de blocos 

de questões 

Avaliação do 

desenvolvimento 

da criança 

4.A. Criação de um plano de avaliação 03 

4.B. Utilizando Métodos de Avaliação Apropriados 05 

4.C. Identificar os interesses e necessidades das 
crianças e descrever o progresso das crianças 

03 

4.D. Adaptação do Currículo, Ensino Individual e 
Informação do Desenvolvimento do Programa 

08 

4.E. Comunicar com as famílias e envolver as 
famílias no processo de avaliação 

07 

Continua 
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Conclusão 

Dimensões 
Aspectos Quantidade de blocos 

de questões 

Ambiente físico 

9.A. Equipamentos, materiais e mobiliário interiores 

e exteriores 
13 

9.B. Desenho do ambiente externo 07 

9 C Construção e desenho físico 13 

9.D. Saúde Ambiental 08 

Fonte: NAEYC Early Childhood Program Standards and Accreditation Criteria & Guidance for 
Assessment. 2015. (Tradução nossa) 

 

Para cada questão é informada a categoria de idades – bebês, crianças de dois anos, 

jardim de infância ou pré-escola (tradução nossa) – a qual a mesma se aplica. Por vezes a 

questão aplica-se a mais de uma categoria.  

As questões também são classificadas em categorias avaliativas: questão exigida 

(required), questão sempre avaliada (always assessed), questão avaliada aleatoriamente 

(randomly assessed) e prática emergente (emerging practice). Ademais, para cada questão 

são indicadas as fontes em que se deve buscar evidências para respondê-las: critérios 

observáveis, portfólio do programa, portfólio da sala de aula, questionário para os 

professores e questionários para as famílias. 

As classificações realizadas pelos avaliadores, para cada questão, são as seguintes: 

 

Yes: evidência é encontrada; critério ou indicador é encontrado. 
No: Não há evidência ou a evidência é insuficiente para atender ao critério 
ou indicador. 
N/A (Not Applicable): O critério ou indicador não se aplica a este grupo. 
A classificação N/A só será disponível se for anotada. 

NoOpp (No opportunity): Não houve oportunidade de observar o critério 
ou indicador durante a observação específica. A classificação NoOpp só 
será disponível se for anotada. 
Not age: o critério ou indicador não se aplica à categoria de idade 
observada. A classificação Not Age só está disponível se for anotada. 
(NAEYC, 2015) 

 

Para finalizar, informa-se que o site da NAEYC possui informações sobre os 

padrões e critérios de avaliação dos programas de educação infantil para as famílias. Nas 
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informações disponíveis há orientações de como os pais podem observar se os padrões 

estão ou não, sendo atendidos64. 

 

2.2.3. Escala organizada pelo Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo 

(IDEA) - Espanha 

 

O Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo (IDEA) foi criado em 1999, 

na Espanha, pela Fundación SM, “uma instituição dedicada à pesquisa educacional, ao 

desenvolvimento profissional dos professores, à promoção da leitura das crianças e da 

juventude e as iniciativas para crianças e jovens em situação de risco ou exclusão social” 65. 

Como seus objetivos, registra: 

 

[...] colaborar com estabelecimentos de ensino no conhecimento e na 
melhora da qualidade do ensino e da aprendizagem. A partir de avaliações 
externas independentes, auxiliar os estabelecimentos a identificar pontos 

fortes e fracos para gerar informações relevantes para a tomada de 
decisões, propor estratégias pedagógicas, monitoramento e 
acompanhamento das ações realizadas.66 

 

A partir de questionamentos relacionados ao ambiente educativo, no que tange às 

condições desejáveis que uma instituição deve possuir para atender a todas as necessidades 

das crianças, busca-se observar a existência de integração de todos: crianças que vivem em 

contextos familiares adversos e/ou possuem maiores dificuldades e/ou apresentem 

deficiências, física ou intelectual.  

O Instituto67 entende que a qualidade está relacionada a aspectos pedagógicos e 

psicológicos, e a pedagogia “deve estar centrada na criança e suas necessidades, ser 

respeitosa com as características pessoais dos meninos e meninas (idade, níveis de 

evolução. Interesses, habilidades, sentimentos, entre outros) e de suas famílias” (tradução 

nossa), com uma “metodologia flexível, baseada essencialmente no jogo e no 

                                                   
64 Para saber mais sobre essa ação, consulte: http://families.naeyc.org/accredited-article/10-naeyc-program-
standards, acesso em 21/03/2017. 
65Disponível em: http://www.idea-educa.cl/, consultado em 20/10/2015. 
66 Disponível em: http://www.idea-educa.cl/, consultado em 20/10/2015. 
67 As informações sobre a avaliação da educação infantil proposta pelo IDEA foram retiradas de slides 

apresentados por Eva Maria Pérez García, em seminário internacional sobre avaliação da/na Educação 

Infantil, ocorrido em Brasília nos dias 24 e 25 de abril de 2012. 

http://families.naeyc.org/accredited-article/10-naeyc-program-standards
http://families.naeyc.org/accredited-article/10-naeyc-program-standards
http://www.idea-educa.cl/
http://www.idea-educa.cl/
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aproveitamento de situações cotidianas”. Do ponto de vista psicológico, assevera a 

importância do desenvolvimento “de todas as habilidades da criança (cognitivas, 

comunicativas, motoras, sociais, entre outras) de uma forma equilibrada, com especial 

atenção para a dimensão emocional e afetiva” (tradução nossa). 

Além disso, para a melhoria da qualidade, o IDEA acredita ser importante fomentar 

valores em uma estreita colaboração com as famílias. Por fim, salienta que “as escolas 

inclusivas não discriminam, ao contrário, abarcam toda a população infantil, compensando 

condições e levam em conta as diferentes culturas” (tradução nossa), compreendo qualidade 

como uma resposta à diversidade. 

No que concerne à avaliação, o IDEA considera que essa só “será relevante na 

medida em que, a partir de seus resultados, melhorar e transformar a prática educativa. Só 

então a avaliação constitui uma garantia de qualidade” (tradução nossa). O Instituto 

“desenvolve serviços de avaliação e investigação educativa em países ibero-americanos, 

como o México, Peru, Chile e Brasil, para instituições públicas e privadas” (SOUSA E 

PIMENTA, 2016). 

Sob a crença de que a qualidade da educação infantil depende de diferentes fatores, 

o IDEA assinala que a avaliação deve ser abrangente com vistas a atender essa perspectiva. 

O desenho avaliativo proposto apresenta alguns princípios baseados na tradição da 

avaliação do ambiente e não avalia o nível de competência das crianças, tendo como foco o 

contexto escolar, o ambiente educativo e a prática educativa. Para compor esse desenho, o 

Instituto seleciona “informações relevantes de acordo com os critérios de qualidade 

estabelecidos pelo país” (tradução nossa) onde será utilizado. 

O desenho da avaliação combina avaliação externa com autoavaliação dos 

estabelecimentos educacionais e prevê a participação de todos os envolvidos na ação 

educativa. A avaliação externa, segundo o Instituto, “é realizada por profissionais altamente 

qualificados em educação infantil e com formação específica em modelos de avaliação, que 

asseguram a confidencialidade e o anonimato dos respondentes” (tradução nossa).  

O objetivo da avaliação é “identificar pontos fortes e fracos” do estabelecimento 

educacional para apoiar os professores nos processos de melhoria. Para tanto, organizam-se 

os seguintes procedimentos: a) coleta de informação: entrevistas, revisão de documentos, 
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observação, aplicação de questionários; b) valoração: elaboração de informes e destaque de 

pontos fortes e fracos; c) tomada de decisões: propostas de melhora.  

Com as equipes gestoras dos estabelecimentos educacionais são coletadas 

informações quanto ao “racio professor/crianças, características da equipe, coordenação, 

programação, treinamento e relacionamento com as famílias” (tradução nossa). Os 

documentos analisados e revistos são o “projeto curricular, programas de sala de aula, 

atividades e relatórios” (tradução nossa). 

Os questionários, aplicados aos professores e às famílias, versam sobre os seguintes 

aspectos: 

 

Questionário de valoração das famílias: funcionamento do 
estabelecimento de educação infantil; clima do estabelecimento de 
educação infantil; instalações e recursos; prática educativa; relação com 
os educadores; equipe diretiva; informação que recebem; participação; 

alimentação. 

Questionário de valoração dos professores: equipe diretiva; 
organização; informação e participação; trabalho em equipe; relações com 
as famílias; identificação com a linha pedagógica; satisfação com as 

condições de trabalho; valorização global do estabelecimento educacional. 
(tradução nossa) 

 

Além da aplicação desses dois instrumentos é realizada a avaliação das instalações, 

por meio da observação do espaço interior e exterior da instituição: 

 

Edifício: adequação do edifício; espaço e condições das salas de aula; 
outros espaços, conservação, limpeza; luminosidade; segurança; e 
decoração. 
Espaços externos: zona de recreio; delimitação; jogos; supervisão das 

atividades. (tradução nossa) 

 

Os critérios de avaliação são acordados com o estabelecimento educacional, 

determinando “o que é inadequado, adequado ou excelente” a partir de indicadores 

“concretos e observáveis”. (tradução nossa) 

Após a coleta dos dados é organizado um relatório com uma “radiografia da escola 

integrando toda a informação coletada”. O relatório conta com uma introdução e, na 

sequência, versa sobre as instalações, o funcionamento do centro, o funcionamento das 

aulas, a opinião das famílias, a opinião da equipe educativa e conclusões. Para cada uma 
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das dimensões avaliadas, organiza-se um resumo que representa a pontuação do centro em 

cada uma delas, incorporando um comentário qualitativo e, caso necessário, uma proposta 

de melhoria. 

Vale ressaltar que a avaliação desenvolvida para a educação infantil, pelo IDEA, 

ocorre a pedido da escola. No caso da Espanha, como não há um sistema nacional de 

avaliação, os dados não estão disponibilizados para os sistemas e não são utilizados nas 

ações da política educacional. Apenas as escolas têm acesso aos seus resultados. 

 

2.2.4. Evaluación de La Calidad Educativa en Centros Preescolares (ECCP) - México 

 

Em 2001, o México criou uma avaliação para a pré-escola, denominada Evaluación 

de La Calidad Educativa en Centros Preescolares (ECCP), a partir de um projeto intitulado 

Projeto Intersetorial de Indicadores do Bem-Estar das Crianças Pequenas, elaborado sob 

coordenação de um grupo “intersetorial e interdisciplinar” formado por membros da 

Secretaria de Educação Pública (SEP), da Secretaria da Saúde, do Departamento do Bem-

Estar Familiar, de universidades, de organizações da sociedade civil, do Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (Unicef) e Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unesco). De acordo com Myers (2011, p. 103), 

 

No interior desse projeto, foi formado um grupo de trabalho com a tarefa 
específica de elaborar indicadores de qualidade e equidade dos programas 
de educação para os primeiros anos, com ênfase na educação pré-escolar. 
Ao longo dos anos seguintes, esse grupo de especialistas foi responsável 
por criar, testar pilotos e aplicar uma escala e uma metodologia para aferir 

a qualidade da pré-escola. 

 

As várias estratégias utilizadas pelo grupo para elaborar uma definição de qualidade 

culminaram na organização de “uma escala de qualidade”, em que: 

 

1. O foco deve ser no processo mais do que nos resultados. 
2. Quatro principais dimensões da qualidade foram identificadas para 

permitir organizar os indicadores e a análise: a) A disponibilidade e 
organização dos recursos materiais e humanos; b) Gestão educacional; 
c) O processo educacional (pedagógico); d) A relação com as famílias 
e a comunidade. 
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3. A escala deve ser dividida em duas partes, uma com os indicadores 
relativos ao estabelecimento, outra com os indicadores relativos a 
cada sala de aula. 

4. Em vez de usar o sistema “sim/não”, cada indicador deve ser avaliado 
em um contínuo de cinco categorias, com a seguinte pontuação: 1 = 
inadequado; 2 = incipiente; 3 = básico; 4 = bom; 5 = excelente. 

5. As informações devem provir de uma combinação de observação e 
entrevistas com diretores e professores. 

6. A escala deve incluir notas de esclarecimento e campo para 
observações em cada indicador. 

7. A aplicação da escala deve ser incluída em uma ampla estratégia de 
avaliação. (MYERS, 2011, p. 104) 

 

No início, a escala era composta por 40 indicadores que deveriam ser 

permanentemente revisados. Em 2010, já em sua “quinta versão”, a escala contava com 54 

indicadores. 

 

Nesse percurso, alguns indicadores foram removidos, outros 
acrescentados. [...] foram alterados textos e acrescentadas notas de 
esclarecimento; novas dimensões foram identificadas (como saúde, clima, 

acompanhamento de crianças com deficiência); mais peso foi atribuído ao 
processo pedagógico e às interações em sala de aula. Além disso, estão 
sendo elaboradas versões especiais para programas de educação indígena 
e educação comunitária compensatória em nível estadual. Em pelo menos 
um estado foi criada uma versão estadual. (MYERS, 2011, p. 104) 

 

A quinta versão da escala de avaliação, segundo Myers (2011), é dividida em 

dimensões e indicadores para o “nível estabelecimento” e para o “nível sala de aula”. No 

primeiro nível incluem-se as seguintes dimensões: Recursos; Gestão Educacional; Processo 

Educacional; Relação com a família e comunidade. No segundo, as dimensões são: 

Recursos; Processo Educacional; Gestão Educacional. No Quadro 17 detalhamos as 

informações de duas dimensões: Recursos e Gestão Educacional. 
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Quadro 17 – Dimensões e Indicadores para os níveis Estabelecimento e Sala de aula. Dimensões 

Recursos e Gestão Educacional. ECCP. México 

Dimensões Indicadores nível estabelecimento Indicadores para o nível sala de aula 

Recursos 

Limpeza, manutenção, ausência de 

risco; Espaços exteriores e área de 
brincar. 
Espaço adequado; Banheiros; 
Equipamentos e procedimentos para 
prevenir acidentes; Provisões para 
crianças com deficiência; Formação e 
experiência do diretor 

Suficiência, manutenção, segurança, 

iluminação, ventilação; Mobilidade no interior 
da sala de aula; Mobiliário, materiais de ensino 
e organização; Materiais suficientes, variados e 
organizados; Razão adulto-criança; Formação 
e experiência do professor. 

Gestão 

Educacional 

Estilo de liderança do diretor; 
Atualização da equipe docente; 
Procedimentos para identificação de 
problemas de saúde; Detecção, 
encaminhamento e acompanhamento 

de casos especiais; Organização do 
apoio para a unidade; 
Documentação completa e 
organizada; Acompanhamento por 
supervisores e outros. 

Identificação dos interesses das crianças; 
Planejamento de atividades com a classe; 
Registro dos avanços e dificuldades de 
aprendizagem das crianças; Rotina de trabalho 
consistente; Atividades variadas e estruturadas; 

Atividades individuais, em pequenos grupos e 
coletivas; Participação das crianças na escolha 
de temas, atividades e materiais; Exploração e 
experimentação pelas crianças; Escuta atenta 
das crianças; Uso de perguntas para facilitar a 
aprendizagem; Participação em jogos de 
dramatização; Interação positiva e colaborativa 
entre as crianças; Resolução de conflitos; 

Relações afetuosas e respeitosas; Atividades 
que promovem a equidade; Hábitos de saúde: 
lavar as mãos, escovar os dentes. 

Fonte: Myers (2011). 

 

Myers defende que a qualidade não é um conceito “universal” tampouco “estático”. 

Desse modo, traz complicações para o processo avaliativo quando “se deseja comparar 

tempos históricos, espaços geográficos e programas diferentes” (MYERS, 2011, p. 104). 

Nessa perspectiva, relata que a noção de qualidade e, por extensão, o formato da 

avaliação mexicana para a pré-escola passaram por mudanças ao longo do tempo, como 

“resultado não só da aprendizagem de várias aplicações da escala, incluindo um estudo-

piloto, mas também da aplicação de duas estratégias adicionais para a construção e 

negociação do significado de qualidade” (IDEM, p. 105). A primeira estratégia envolveu a 

realização de entrevistas com vários stakeholders, quais sejam: “pais, professores, diretores, 

supervisores e autoridades educacionais de alto escalão” (IDEM, p. 105). A segunda tratou 

de “identificar o que pareciam ser características partilhadas do ‘mundo em que 

gostaríamos de viver’, supondo que pré-escolas e salas de aula deveriam, o máximo 
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possível, refletir e promover aquele mundo em seu currículo oculto e no currículo 

formalizado” (MYERS, 2011, p. 105). 

Dentre as conclusões do autor, destaca-se a ênfase na ideia de que “as definições de 

qualidade devem ser flexíveis” e, nessa perspectiva, o mesmo defende que “nenhum 

instrumento para medir qualidade pode ser tomado como final”. Para ele, “mesmo tendo 

alcançado um acordo sobre uma definição operacional de qualidade, é recomendável 

permitir – e mesmo promover – acréscimos locais, levando em consideração o contexto” 

(IDEM, p. 114). 

 

2.2.5. Griglia de Osservazione della Giornata Educativa; Indicatori e Scala della Qualita 

Educativa del Nido (Isquen); Auto Valutazione dela Scuoladell’Infanzia (Avsi); 

Elementi per Rovelare e Valutarel'Integrazion e Scolastica (Ervis); Strumento per 

l’analisi dela qualità lúdica Del nido - Itália 

 

A Itália tem se destacado na formulação de instrumentos e escalas de avaliação para 

a educação infantil. Com ações coordenadas eminentemente pela Universidade de Pavia, 

apresentam-se, na sequência, informações acerca da abordagem destes instrumentos que 

nasceram influenciados pelas escalas norte-americanas ITERS-R e ECERS-R, mas que 

foram sendo adaptados e reformulados nos processos avaliativos desenvolvidos em 

instituições de educação infantil italianas. 

Em 1993, a Universidade de Pavia organizou um livro que apresenta o instrumento 

Griglia de Osservazione della Giornata Educativa, de construção coletiva, caracterizado 

pela 

 

[...] coleta sistemática de informações acerca do que se realiza no interior 
de uma turma/sala na qual os educadores são convidados a refletir, 
explicitando motivações e intencionalidade educativa e a discutir 
coletivamente, confrontando e negociando valores e objetivos. Envolve a 
observação, descrição, análise, discussão e interpretação. (MORO, 2010)68 

 

Ainda em 1993 foi desenvolvida a escala Indicatori e Scala dela Qualita Educativa 

del Nido (ISQUEN), de autoria de Egle Becchi, Anna Bondioli e Mônica Ferrari, a partir da 

                                                   
68O histórico de construção dos instrumentos das escalas italianas de avaliação da educação infantil e suas 

principais abordagens foi elaborado pela Profa. Dra. Catarina Moro (UFPR), como contribuição no Projeto 

Monitoramento e Uso dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, em 2010. 
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utilização crítica da ITERS/SVANI, com o objetivo de “fazer emergir a ideia de creche do 

grupo de avaliadores internos ao contexto que se discute” (MORO, 2012). Essa escala 

contém 51 itens/critérios, que são agrupados em 14 aspectos distribuídos em quatro áreas, 

quais sejam: 

 

I - Os Sujeitos: as crianças (A1); as famílias (A2); as pessoas (A3);  
II - Os Contextos e as Práticas: adultos e crianças (A4); a atividade para as 

crianças (A5); mobiliário e materiais para as crianças (A6); espaços e 
tempos do cotidiano (A7); 
III - Os Saberes do Fazer: observação (A8); projeto (A9); programação 
(A10); avaliação (A11); documentação (A12); 
IV - Garantias: organização (A13); funcionários (A14). (MORO, 2010) 

 

A escala AVSI, cujo foco centra-se no ambiente escolar, foi elaborada em 2001 por 

Egle Becchi, Mônica Ferrari, Antônio Gariboldi e Donatella Savio, com o objetivo de 

avaliar e auto avaliar a pré-escola. O instrumento conta com 81 itens distribuídos em quatro 

escalas, como se segue: 

 

Experiência educativa (A) com 40 itens; 
Atividade profissional (B) com 10 itens; 
Os adultos e as suas relações (C) com 14 itens; 
Garantias e documentos (D) com 17 itens. (MORO, 2012) 69 

 

Os itens são pontuados de 1 (um) a 9 (nove): 1 (insuficiente), 3 (mínimo), 5 

(razoável), 7 (bom) e (9 excelente). (MORO, 2012) 

De acordo com Bondioli e Savio (2012)70, o processo de avaliação é discutido pela 

equipe encarregada de efetuá-la (avaliador, professor, educador). O instrumento é analisado 

por todos os membros da equipe, que se reúne para discutir a “filosofia que está por trás do 

instrumento” e “confrontar a escala”. Cada membro encarregado da avaliação realiza essa 

tarefa individualmente. Na sequência, reúnem-se os instrumentos de avaliação e o 

responsável pelo “contexto avaliativo”. Faz-se o cálculo da média da avaliação e se 

organiza uma reunião para apresentar os pontos controversos e os destaques que ocorreram 

                                                   
69O histórico de construção dos instrumentos das escalas italianas de avaliação da educação infantil e suas 

principais abordagens foi elaborado pela Profa. Dra. Catarina Moro (UFPR), como contribuição na elaboração 

do documento Educação Infantil: subsídios para construção de uma sistemática de avaliação. 
70 Informações fornecidas por Anna Bondioli e Donatella Savio – autoras da escala – em seminário realizado 

em Brasília, nos dias 24 e 25 de abril de 2012. 
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durante o processo avaliativo, dado que diferentes avaliadores apresentam, muitas vezes, 

distintas apreciações de um mesmo contexto, daí a necessidade de se reunir todas as 

avaliações realizadas pelos diferentes sujeitos para calcular a média. A título de ilustração, 

registramos no Quadro 18, a seguir, os indicadores e itens concernentes às dimensões 

Experiência Educativa e Atividade Profissional. 

 

Quadro 18 – Indicadores e Itens das dimensões Experiência Educativa e Atividade Profissional. 

Escala AVSI. Itália 

D
im

e
n

sõ
e
s INDICADORES ITENS 

Experiências relacionais e sociais 

Inserção; o acolhimento e a despedida; as relações 
adulto-criança; a responsabilização social das crianças; 
a organização dos grupos; a sensibilização para as 
diferenças; a integração da criança com deficiência. 

E
x

p
e
ri

ê
n

c
ia

 E
d

u
ca

ti
v
a
 

A
ti

v
id

a
d

e
 e

d
u

ca
ti

v
a
 

Atividade para o 
desenvolvimento corpóreo 

Materiais e organização do ambiente; tempos; 
proposição e papel do adulto. 

Atividade para o 

desenvolvimento linguístico 

Atividade para a solicitação 
das capacidades criativas e 
expressivas no âmbito gráfico-
manipulativo-pictórico 

Atividade para a solicitação 
das capacidades criativas e 
expressivas no âmbito sonoro 
e rítmico 

O jogo de faz-de-conta 

Atividade para a solicitação de 
atividades construtivas 

Observar, raciocinar, formular 
hipóteses 

Experiência para / a favor de 
construir / compreender 
sistemas de signos linguísticos 
e matemáticos 

Rotinas 
Refeição e merenda; repouso e relaxamento; higiene 
pessoal; outras rotinas (rituais). 

Espaços 

A organização e a utilização pedagógica: do espaço da 

sala de aula; dos espaços fora de sala; do espaço 
externo. 

Tempos 
Sequências/sucessões e ritmos da jornada diária; as 
transições 

Continua 
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Conclusão 

Dimen

sões 
INDICADORES ITENS 

A
ti

v
id

a
d

e 

 P
ro

fi
ss

io
n

a
l 

Promover a experiência 

educativa 

Observar; planejar/projetar; programar; avaliar; inovar; 
promover a qualidade do trabalho da IEI. 

Socializar a experiência 

educativa 

 

Documentar; dar visibilidade ao trabalho da IEI; 
realizar pesquisas; realizar experimentações. 

A estrutura 

A funcionalidade: do edifício; do espaço interno do 
espaço externo; os equipamentos e os móveis para os 
cuidados das rotinas e para as atividades educativas. 

O trabalho 

A organização do tempo; a alimentação; extensão do 
horário de atendimento (antes e depois); outros 

serviços para as famílias; a transparência. 

Fonte: Material organizado pela Profa. Dra. Catarina Moro (UFPR), como contribuição na 
elaboração do documento Educação Infantil: subsídios para construção de uma sistemática de 
avaliação. 

 

Segundo Moro (2012), por conta da forma como o processo avaliativo se 

operacionaliza, ou seja, por meio de auto avaliação, em que a maioria dos avaliadores 

pertence à instituição avaliada, há a proposição de uma meta-avaliação da AVSI a partir de 

questões relacionadas a: 

 

[...] exaustividade; clareza terminológica em função de um tipo particular 
de destinatário; coerência lógica; articulação da graduação dos itens; 
correspondência entre graduação dos itens e dos critérios-chave; 
compartilhamento da ideia de boa instituição prefigurada no instrumento e 
nas suas diversas seções/escalas (A, B, C, D); 
dimensionamento/adequação do instrumento com respeito às diversas 
tipologias de serviços; dimensionamento/adequação do instrumento com 
respeito às diversas articulações internas; eventuais dificuldades no uso 

concreto; eventuais impedimentos dos professores no uso concreto; 
necessidade de suportes externos; indicação de 10 itens 
irrenunciáveis/imprescindíveis em vista de eventual certificação; 
indicação do nível mínimo da escala ordinal em vista de uma certificação: 
5 - razoável. (MORO, 2012) 

 

A escala ERVIS, elaborada coletivamente em 2005, foi criada para atividades de 

estágio de observação de um curso de especialização na Universidade de Pavia. Constitui-

se como uma ferramenta que permite localizar, observar e avaliar “os vários fatores que, em 

conjunto, fazem da escola um lugar ‘inclusivo’, um lugar para viver, bem como de aprender 



168 

 

 

e socializar”71. Está configurada “como uma orientação para detectar e avaliar os aspectos 

diferentes que fazem a qualidade de uma escola do ponto de vista da integração”72.  

O instrumento é constituído por 41 itens, distribuídos entre cinco áreas avaliadas e 

pode ser utilizado “por professores em serviço, apoio e currículo, para detectar os pontos 

fortes e fracos de sua instituição e para refletir em conjunto sobre questões de integração 

com uma visão de responsabilidade compartilhada”73. As áreas avaliadas consideram uma 

série de fatores, quais sejam: 

 
Estrutura: Aspectos da escola; ambiente físico e da instituição; a 
organização dos espaços, a sua acessibilidade, a existência ou ausência de 
barreiras arquitetônicas; a importância atribuída aos alunos com 
deficiência em documentos políticos; e algumas “garantias”, como razões 

de fundo adequadas, a estabilidade de pessoal, etc.; 

Formação: Formação específica dos professores em educação especial. 

Atividades profissionais: Partindo da premissa de que o projeto, ou seja, 
uma série de decisões tomadas conscientemente sobre as intervenções 
didáticas e sua verificação é a base de qualquer atividade educacional; que 
os meninos “deficientes” precisam de um projeto específico, a área 
considera o conjunto de práticas - para reunir plano, informações, 
observar e avaliar, inovar e documentar - que permitem aos professores 

proporem, implementarem, avaliarem, modificarem itinerários 

personalizados destinados a ensinar as crianças “deficientes”. 

A relação entre adultos: Considera as tarefas, funções, responsabilidades 
mútuas, a qualidade de dados de comércio e instituições que, por qualquer 

motivo, cuidam das crianças com deficiência. 

O processo de integração: Visa avaliar como o aluno com deficiência 
participa da vida da classe e da qualidade das relações sociais que 

envolvem a escola.74 

 

Sendo a ERVIS uma “ferramenta para avaliar a presença / ausência de um número 

de fatores significativos para alcançar a educação dos alunos deficientes", não há 

especificação para níveis de “otimização” ou “inadequação” desses fatores. O avaliador tem 

                                                   
71 Disponível em: http://www.edizionijunior.com/schedarecensioni.asp?ID=130&IDlibro=4768 Acesso em 

08/09/2012. (Tradução nossa) 
72Disponível em: http://www.edizionijunior.com/schedarecensioni.asp?ID=130&IDlibro=4768 Acesso em 

08/09/2012. (Tradução nossa) 
73Disponível em: http://www.edizionijunior.com/schedarecensioni.asp?ID=130&IDlibro=4768 Acesso em 

08/09/2012. (Tradução nossa) 
74Disponível em: http://www.edizionijunior.com/schedarecensioni.asp?ID=130&IDlibro=4768 Acesso em 

08/09/2012. (Tradução nossa). 

http://www.edizionijunior.com/schedarecensioni.asp?ID=130&IDlibro=4768
http://www.edizionijunior.com/schedarecensioni.asp?ID=130&IDlibro=4768
http://www.edizionijunior.com/schedarecensioni.asp?ID=130&IDlibro=4768
http://www.edizionijunior.com/schedarecensioni.asp?ID=130&IDlibro=4768
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a liberdade de, com base em fatores identificados, atribuir uma pontuação numa escala de 0 

a 5. Contudo, deve argumentar sobre a pontuação atribuída, lembrando que o foco da 

avaliação é “a qualidade global do ambiente” e não “o trabalho individual do professor”.75 

Em 2007, foi elaborado o Strumento per l’analisi della qualità lúdica Del nido, 

também de forma coletiva, que compreende dez itens e subitens: 

 

1-Projeto Educativo; 
2-Espaço (na sala, nas áreas comuns internas, nas áreas comuns externas); 
3-Materiais (na sala, nas áreas comuns internas, nas áreas comuns 
externas); 
4-Tempo; 
5-Formação do grupo; 

6-Adulto e Jogo; os quais individuam as dimensões que são importantes 
de considerar para estabelecer a qualidade lúdica de uma creche. (MORO, 
2010) 

 

Cada item/subitem pode ser pontuado de 1 a 7, descrevendo as características de 

contexto relativas às dimensões consideradas em cada item. (MORO, 2010) 

Assim como a ITERS-R e a ECERS-R, as proposições elaboradas pelo grupo de 

estudiosos da Universidade de Pavia “têm sido objeto de reflexões por parte de 

pesquisadores brasileiros, particularmente em relação às suas contribuições no que tange ao 

conceito de qualidade negociada e avaliação institucional, com especial destaque aos 

escritos de Anna Bondioli” (SOUSA E PIMENTA, 2016, p. 399). Como exemplos, as 

autoras citam o Laboratório de Observação e Estudos Descritivos (LOED)76, da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), cujas produções “foram pioneiras nessa 

direção” (IDEM, p. 399), e a pesquisa coordenada por Catarina Moro e Gizele de Souza, da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), que empreendeu levantamento de produção 

acadêmica sobre avaliação da educação infantil. Mesmo não encontrando estudos sobre a 

etapa, que façam referência às proposições italianas, Souza e Moro defendem que essa 

produção as auxilia nas reflexões sobre avaliação77. (SOUSA e PIMENTA, 2016) 

 

                                                   
75Disponível em: http://www.edizionijunior.com/schedarecensioni.asp?ID=130&IDlibro=4768 Acesso em 

08/09/2012. (Tradução nossa). 
76Consultar: https://www.fe.unicamp.br/loed/. Acesso em: 10/02/2017. 
77 Para saber mais, consultar Moro e Souza (2014). 

http://www.edizionijunior.com/schedarecensioni.asp?ID=130&IDlibro=4768
https://www.fe.unicamp.br/loed/
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2.2.6. Sistema de credenciamento e avaliação de instituições de educação infantil 

australiano: National Quality Standards (NQS) - Austrália 

 

Como já anunciado nesta tese, as informações relativas ao sistema de 

credenciamento e avaliação de instituições de educação infantil australiano serão 

apresentadas de forma mais aprofundada que as demais proposições estrangeiras aqui 

referenciadas, dado ao fato de termos realizado estudos in loco, por meio de estágio de 

pesquisa no exterior, em 2016. 

Cabe mencionar que a Austrália é uma monarquia parlamentarista, cuja estrutura 

federativa proporciona autonomia e independência dos estados em relação ao governo 

central (Commonwealth), no que se refere ao poder de legislar sobre assuntos que lhe são 

pertinentes, como é o caso da educação. Entretanto, como falaremos mais adiante, as 

políticas concernentes à primeira infância foram articuladas nacionalmente, a partir de 

2009, por meio da legislação, tendo sido assumidas por todos os estados78 e territórios79 

australianos. Dentre essas políticas encontram-se a formulação do National Quality 

Framework (NQF), composto, entre outras ações, pelo National Quality Standards (NQS), 

utilizado para realizar o credenciamento e avaliação dos serviços de educação infantil.  

Para expor uma visão abrangente da educação infantil australiana e de sua 

avaliação, apresentamos, primeiramente e de forma sucinta, uma caracterização dessa etapa 

naquele país, com informações relativas a: tipos de serviços oferecidos e sua provisão; 

atendimento e obrigatoriedade; gratuidade e formação exigida para os professores que 

atuam nos serviços oferecidos. Na sequência trataremos das políticas voltadas para a 

educação infantil, entre elas a avaliação. 

 

Características da educação infantil australiana 

 

Tipos de serviço e provisão 

A Educação Infantil e Cuidados (em inglês, Early Childhood Education and Care - 

ECEC) australiana abrange “uma mescla bastante diversificada de serviços que oferecem 

educação e cuidados às crianças desde o nascimento” (TAYLER, 2014, p. 129), tanto em 

                                                   
78Estados australianos: New South Wales (NSW); Victoria (Vic); Queensland (Qld); South Australia (SA); 

Western Australia (WA); Tasmania (Tas). 
79 Territórios australianos: Northen Territory (NT) e Australian Capital Territory (ACT)) 
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unidades educativas que englobam “creches em período integral, pré-escolas e instituições 

de cuidados fora do horário escolar (geralmente em dependências da escola)” (TAYLER, 

2014, p. 129), como em “serviços domiciliares, [que] abrangem creches domiciliares e 

outras formas limitadas de atendimento no ambiente doméstico” (IDEM, p. 129).  

De acordo com o Report on Government Services 2015, um único serviço pode 

oferecer um ou dois tipos diferentes de assistência à infância. Em linhas gerais, os serviços 

são agrupados da seguinte maneira: 

 

1. Long Day Care (LDC): Serviços de assistência à infância oferecidos 
em centros que prestam cuidados em tempo parcial ou integral para 
crianças, principalmente, de zero a cinco anos. Alguns LDC também 
podem oferecer serviços de pré-escola e jardim de infância (ou seja, 
um programa pré-escolar) e programas fora do horário escolar. O 
serviço pode operar a partir de instalações autônomas ou 

compartilhadas, inclusive em espaços escolares. 
2. Family Day Care (FDC): Serviços que prestam cuidados a pequenos 

grupos de crianças no ambiente doméstico de um cuidador registrado. 
O atendimento é dirigido primeiramente às crianças de zero a cinco 
anos, mas as crianças da escola primária também podem receber o 
cuidado antes e após a escola, e durante feriados escolares. Os 
cuidadores trabalham em parceria com o pessoal da unidade de gestão 

e coordenação do sistema. 
3. Outside school hours care (OSHC): Serviços que prestam cuidados a 

crianças em idade escolar antes da escola, após a escola, durante as 
férias escolares e em dias livres para os alunos. O OSHC pode usar 
instalações autônomas, compartilhar edifícios escolares e terrenos e / 
ou compartilhar instalações como salões comunitários. Esses serviços 
também podem fornecer outros serviços de cuidados infantis, tais 
como cuidados ocasionais. 

4. Occasional care: Os serviços são normalmente prestados em um 
centro, em um determinado horário ou por períodos curtos ou 
intervalos irregulares para os pais que necessitam de tempo para um 
compromisso, cuidar de assuntos pessoais, realizar trabalhos 
ocasionais, estudar, participar em centros desportivos e de lazer em 
tempo parcial, ou ter um descanso temporário. Esses serviços 
oferecem atividades de desenvolvimento para crianças e são dirigidos 

principalmente a crianças de zero a cinco anos. Os centros que 
fornecem estes serviços empregam geralmente uma mistura entre 
pessoal qualificado e outros. 

5. Other care: serviços financiados pelo governo para apoiar crianças 
com necessidades adicionais ou em situações específicas (incluindo 
crianças aborígenes e do Estreito de Torres, crianças com deficiência 
ou pais com deficiência e crianças que vivem em regiões e áreas 

remotas). Outros serviços de cuidados podem incluir serviços móveis, 
playschools e babás. O governo australiano também financia e 
informa sobre um tipo de serviço específico chamado de cuidados 
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domiciliários, onde um cuidador aprovado presta cuidados na casa da 
criança. 

6. Preschool: Serviços que oferecem um programa pré-escolar. Os 
serviços pré-escolares podem ser oferecidos em pré-escolas ou jardins 
de infância autônomos, em pré-escolas ligadas a uma escola ou um 
serviço de assistência à infância que também oferece serviços pré-

escolares, como creches. Os LDC também prestam serviços pré-
escolares. Em alguns estados e territórios o número de crianças que 
participa em programas pré-escolares é maior nos serviços LDC do 
em pré-escolas. Os serviços pré-escolares são contados e relatados 
para além dos tipos de serviços de assistência à infância. Em algumas 
jurisdições, os serviços pré-escolares também são oferecidos através 
de educação à distância. (COMMONWEALTH OF AUSTRALIA; 

PRODUCTIVITY COMMISSION FOR THE STEERING 
COMMITTEE FOR THE REVIEW OF GOVERNMENT SERVICE, 
2015) 

 

Em nossa visão, grande parte dos serviços de educação infantil parece ter mais foco 

nos cuidados. Ao afirmarmos tais impressões para a Professora Collette Tayler, vice-

presidente da Australian Children’s Education and Care Quality Authority (ACECQA), 

órgão responsável, entre outras incumbências, pela avaliação dos serviços de educação 

infantil, ela asseverou que o NQF “exige que todos os serviços de Educação Infantil e 

Cuidados se concentrem na educação e cuidados, mas há uma história de todos os serviços 

(exceto aqueles chamados jardim de infância ou pré-escola) com um forte foco em 

cuidados em vez de educação” (entrevista concedida em outubro de 2016 - tradução nossa). 

Essa característica apontada por Tayler nos remete a uma das questões que são 

cruciais, também no Brasil, para a melhoria da qualidade da educação infantil, ou seja, 

promover o equilíbrio e a indissociabilidade entre educação e cuidados. Ainda segundo ela, 

“a maioria destes serviços são para crianças do nascimento até os 12 anos de idade e a 

única razão da inclusão de crianças até 12 anos é que esses serviços incorporam a provisão 

de OSHC” (entrevista concedida em outubro de 2016 - tradução nossa). Entretanto, 

assevera que os serviços são dirigidos às crianças de zero a cinco anos. 

Em setembro de 2015, de acordo com o documento Early Childhood and Child 

Care in Summary, havia 17.801 serviços de educação e cuidados aprovados e em plena 

operação na Austrália, representando “um aumento de 6,5% desde setembro de 2014”. 

(AUSTRALIAN GOVERNMENT. DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING, 

2015, p. 2 – tradução nossa) 
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Tayler (2014, p. 130) ressalta que o setor “é tanto complexo quanto diversificado, 

abrangendo um leque de diferentes prestadores e tipos de serviços”, sendo classificados 

como “instituições comunitárias sem fins lucrativos” e “instituições com fins lucrativos”. 

Segundo relatório da OCDE, a oferta de educação infantil e cuidados na Austrália é 

efetuada por uma série de instituições “públicas, organizações não governamentais sem fins 

lucrativos e organizações privadas com e sem fins lucrativos” (COMMONWEALTH OF 

AUSTRALIA, 2000, p. 21 - tradução nossa), sendo que a maior parte da provisão de 

Cuidados ao Longo do dia (Long Day Care) “é fornecida pelo setor privado [...], embora a 

maioria dos outros serviços de ECEC seja fornecida pelos governos estaduais, governos 

locais e o setor sem fins lucrativos” (IDEM, p. 21 - tradução nossa).  

A título de exemplo, apresentamos no Quadro 19 informações relativas aos locais 

onde são oferecidas as diferentes configurações de educação infantil e quais são os tipos de 

provisão para cada uma delas, no estado da South Australia80, lembrando que isso pode 

variar de estado para estado. 

 
Quadro 19 – Tipo de serviço, local de oferecimento e tipo de provisão da educação infantil. 

Austrália 

TIPO DE SERVIÇO OFERECIDO EM: 
TIPOS DE 

PROVISÃO 

Long Day Care 

-Centros de Primeira Infância, Centro de 
Aprendizagem Precoce, jardim de infância 
ou pré-escola; 
-Na casa da criança, por um prestador de 

cuidados (babás ou serviços de baby-
sitting); 
-Na casa do cuidador, no regime 
denominado Family Day Care. 

-Organizações não 
governamentais; 
-Serviços privados; 
-Serviços comunitários 

ou sem fins lucrativos 

Occasional Care 

-Geralmente em Creches pequenas; 
-Também podem estar disponíveis em: 
Creches, pré-escolas, Family Day Care, 
serviços de babá e baby-sitting ou através 
do In-home Care Program. 

-Pré-escolas do governo 
estadual. 

Family Day Care 
-Cuidadores profissionais -Profissionais 

autônomos 

Continua 

  

                                                   
80Disponível em: https://www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-learning/early-childhood-education-and-

care/early-childhood-services, consultado em 04/09/2016. 

https://www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-learning/early-childhood-education-and-care/early-childhood-services
https://www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-learning/early-childhood-education-and-care/early-childhood-services
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Conclusão 

TIPO DE SERVIÇO OFERECIDO EM: 
TIPOS DE 

PROVISÃO 

Integrated Early 

Childhood Services 

-Centros de Desenvolvimento de Primeira 

Infância para as crianças e Parenting. 

-Parcerias com a 

comunidade local e 
outras agências. 

In-home Care 

-Cuidadores profissionais; -Profissionais 
autônomos 
-Programa do Governo 

Out of Schools Hours 

Care 

-Não há informações -Não há informações 

Parenting groups, 

Playgroups and 

Playcentres 

Pais -Não há informações 

Preschool and 

Kindergarten 

-Centro pré-escolar; 

-Pré-escola localizada dentro de uma escola 
-Pré-escola junto com outro serviço de 
cuidados infantis. 

-Governo 

-Serviços privados 
-Serviços comunitários 

Integrated Early 

Childhood Services 

-Centros de Desenvolvimento de Primeira 
Infância para as crianças e Parenting. 

-Parcerias com a 
comunidade local e 

outras agências. 

Fonte: South Australia Government (2016 - tradução nossa) 

 

 

Sobre a gratuidade, os pagamentos e taxas 

 

Parte da educação infantil na Austrália é paga, inclusive em serviços 

governamentais diretos. Os governos subsidiam uma parte do custo e a diferença deve ser 

paga pelas famílias. De acordo com informações prestadas pela Professora Collette Tayler, 

a gratuidade existe “apenas para a frequência de 15 horas semanais na pré-escola e é 

dirigida para as crianças de quatro anos de idade” (entrevista concedida em setembro de 

2016 - tradução nossa). Caso os pais queiram que a criança permaneça mais horas em um 

serviço de educação infantil, os mesmos devem pagar as horas excedentes para o serviço. 

As crianças de até três anos não têm direito à gratuidade. 

De acordo com o Australian Bureau Statistics (ABS), 25,9% das matrículas em 

programa pré-escolares estavam livres de taxa em 2015, enquanto que, em 55,1% deles, 

havia custos entre um e quatro dólares por hora. Esses custos “são as comissões líquidas, 
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referindo-se aos valores reais cobrados para participar de um programa pré-escolar, após os 

subsídios governamentais terem sido deduzidos”81.  

No que tange aos serviços governamentais, o ABS informa que 83,7% dos serviços 

de pré-escola ficaram livres de cobrança, sendo que, em Western Australia, Tasmanian e na 

Australian Capital Territory, todas as inscrições do governo ficaram livres de taxas. Já os 

estados de New South Wales e Victoria tiveram a menor proporção de matrículas 

governamentais livres de taxas: 23,1% e 43,9%, respectivamente. 

Nos serviços de pré-escola não governamentais, a maioria (74,5%) cobra quatro 

dólares por hora ou menos. Os estados com a maior proporção de serviços desse tipo são a 

Tasmanian (93,5%) e Victoria (92,4%) e os com as menores proporções são a Australian 

Capital Territory (21,3%) e New South Wales (44,3%). 

Em relação aos programas pré-escolares em Long Day Care (LDC), a ABS informa 

que em 67,6% deles a inscrição custa entre um e quatro dólares por hora. O estado de 

Queensland teve a maior proporção de inscrições em LDC, com taxas de quatro dólares ou 

menos (98,9%), seguido por Northen Territory (92,7%) e Tasmanian (85,4%). Os estados 

com as maiores proporções de inscrições em LDC com taxas de mais de quatro dólares por 

hora foram a Australian Capital Territory (75,3%) e Victoria (48,3%).82 

Para prestar auxílio financeiro às famílias, existem programas em que elas podem 

receber um desconto no pagamento de taxas, tais como o Child Care Benefit (CCB) e o 

Child Care Rebate (CCR). Nesses programas, o governo subsidia as famílias para ajudá-las 

a pagar as taxas dos serviços de ECEC. Dependendo da renda da família, o montante do 

subsídio pode variar. 

De acordo com o relatório Preschool - Two Years are Better Than One: Developing 

a universal preschool program for Australian 3 year olds - evidence, policy and 

implementation, do Mitchel Institute, “a maioria das crianças de três anos que já têm acesso 

a serviços aprovados de aprendizado precoce, o fazem com o apoio do governo australiano 

                                                   
81 Disponível em: 

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/4240.0Main%20Features12015?opendocument&tab

name=Summary&prodno=4240.0&issue=2015&num=&view=, consultado em 04/09/2016 (tradução nossa) 
82Disponível em: 

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/4240.0Main%20Features12015?opendocument&tab

name=Summary&prodno=4240.0&issue=2015&num=&view=, consultado em 04/09/2016. 

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/4240.0Main%20Features12015?opendocument&tabname=Summary&prodno=4240.0&issue=2015&num=&view
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/4240.0Main%20Features12015?opendocument&tabname=Summary&prodno=4240.0&issue=2015&num=&view
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/4240.0Main%20Features12015?opendocument&tabname=Summary&prodno=4240.0&issue=2015&num=&view
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/4240.0Main%20Features12015?opendocument&tabname=Summary&prodno=4240.0&issue=2015&num=&view


176 

 

 

através de subsídios de assistência à infância (Child Care Benefit e Child Care Rebate)” 

(FOX E GEDDES, 2016, p. 53 - tradução nossa). 

O investimento do governo australiano gira em torno de “US$ 8 bilhões por ano em 

subsídios de assistência à infância para as crianças que acessam serviços aprovados, 

principalmente o Long Day Care e Family Day Care” (IDEM, p. 53 - tradução nossa). De 

acordo com o relatório, “este investimento destina-se a cumprir os objetivos de política 

dupla de apoiar a participação da mão-de-obra dos pais e também apoiar a aprendizagem e 

o desenvolvimento das crianças” (IDEM, p. 53 - tradução nossa). No entanto, a análise 

contida no relatório indica que essas ações não são claras para as famílias e há problemas 

na distribuição dos recursos: 

 

As principais críticas aos atuais esquemas de subsídios são que eles são 
complexos para as famílias entenderem e que a acessibilidade para as 

famílias foi corroída pela taxa horária do Child Care Benefit Infantil e 
pelo limite anual do Child Care Rebate, não acompanhando o aumento 
dos custos. Este é particularmente o caso para famílias com renda única 
ou não-trabalhadoras que são apenas elegíveis para o Child Care Benefit. 
(FOX E GEDDES, 2016, p. 53 – tradução nossa) 

 

O documento informa que o governo australiano propôs mudanças “para melhorar a 

acessibilidade e simplificar os arranjos de subsídio” (IDEM, p. 53 – tradução nossa) com a 

criação de “um subsídio único sujeito a condições de recursos”, por meio de um pacote de 

empregos denominado Jobs for Families, incorporado ao orçamento de 2015 como resposta 

ao Productivity Commission Inquiry, de 2014. Afirma que, “para as famílias trabalhadoras, 

a principal mudança é que as horas de subsídio fornecidas pelo governo serão mais 

alinhadas com as horas combinadas de trabalho, treinamento, estudo ou outra atividade 

reconhecida realizada pelos pais” (IDEM, p. 53 – tradução nossa) e acrescenta que “esta 

abordagem visa melhorar os incentivos à participação na força de trabalho, proporcionando 

horas adicionais de cuidados subsidiados, se ambos os pais trabalham em horas adicionais” 

(IDEM, p. 53 – tradução nossa). Todavia, alerta que, “em comparação com o atual sistema 

de subsídios, o acesso das crianças ao subsídio será mais diretamente reduzido ou 

aumentado por mudanças relativamente pequenas nas atividades de trabalho dos pais” 

(IDEM, p. 53 – tradução nossa). 
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Atendimento e obrigatoriedade 

 

Em 2014, o atendimento das crianças de zero a cinco anos em algum tipo de serviço de 

assistência à infância (Child Care) perfazia 36,4% do total de crianças existentes na 

Austrália, na referida faixa etária. Na Tabela 2, a seguir, registramos o detalhamento das 

informações. 

 

Tabela 2 – Percentual de atendimento em serviços de Child Care. Austrália. 2014 

Faixas etárias Total de crianças no 

país 
Total de matrículas no 

país em milhares 
Percentual de 

atendimento 

Menos de 1 ano 307.159 26,8 8,73% 
1 ano 306.867 110,2 35,91% 

2 anos 310.847 160,1 51,50% 
3 anos 300.318 165,5 55,11% 
4 anos 305.800 126,8 41,47% 
5 anos 303.893 73,0 24,02% 
TOTAL 1.834.884 662,4 36,10% 

Fonte: Australian Bureau Statistics, 2014. 

Elaborado pela autora. 

 

As informações constantes na Tabela 2 revelam que o maior percentual de 

atendimento se destinava às crianças de três anos de idade, seguidas das crianças de dois 

anos, quatro anos e um ano. Os menores percentuais de atendimento destinavam-se às 

crianças de menos de um ano e às crianças de cinco anos. 

Dado que as crianças de quatro e cinco anos são atendidas em pré-escolas, tem-se 

que, em 2016, a estimativa do total de crianças nessa faixa etária era de 621.247, sendo 

315.869 com quatro anos de idade e 305.378 com cinco anos, em todo o país. Destas, 

344.676 estavam matriculadas em pré-escolas: 280.646 (81%) crianças de quatro anos e 

64.027 (19%) crianças de cinco anos83. Em comparação com o número total de crianças 

com essas idades, o serviço atendeu 55,48% delas. 

De acordo com o ABS, “o número de matrículas em cada faixa etária reflete as 

diferentes idades iniciais do ensino primário em todos os estados e territórios [...] e o 

                                                   
83 Disponível em: 

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/4240.0Main%20Features12015?opendocument&tab

name=Summary&prodno=4240.0&issue=2015&num=&view=, acesso em 04/09/2016. (tradução nossa) 

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/4240.0Main%20Features12015?opendocument&tabname=Summary&prodno=4240.0&issue=2015&num=&view
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/4240.0Main%20Features12015?opendocument&tabname=Summary&prodno=4240.0&issue=2015&num=&view
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número de crianças na Austrália”84. Registre-se que todas acessam o ensino primário com 

cinco anos. Entretanto, em cada estado território a data de corte é diferente, como 

explicitamos no Quadro 20, a seguir. 

 

Quadro 20 – Idade de entrada na pré-escola e na escola primária. Austrália 

Estados/territórios Idade de entrada na pré-escola 
Idade de entrada na escola 

primária 

New South Wales 
Normalmente entre quatro e cinco 

anos de idade 
5 anos completos até 31 de 

julho 

Victoria 4 anos completos até 30 de abril 
5 anos completos até 30 de 

abril 

Queensland 4 anos completos até 30 de junho 
5 anos completos até 30 de 

junho 

Western Australia 4 anos completos até 30 de junho 
5 anos completos até 30 de 

junho 

South Australia 4 anos completos até 01 de maio 
5 anos completos até 01 de 

maio 

Tasmania 4 anos completos até 01 de janeiro 
5 anos completos até 01 de 

janeiro 

Australian Capital 

Territory 
4 anos completos até 30 de abril 

5 anos completos até 30 de 
abril 

Northern Territory 4 anos completos até 30 de junho 
5 anos completos até 30 de 

junho 

Fonte: Preschool - Two Years are Better Than One: Developing a universal preschool program for 

Australian 3 year olds – evidence, policy and implementation. Mitchel Institute, 2016. (Tradução 
nossa) 

 

As informações constantes no Quadro 20 explicam, em parte, o número reduzido de 

crianças de cinco anos que frequentam a pré-escola, dado que parte considerável delas, ao 

acessar o ensino primário desde o começo do ano letivo em que completam a referida 

idade, ainda têm quatro anos no início de seu processo de escolarização. No caso do estado 

de New South Wales, por exemplo, elas possuem quatro anos até a metade do ano letivo. 

De acordo com a Professora Collette Tayler, a política de acesso universal a 15 

horas de permanência na pré-escola, a partir da idade de quatro anos, “está sendo 

implementada e, a cada ano, o percentual de crianças que recebe esta provisão está 

crescendo”. Segundo ela, “espera-se que 100% das crianças recebam este programa dentro 

dos próximos dois anos” (entrevista concedida em setembro de 2016 - tradução nossa). 

                                                   
84Disponível em: 

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/4240.0Main%20Features12015?opendocument&tab

name=Summary&prodno=4240.0&issue=2015&num=&view=, acesso em 04/09/2016. (tradução nossa) 

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/4240.0Main%20Features12015?opendocument&tabname=Summary&prodno=4240.0&issue=2015&num=&view
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/4240.0Main%20Features12015?opendocument&tabname=Summary&prodno=4240.0&issue=2015&num=&view
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A educação infantil na Austrália não é obrigatória85. Segundo Tayler, o direito de 

frequentar 15 horas por semana em uma pré-escola – antes de entrar na escola primária – “é 

uma provisão universal dirigida para as crianças de quatro anos, mas não é obrigatória para 

elas, embora quase todas as crianças a utilizem” (entrevista concedida em setembro de 2016 

- tradução nossa). Todavia, assinalou que a obrigatoriedade é reservada “às crianças de 

cinco anos, que nunca frequentaram um serviço de educação infantil” (entrevista concedida 

em setembro de 2016 - tradução nossa e grifo nosso). 

O debate acerca do direito à pré-escola tem levantado a necessidade de incorporar as 

crianças de três anos nos programas pré-escolares da Austrália. Atualmente, este direito 

está reservado apenas às crianças de quatro e cinco anos, sendo que parte considerável 

dessas últimas adentra a escola primária nessa idade. De modo geral, as crianças têm direito 

a frequentar apenas um ano no serviço.  

Como dito anteriormente, os serviços de assistência à infância consideram as 

crianças de zero a 12 anos. Em setembro de 2015 havia 3.911.570 crianças dentro dessa 

faixa etária na Austrália. Dessas, 1.269.190 (31,8%) frequentavam algum tipo de serviço de 

Child Care. Não encontramos detalhamento de atendimento por idade. Contudo, é possível 

saber qual a distribuição do atendimento entre os tipos de serviços existentes, conforme 

registramos na Tabela 3, a seguir. 

 

Tabela 3 – Número de crianças distribuído por tipo de serviço. Austrália. Setembro de 2015 

TIPO DE SERVIÇO QUANTIDADE DE CRIANÇAS 

Long Day Care 676.050 
Family Day Care / In-Home Care 227.990 
Occasional Care 7.380 
Outside School Hours Care 398.730 

TOTAL 1.269.190 

Fonte: Australian Government. Department of Education and Training. 

Elaborado pela autora. 

 

O Australian Bureau Statistics acrescenta que, para as crianças de zero a 12 anos, 

são oferecidos cuidados em serviços prestados por instituições denominadas formais. 

Entretanto, boa parte delas é cuidada por serviços informais, como por exemplo, os 

                                                   
85 Disponível em: http://www.australia.gov.au/information-and-services/education-and-training/early-

childhood, consultado em 22/10/2016. 

http://www.australia.gov.au/information-and-services/education-and-training/early-childhood
http://www.australia.gov.au/information-and-services/education-and-training/early-childhood
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fornecidos pelos avós da criança. Em muitos casos elas são cuidadas por ambos os tipos de 

serviço. 

 

Formação acadêmica necessária para professores que trabalham na Educação Infantil:  

 

De acordo com os Regulamentos Nacionais dos Serviços de Educação e Cuidados 

da Austrália (Education and Care Services National Regulations), a formação exigida para 

os professores que atuam na educação infantil está atrelada ao tipo de serviço e à 

quantidade de crianças a ser atendida, conforme registramos a seguir: 

 

➢ Professores que atuam em Long Day Care ou Preschool/Kindergarten: 

✓ Pelo menos 50% dos professores devem possuir Diploma 

(Licenciatura) ou Graduação em Educação Infantil (Ensino 

Superior). 

✓ Todos os outros educadores devem possuir ao menos Certificado de 

nível III “Qualificação em cuidados infantis ou ensino infantil”. 

 

➢ Para atuação em Family Day Care e outros serviços domiciliares: 

✓ Um educador deve ter, ou estar trabalhando ativamente para, pelo 

menos, obter um Certificado de nível III “Qualificação em cuidados 

infantis ou ensino infantil”. 

 

Ainda de acordo com as regulamentações nacionais, 

 

[...] se o número aprovado de crianças em idade pré-escolar, ou menores, 
em um serviço prestado em um centro for menor que 25, o serviço deve 
ter acesso a um professor de primeira infância que trabalhe com o serviço 
em pelo menos 20% do tempo que o serviço oferece educação e cuidados” 

(MINISTERIAL COUNCIL FOR EDUCATION, EARLY CHILDHOOD 
DEVELOPMENT AND YOUTH AFFAIRS, 2011, p. 137 - tradução 
nossa). 

 

 

As políticas de educação infantil no contexto da estrutura federativa australiana 

 

Até 2007, de acordo com Fenech, Giugni e Bown (2012), o investimento público da 

Austrália na primeira infância era muito pequeno. As políticas eram fragmentadas e a 
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formação dos profissionais e as condições de trabalho eram inadequadas. Os processos de 

regulação de licenciamentos e o sistema de credenciamento dos serviços de educação e 

cuidados eram considerados ineficientes e incapazes de suportar padrões e práticas de alta 

qualidade. Para responder a essas críticas, bem como às recomendações da OCDE, 

relacionadas à qualificação dos profissionais, proporção entre número de professores e 

quantidade de crianças/tamanho dos grupos – entendidos como indicadores representativos 

para a qualidade do processo – a Austrália iniciou, em 2009, um conjunto de reformas para 

elevar os padrões e práticas de qualidade na ECEC, melhorar a posição do país em nível 

internacional e os resultados para as crianças. Segundo Weston e Tayler (2015), todos os 

governos concordaram em desenvolver e implementar propostas e abordagens consistentes 

para a ECEC, em nível nacional. As “alavancas” das reformas, empreendidas desde então, 

são a legislação, a regulamentação, o financiamento e a regulação, dimensões nas quais 

todos os níveis de governo estão envolvidos. 

Dada a limitação de poderes da Commonwealth, estabelecida pela Constituição 

Australiana, “cada estado mantém a sua própria soberania e o poder de fazer leis (sobre 

assuntos não controlados pela Commonwealth)” (WESTON E TAYLER, 2015, p. 30 - 

tradução nossa). Um desses assuntos é a educação. Entretanto, o governo nacional retém a 

maior parte das receitas tributárias e, portanto, apresenta mais capacidade de investimento 

que os estados (LEVY, 2011; WESTON e TAYLER, 2015), o que implica induções de 

políticas por parte do governo central. 

Reforçando o que dizem Fenech, Giugni e Bown (2012), Weston e Tayler (2015, p. 

30) asseveram que todos os níveis governamentais se envolveram e “estão envolvidos na 

política, financiamento, prestação e regulamentação dos serviços de Educação Infantil e 

Cuidados (ECEC)” na Austrália. Também defendem que a promoção de debates sobre “os 

papéis e responsabilidades” de cada ente federado, bem como a colaboração por meio “de 

fóruns e acordos intergovernamentais que buscam redistribuir o financiamento na 

Commonwealth com medidas de accountability adequadas para a obtenção de resultados”, 

são extremamente importantes (IDEM, p. 30 - tradução nossa). 

A Professora Collette Tayler pontuou, em entrevista concedida a nós em setembro 

de 2016, que a articulação entre os entes federados australianos – no âmbito da legislação – 

é o que demarca as diferenças entre as políticas existentes para a primeira infância antes e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_para_a_Coopera%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento_Econ%C3%B3mico
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depois da Reforma Educacional da Austrália. Segundo ela, a nova legislação, constituída a 

partir de 2010, com a contribuição da Commonwealth, dos estados e territórios – e por eles 

assumida – lançou as bases legais para a tessitura das políticas educacionais e de cuidados, 

vigentes desde então. 

No fim de 2010, a Education and Care Services National Law Act 2010 (Lei nº 69, 

consentida em 12 de outubro de 2010) foi aprovada no Parlamento Vitoriano, aplicando-se 

“a lei do estado, em outros estados e territórios, exceto na Austrália Ocidental, onde a lei 

correspondente é promulgada” (FENECH; GIUGNI; BOWN, 2012, p. 6 - tradução nossa), 

dando “status legal para o acordo e para as exigências legais estabelecidas” (IDEM, p. 6 - 

tradução nossa). Tais exigências dizem respeito a: 

 

Aprovação de provisão e serviço, certificação de supervisores, sistema de 
avaliação e classificação, políticas e procedimentos, saúde e segurança das 

crianças, ambiente físico dos centros, pessoal, informações e registros, e o 
estabelecimento, bem como os papéis a serem desempenhados pela 
ACECQA. (FENECH; GIUGNI; BOWN, 2012, p. 6 - tradução nossa) 

 

Ela enfatiza os objetivos do National Quality Framework - NQF (Quadro Nacional 

de Qualidade) para a qualidade dos serviços oferecidos, quais sejam: 

 

(A) [...] garantir a segurança, saúde e bem-estar das crianças que 
frequentam os serviços de educação e cuidados; 
(B) melhorar os resultados educacionais e de desenvolvimento para as 
crianças que frequentam os serviços de educação e cuidados; 
(C) promover a melhoria contínua na prestação de serviços de educação e 

cuidados de qualidade; 
(D) estabelecer um sistema de integração nacional e responsabilidade 
partilhada entre jurisdições participantes e da Commonwealth na 
administração do quadro; 
(E) melhorar o conhecimento público e acesso à informação sobre a 
qualidade dos serviços de educação e cuidados; 
(F) reduzir a carga regulamentar e administrativa para os serviços de 

educação e cuidados, permitindo que informações sejam compartilhadas 
entre as jurisdições participantes e a Commonwealth. (PARLIAMENT OF 
VICTORIA, 2010 - tradução nossa) 

 

O NQF compreende os seguintes elementos: National Quality Standards - NQS 

(Padrões Nacionais de Qualidade); desenvolvimento do quadro de aprendizagem para os 
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primeiros anos – Early Years Learning Framework (EYLF); racionalização dos sistemas de 

licenciamento; e acreditação e implementação de um sistema de classificação de qualidade. 

Para coordenar o NQF, foi criado um órgão governamental denominado Australian 

Children’s Education and Care Quality Authority (ACECQA), em substituição ao antigo 

National Childcare Quality Council (NCAC). De acordo com Tayler (2014, p. 137), 

 

A ACECQA entrou em operação em 1º de janeiro de 2012, sob a direção 
de um conselho formado por membros nomeados por cada estado e 
território, pelo Commonwealth of Australia [...] e um presidente 
independente. A ACECQA orienta a implementação do sistema nacional, 
orienta o Conselho Ministerial, dirige o sistema nacional de tecnologia da 
informação e é responsável pela pesquisa e avaliação da Estrutura 

Nacional de Qualidade. 

 

Os NQS (aplicados desde 2012), substituindo o Quality Improvement and 

Accreditation System (QIAS), criado em 1993, mesmo com flexibilizações relativas aos 

contextos locais, agora são os mesmos em toda a Austrália e integram os processos de 

regulação das políticas voltadas para a primeira infância. 

 

A implantação do currículo e dos padrões nacionais de qualidade na Austrália 

 

Em 2009, sob a liderança do Council of Australian Governments (COAG)86 foi 

construído, de forma colaborativa, o “primeiro quadro curricular nacional da Austrália” 

(WESTON; TAYLER, 2015, p. 33 - tradução nossa) denominado Belonging, Being & 

Becoming: The Early Years Learning Framework for Australia (EYLF). De acordo com 

documento publicado pela Commonwealth of Australia (2009, p. 5 - tradução nossa), o 

currículo está baseado em evidências internacionais que classificam esse período como 

sendo “vital na aprendizagem e desenvolvimento das crianças”, tendo sido construído pelo 

“setor de educação infantil, acadêmicos de Primeira Infância e os Governos da Austrália, 

Estados e Territórios”. Afirma que o quadro curricular “constitui a base para garantir que as 

                                                   
86 O COAG foi criado com a responsabilidade de “aumentar a cooperação entre os governos no interesse 

nacional; prosseguir as reformas que visam a alcançar uma economia nacional integrada e eficiente e um 

mercado nacional único; continuar a reforma estrutural do governo e a revisão das relações entre os governos; 

considerar outras questões intergovernamentais ou de todo o governo” (Griffith, 2009, p. 8 - tradução nossa). 

O órgão também foi responsável pela articulação das políticas voltadas para a primeira infância na Austrália. 
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crianças em todos os contextos de educação e cuidados na Primeira Infância tenham uma 

experiência de qualidade de ensino e aprendizagem”. E acrescenta: 

 

Ele [o quadro curricular] tem uma ênfase específica na aprendizagem 
baseada no jogo e reconhece a importância da comunicação e da 

linguagem (incluindo alfabetização e matemática), e do desenvolvimento 
social e emocional. O quadro foi concebido para ser utilizado por 
educadores de Primeira Infância que trabalham em parceria com as 
famílias das crianças e educadores mais influentes. (COMMONWEALTH 
OF AUSTRALIA, 2009, p. 5 – tradução nossa) 

 

Consubstanciado nas indicações previstas na Convenção das Nações Unidas sobre 

os Direitos da Criança, o documento estabelece que o EYLF “pode complementar, 

suplementar ou substituir os quadros individuais do Estado e Território” e que a relação 

deve ser “determinada por cada jurisdição” (COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 

2009, p. 5 - tradução nossa). Informa que o quadro curricular suporta, de maneira mais 

ampla, a Meta 2 da Melbourne Declaration on Education Goals for Young Australians 

(Declaração de Melbourne sobre as Metas de Ensino para os Jovens Australianos), lançada 

em 5 de dezembro de 2008, pelos “Ministros da Educação dos Estados, Territórios e da 

Commonwealth, reunidos como Conselho Ministerial de Educação, Emprego, Formação e 

Juventude” (IDEM, p. 5).  

Preocupados com os rumos econômicos mundiais e com a necessidade de tornar a 

Austrália um país “competitivo” e influente no mercado internacional, os governos locais 

decidiram que a educação deveria se tornar a alavanca principal no preparo das novas 

gerações para o desafio de enfrentar o mundo globalizado. A Declaração abrange duas 

grandes metas, quais sejam: 

 

1) a escolarização australiana deve promover a equidade e a excelência; 
2) todos os jovens australianos devem se tornar: 

✓ Alunos bem-sucedidos; 
✓ Indivíduos confiantes e criativos;  
✓ Cidadãos ativos e bem informados. (MINISTERIAL COUNCIL 

ON EDUCATION, EMPLOYMENT, TRAINING AND YOUTH 

AFFAIRS, 2008, p. 7 - tradução nossa). 

 



185 

 

 

Na perspectiva da Meta 2 da referida declaração, a visão construída no currículo da 

educação infantil tem três grandes pilares: 

• Belonging: relacionado à noção de pertencimento (família, grupo cultural, 

bairro, comunidade). De acordo com o documento do EYFL, “na Primeira 

Infância e ao longo da vida, os relacionamentos são cruciais para um sentimento 

de pertença. O pertencimento é central para ser e tornar-se, na medida do que as 

crianças são e no que podem tornar-se” (COMMONWEALTH OF 

AUSTRALIA, 2009, p. 7 - tradução nossa). 

• Being: relacionado à noção de ser, de identificação e compreensão de si e do 

mundo em sua volta, não apenas com vistas ao futuro, mas também para lidar 

com as situações do presente. 

• Becoming: relacionado às transformações, ao tornar-se. As crianças, segundo o 

EYLF, “são moldadas por muitos acontecimentos e circunstâncias diferentes” e 

esse movimento ocorre de forma rápida durante a infância. Por essa razão, o 

Becoming, “enfatiza o aprendizado para a participação plena e ativa na 

sociedade” (COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2009, p. 7 - tradução 

nossa). 

 

Em razão da diversidade contextual e cultural da Austrália e, portanto, de suas 

crianças, Weston e Tayler (2015, p. 33 - tradução nossa) assinalam que o currículo se apoia 

“sobre a natureza social da aprendizagem de crianças pequenas e na importância de 

construir relacionamentos fortes”, afastando-se de “teorias de desenvolvimento e domínios 

de desenvolvimento”. Segundo elas, o currículo exige “resultados abrangentes e 

observáveis para as crianças”.  

Os resultados são compreendidos como “capacidades gerais” e foram incluídos no 

currículo “com base em evidências sobre o preenchimento das lacunas de aprendizagem, 

cognitivas e sociais, para as crianças desfavorecidas [...] e para apoiar um ‘ensino 

intencional’ dos conceitos de alfabetização, ciências e matemática” (WESTON; TAYLER, 

2015, p. 34 - tradução nossa). Há ênfase na importância de documentar a aprendizagem e 

promover práticas avaliativas que levem em conta os conhecimentos, capacidades e 
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entendimentos das crianças, “como parte de um ciclo contínuo de planejamento, 

documentação e avaliação da aprendizagem das crianças” (WESTON; TAYLER, 2015, p. 

33 - tradução nossa).  

O quadro curricular apresenta três dimensões inter-relacionadas: Princípios, Prática 

e Resultados de Aprendizagem. De acordo com o documento, elas são essenciais para a 

tomada de decisão em relação às ações pedagógicas e ao currículo, com vistas a garantir o 

aprendizado das crianças. No Quadro 21, a seguir, registramos os aspectos que compõem 

essas dimensões. 

 

Quadro 21 – Aspectos referentes às dimensões Princípios, Prática e Resultados de Aprendizagem. 

Quadro Curricular. Austrália 

 DIMENSÕES 

 PRINCÍPIOS PRÁTICA RESULTADOS DE 

APRENDIZAGEM 

A
S

P
E

C
T

O
S

 

-Segurança, respeito E 
relações recíprocas; 
-Parcerias com as 
famílias; 
-Altas expectativas e 
equidade; 

-Respeito à diversidade; 
-Aprendizagem contínua 
e prática reflexiva. 

-Abordagens holísticas; 
-Capacidade de responder às 
crianças; 
-Aprender através da 
brincadeira; 
-Ensino intencional; 

-Ambientes de 
aprendizagem; 
-Competência cultural; 
-Continuidade da 
aprendizagem e das 
transições; 
-Avaliação para a 

aprendizagem 
 

-As crianças têm um forte 
senso de identidade; 
-As crianças estão conectadas 
com o mundo e contribuem 
para o seu mundo; 
-As crianças têm um forte 

senso de bem-estar; 
-As crianças são aprendizes 
confiantes e envolvidos; 
-As crianças são 
comunicadores eficazes. 

Fonte: Commonwealth of Australia (2009, p. 10). 

 

Para cada um dos aspectos mencionados em cada dimensão, o EYLF apresenta 

indicações e/ou questões para orientar os educadores que trabalham com as crianças. No 

Quadro 22, a seguir, apresentamos, a título de exemplo, os aspectos “Aprendizagem 

contínua e prática reflexiva”, na dimensão Princípios; “Avaliação para a aprendizagem”, na 

dimensão Prática; e “As crianças são aprendizes envolvidos” na dimensão Resultados de 

Aprendizagem. 
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Quadro 22 – Indicações e/ou questões dos aspectos relativos à aprendizagem, nas dimensões 

Princípios, Prática e Resultados de Aprendizagem). Quadro Curricular. Austrália 

DIMENSÕES ASPECTOS INDICADORES OU QUESTÕES 
P

R
IN

C
ÍP

IO
S

 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

G
E

M
 C

O
N

T
ÍN

U
A

 E
 P

R
Á

T
IC

A
 

R
E

F
L

E
X

IV
A

 

A prática reflexiva provoca o aprendizado contínuo dos 
educadores, propondo questões filosóficas relacionadas à ética e 

à prática, contribuindo para o aumento de informações e 
enriquecimento da tomada de decisão. Para tanto, educadores 
devem refletir sobre algumas questões, quais sejam: 
-Quais são os meus entendimentos de cada criança? 
-Quais teorias, filosofias e entendimentos moldam e apoiam o 
meu trabalho? 
-Quem está em vantagem quando eu trabalho dessa maneira? 

-Quem está em desvantagem? 
-Que perguntas eu tenho sobre o meu trabalho? Pelo que sou 
desafiado? Sobre o que eu sou curioso? 
-Pelo que sou confrontado? 
-Que aspectos do meu trabalho não são auxiliados pelas teorias 
e orientações que eu costumo delinear para fazer sentido no que 
eu faço? 
-Existem outras teorias ou conhecimentos que poderiam me 

ajudar a entender melhor o que tenho observado ou 
experimentado? Quais são elas? Como essas teorias e 

conhecimentos podem afetar a minha prática? 

P
R

Á
T

IC
A

 

A
V

A
L

IA
Ç

Ã
O

 P
A

R
A

 A
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

Compreensão de que a avaliação da aprendizagem das crianças 
é um processo de coleta e análise de informações sobre “o que 
as crianças sabem, podem fazer e entender” e se configura como 

“parte de um ciclo contínuo” que inclui, além da avaliação, o 
planejamento e a documentação da aprendizagem das crianças”, 
permitindo que educadores, em parceria com as famílias, 
crianças e outros profissionais possam: 
-Planejar de forma eficaz para o aprendizado atual e futuro das 
crianças; 
-Comunicar sobre a aprendizagem e o progresso das crianças; 
-Determinar em que medida todas as crianças estão progredindo 

e, se não, o que está impedindo o seu progresso para alcançar 
resultados de aprendizagem; 
-Identificar as crianças que podem precisar de suporte adicional 
para atingir determinados resultados de aprendizagem, 
proporcionando apoio ou assistência às famílias para acessar 
ajuda especializada; 
-Avaliar a efetividade das oportunidades de aprendizagem, 

ambiente e experiências oferecidas e as abordagens utilizadas 
para possibilitar a aprendizagem das crianças; 
-Refletir sobre a pedagogia que irá atender “este” contexto e 

“estas” crianças. 

Continua 
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Conclusão 

DIMENSÕES ASPECTOS INDICADORES OU QUESTÕES 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

G
E

M
 

A
S

 C
R

IA
N

Ç
A

S
 S

Ã
O

 A
P

R
E

N
D

IZ
E

S
 

E
N

V
O

L
V

ID
O

S
 

Defesa da aprendizagem ativa e incentivo à autonomia das 
crianças, em ambientes que apoiem o envolvimento e as 
interações delas com o processo de aprendizagem. Os resultados 

esperados são: 
-As crianças desenvolvem disposições para a aprendizagem, 
como curiosidade, cooperação, confiança, criatividade, 
comprometimento, entusiasmo, persistência, imaginação e 
reflexão; 
-As crianças desenvolvem uma série de competências e 
processos, como resolução de problemas, inquéritos, 
experimentação, hipóteses, pesquisa e investigação; 

- As crianças transferem e adaptam o que aprenderam de um 
contexto para outro 
-As crianças têm seus próprios recursos de aprendizagem 
através da conexão com as pessoas, os lugares, as tecnologias e 

materiais naturais e processados. 

Fonte:  Commonwealth of Australia (2009 – tradução nossa) 

 

Ainda na dimensão Resultados de Aprendizagem, para cada indicação/questão, há 

exemplos de como detectar se os resultados estão sendo positivos ou não. Na indicação “as 

crianças desenvolvem disposições para a aprendizagem, como curiosidade, cooperação, 

confiança, criatividade, comprometimento, entusiasmo, persistência, imaginação e 

reflexão”, constante no Quadro 21, o EYFL menciona que a evidência dessa situação pode 

ser constatada quando as crianças: 

 

✓ Expressam admiração e interesse em seus ambientes; 

✓ São participantes curiosos e entusiasmados na sua aprendizagem; 
✓ Utilizam a reprodução para investigar, imaginar e explorar ideias; 
✓ Seguem e ampliam seus próprios interesses com entusiasmo, 

energia e concentração 
✓ Iniciam e contribuem para reproduzir experiências que emergem 

de suas próprias ideias; 
✓ Participam de uma variedade de experiências ricas e significativas 

baseadas em indagações; 
✓ Perseveram e experimentam a satisfação de realização; 
✓ Persistem mesmo quando eles encontram uma tarefa difícil. 

(COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2009, p. 34 - tradução 
nossa) 

 

O documento ainda fornece orientações de como os educadores podem promover 

essa aprendizagem: 
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✓ Reconhecendo e valorizando o envolvimento das crianças na 
aprendizagem; 

✓ Proporcionando ambientes de aprendizagem que são flexíveis e 
abertos; 

✓ Respondendo às demonstrações de disposição de aprendizagem 
das crianças, comentando sobre elas, proporcionando incentivo e 

ideias adicionais; 
✓ Incentivando as crianças a envolver-se em ambos os processos, 

individuais e colaborativos, de aprendizagens exploratórias; 
✓ Ouvindo atentamente as ideias das crianças e discutindo com elas 

como as ideias podem ser desenvolvidas; 
✓ Proporcionando oportunidades para as crianças reverem suas 

ideias e estenderem seus pensamentos; 

✓ Formulando questões, incluindo a surpresa, a curiosidade e 
imaginação para experimentar novas ideias e assumir desafios; 

✓ Refletindo com as crianças sobre o que e como eles aprenderam; 
✓ Construindo conhecimentos, idiomas e entendimentos que as 

crianças trazem para a sua configuração de primeira infância; 
✓ Explorando a diversidade de culturas e identidades sociais; 
✓ Promovendo nas crianças um forte senso de quem eles são e sua 

conexão com os outros - uma identidade comum como 
australianos. (COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2009, p. 
34) 

 

Por fim, o EYFL orienta para que os educadores agreguem exemplos de seu 

contexto a esses elementos de análise. 

Destacamos que as informações relativas à avaliação da aprendizagem sugerem que 

esse procedimento deve ser realizado pelos estabelecimentos escolares, não havendo 

indicações de que a mesma deva ser feita por órgãos governamentais. 

 

Os padrões de qualidade para a educação infantil: National Quality Standards 

 

Até recentemente, a proposta da Austrália para avaliação e credenciamento dos 

serviços de provisão da educação infantil era a denominada Quality Improvement and 

Accreditation System (QIAS)87, coordenada pelo National Childcare Accreditation Council 

(NCAC) e apresentada no documento Putting Children First, de 1993. 

De acordo com o referido documento, a concepção de qualidade presente nas 

legislações locais e estaduais da Austrália, à época, era a de que as instituições deveriam 

                                                   
87 Essa versão do sistema de credenciamento e avaliação da educação infantil australiana foi estudada e 

utilizada por Piotto et al (1998), de forma adaptada, para avaliar quatro creches localizadas no município 

paulista de Ribeirão Preto e região. 
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adotar padrões mínimos que pudessem ser facilmente mensurados. Esses padrões referiam-

se a “espaço, variedade de equipamentos, número e idade das crianças, tamanho da equipe 

e duração de seu treinamento” (COMMONWEALTH OF AUSTRALIA; NCAC, 1993, p. 

III - tradução nossa). 

Para os formuladores dessa proposta, os padrões mínimos estabelecidos pelas leis e 

regulamentos apenas contribuíam para a qualidade e, desse modo, fazia-se necessário o 

estabelecimento de “altos padrões de cuidados”. Ainda assim, registram que a legislação 

deveria ser respeitada e considerada para a construção de novos padrões de qualidade. 

Nesse contexto, a proposta definia fatores de contribuição e fatores determinantes para o 

alcance da qualidade, quais sejam: 

 

Fatores de contribuição: Contexto (financiamento adequado; leis e 
regulamentações); Equipe (satisfação com o trabalho; salários; condições 

de trabalho; treinamento; experiência; estabilidade); Ambiente (saúde, 
segurança e nutrição; espaço; equipamento); Organização (tamanho do 

grupo; racio adulto-criança; programa; equipe de apoio). 

Fatores determinantes: Prática apropriada ao desenvolvimento; 
Interações sensíveis e responsivas entre equipe e crianças (atenção 
individual, atenção às necessidades individuais das crianças; perspectivas 
multiculturais de aborígenes e ilhéus de Torres Strait); Filosofia e 
objetivos claros; Programa equilibrado; Altos padrões em nutrição, saúde 
e segurança; Relações positivas e de apoio entre equipe e pais. 
(COMMONWEALTH OF AUSTRALIA; NCAC, 1993, p. IV - tradução 

nossa) 

 

Tais fatores, ao serem combinados, produziriam “cuidado e educação de boa 

qualidade”, proporcionando o “desenvolvimento de bons resultados” no que se refere a 

“saúde e desenvolvimento físico, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento social e 

segurança emocional e desenvolvimento da linguagem e criatividade” (IDEM, p. IV). O 

processo de avaliação das instituições de educação infantil era coordenado pelo NCAC. 

Destaca-se que este processo durava três anos e, ao cabo deste tempo, a instituição deveria 

cumprir as metas estabelecidas pelo Conselho. 

Desenvolvidos a partir de 2009 e com sua primeira aplicação em 2012, o National 

Quality Standards (NQS), como já informado anteriormente, é um dos elementos que 

compõe o NQF. Ele está consubstanciado em aspectos de qualidade definidos pela OCDE, 

quais sejam: “conceito educacional e prática, qualidade estrutural, interações entre 
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educadores e crianças e serviços voltados para atender as necessidades das famílias e das 

comunidades locais” (ACECQA, 2011, p. 8 – tradução nossa).  

De acordo com o Guide to the National Quality Standard, o NQS é composto por 

sete áreas de qualidade, a saber: “Programa educacional e prática; Saúde e segurança das 

crianças; Ambiente Físico; Arranjos de Pessoal; Relações com as crianças; Parcerias de 

colaboração com as famílias e comunidades; e Liderança e gestão de serviços” (IDEM, p. 

9). Cada área é composta por padrões, que, por sua vez, são compostos por 

elementos/aspectos. Ao todo são 18 padrões e 52 aspectos analisados. (Quadros 23, 24, 25, 

26, 27, 28 e 29). 
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Quadro 23 – Padrões e elementos/aspectos da área Programa educacional e prática. National Quality Standards. Austrália 

PADRÕES ELEMENTOS / ASPECTOS 

Um quadro de aprendizagem aprovado 
informa o desenvolvimento de um 
currículo que melhora a aprendizagem 

e o desenvolvimento de cada criança. 

-A tomada de decisão curricular contribui para os resultados de aprendizagem e de 
desenvolvimento de cada criança em relação à sua identidade, a conexão com a comunidade, bem-

estar, a confiança como aprendizes e eficácia como comunicadores. 

-O conhecimento, ideias, cultura, habilidades e interesses de cada criança são a base do programa. 

-O programa inclui as rotinas e é organizado de forma a maximizar as oportunidades de 

aprendizagem de cada criança. 

-A documentação sobre o programa e sobre o progresso de cada criança está disponível para as 

famílias. 

-Toda criança é apoiada para participar do programa. 

-A participação/ação de cada criança é promovida, o que lhes permite fazer escolhas, tomar 

decisões e influenciar eventos em seu mundo. 

Educadores e coordenadores são 
focados, ativos e reflexivos na 
concepção e materialização do 
programa para cada criança. 

-A aprendizagem e o desenvolvimento de cada criança são avaliados como parte de um ciclo 

contínuo de planejamento, documentação e avaliação. 

-Educadores respondem às ideias e brincadeiras das crianças e usam o ensino intencional para 

organizar e estender a aprendizagem de cada criança. 

-A reflexão crítica sobre a aprendizagem e desenvolvimento das crianças, individual e coletiva, é 

regularmente utilizada para implementar o programa. 

Fonte: ACECQA (2011, p. 10 - tradução nossa). 
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Quadro 24 – Padrões e elementos/aspectos da área Saúde e segurança das crianças. National Quality Standards. Austrália 

PADRÕES ELEMENTOS / ASPECTOS 

A saúde de cada criança é promovida. -As necessidades de saúde de cada criança são assistidas. 

-É fornecido conforto para cada criança e há oportunidades adequadas para satisfazer as 

necessidades de cada criança em relação ao sono, descanso e relaxamento. 

-Práticas de higiene eficazes são promovidas e implementadas. 

-São tomadas medidas para controlar a propagação de doenças infecciosas e para gerir lesões e 

doenças, de acordo com as diretrizes reconhecidas. 

Alimentação saudável e atividade 

física são incorporadas no programa 

para crianças. 

-Uma alimentação saudável é promovida e alimentos e bebidas fornecidos pelo serviço são 

nutritivos e adequados para cada criança. 

-A atividade física é promovida através de experiências planejadas e espontâneas e são 

apropriadas para cada criança. 

Cada criança está protegida. -As crianças são adequadamente supervisionadas em todos os momentos. 

-Todas as precauções razoáveis são tomadas para proteger as crianças de danos e qualquer risco 

suscetível de causar lesões. 

-Planos para gerir eficazmente os incidentes e emergências, que são desenvolvidos em conversas 

com as autoridades competentes, são praticados e implementados. 

-Educadores, coordenadores e membros da equipe estão cientes de seus papéis e responsabilidades 

para responder a todas as crianças em risco de abuso ou negligência. 

Fonte: ACECQA (2011, p. 10 - tradução nossa). 
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Quadro 25 – Padrões e elementos/aspectos da área Ambiente Físico. National Quality Standards. Austrália 

PADRÕES ELEMENTOS / ASPECTOS 

O desenho e a localização das 
instalações são apropriados para a 

realização de um serviço. 

-Espaços internos e externos, edifícios, mobiliário, equipamentos, instalações e recursos são adequados 

para seu propósito. 

-Instalações, móveis e equipamentos são seguros, limpos e bem cuidados. 

-Instalações são concebidas ou adaptadas para garantir o acesso e participação de todas as crianças do 

estabelecimento e para permitir o uso flexível e a interação entre o espaço interior e exterior. 

O ambiente é inclusivo, promove 
competência, exploração 

independente e aprendizado 

através da brincadeira. 

-Espaços internos e externos são concebidos e organizados para envolver todas as crianças em 

experiências de qualidade em ambientes construídos e naturais. 

-Recursos, materiais e equipamentos são em número suficiente, organizados de forma a garantir a 

aplicação adequada e eficaz do programa e permitem usos múltiplos. 

O serviço tem um papel ativo no 
cuidado de seu ambiente e 

contribui para um futuro 

sustentável. 

-Práticas sustentáveis são incorporados nas operações dos serviços. 

Crianças são apoiadas para se tornarem ambientalmente responsáveis e mostrarem respeito ao meio 

ambiente. 

Fonte: ACECQA (2011, p. 10 - tradução nossa). 

 

Quadro 26 – Padrões e elementos/aspectos da área Arranjos de Pessoal. National Quality Standards. Austrália 

PADRÕES ELEMENTOS / ASPECTOS 

Arranjos de pessoal melhoram a 
aprendizagem e o desenvolvimento das 
crianças e garantem a sua segurança e 

bem-estar. 

-Racios entre educadores e crianças são requisitos de qualificação mantidos em todos os 

momentos. 

Educadores, coordenadores e membros 

da equipe são respeitosos e éticos. 
-Padrões profissionais guiam as boas práticas, interações e relacionamentos. 

-Educadores, coordenadores e membros da equipe trabalham de forma colaborativa e afirmam, 
desafiam, apoiam e aprendem uns com os outros para desenvolver suas habilidades, para melhorar 

a prática e relacionamentos. 

-Interações transmitem respeito mútuo, igualdade e reconhecimento dos pontos fortes e das 

habilidades de cada um. 

Fonte: ACECQA (2011, p. 10 - tradução nossa). 
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Quadro 27 – Padrões e elementos/aspectos da área Relações com as crianças. National Quality Standards. Austrália 

PADRÕES ELEMENTOS / ASPECTOS 

Relações respeitosas e justas são 
desenvolvidas e mantidas com cada 

criança. 

-Interações com cada criança são carinhosas, ágeis e constroem relações de confiança. 

-Cada criança é capaz de se envolver com os educadores em interações abertas significativas que 

suportam a aquisição de competências para a vida e aprendizagem. 

-Cada criança é apoiada para se sentir segura, confiante e inclusa. 

Cada criança é apoiada para construir e 
manter relações delicadas e sensíveis 

com outras crianças e adultos. 

-Cada criança é apoiada para trabalhar, aprender e ajudar os outros através de oportunidades 

colaborativas de aprendizagem. 

-Cada criança é apoiada para gerir o seu próprio comportamento, responder adequadamente ao 

comportamento dos outros e se comunicar de forma eficaz para resolver conflitos. 

-A dignidade e os direitos de todas as crianças são mantidos em todos os momentos. 

Fonte: ACECQA ( 2011, p. 11 - tradução nossa). 

 

Quadro 28 – Padrões e elementos/aspectos da área Parcerias de colaboração com as famílias e comunidades. National Quality Standards. Austrália 

PADRÕES ELEMENTOS / ASPECTOS 

Relações de respeito e apoio são 
desenvolvidas e mantidas.com as 

famílias  

-Há um processo eficaz de registro e orientação para as famílias. 

-As famílias têm a oportunidade de estarem envolvidas no serviço e contribuírem para as decisões 

de serviço. 

-Informações atuais sobre o serviço estão disponíveis para as famílias. 

As famílias são apoiadas no seu papel 

parental e os seus valores e crenças 
sobre a criação dos filhos são 

respeitados. 

-A experiência das famílias é reconhecida e elas compartilham a tomada de decisão sobre a 

aprendizagem e o bem-estar de seus filhos. 

-A informação atual sobre serviços comunitários e recursos para apoio a uma parentalidade e 

bem-estar da família está disponível para as famílias. 

O serviço colabora com outras 

organizações e prestadores de serviços 
para melhorar a aprendizagem e o bem-

estar das crianças. 

-Relações com agências comunitárias e de apoio adequados são estabelecidos e mantidos. 

-Continuidade da aprendizagem e transições para cada criança são apoiadas através da partilha de 

informações relevantes e esclarecimentos das responsabilidades. 

-O acesso à inclusão e suporte assistencial é facilitado. 

-O serviço constrói relacionamentos e se envolve com a sua comunidade local. 

Fonte: ACECQA (2011, p. 11 - tradução nossa). 
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Quadro 29 – Padrões e elementos/aspectos da área Liderança e gestão de serviços. National Quality Standards. Austrália 

PADRÕES ELEMENTOS / ASPECTOS 

A liderança eficaz promove uma cultura 
organizacional positiva e constrói uma 
comunidade profissional de 

aprendizagem. 

Mecanismos de governança adequados estão no local para gerenciar o serviço. 

A influência de educadores, coordenadores e membros da equipe é abrangente. 

Todo esforço é feito para promover a continuidade dos educadores e coordenadores no serviço. 

Prevê-se a garantia de um educador ou coordenador devidamente qualificado e experiente para 
liderar o desenvolvimento do currículo e garantir o estabelecimento de metas e expectativas claras 

para o ensino e aprendizagem. 

Adultos que trabalham com crianças e aqueles envolvidos na gestão do serviço ou presentes no 

local são aptos e adequados. 

Há um compromisso com a melhoria 

contínua. 
A afirmação filosófica é desenvolvida e orienta todos os aspectos das operações do serviço. 

O desempenho dos educadores, coordenadores e membros da equipe é avaliada e os planos de 

desenvolvimento individuais estão no local para apoiar a melhoria do desempenho. 

Um processo de autoavaliação e melhoria da qualidade ocorrem no local. 

Sistemas administrativos permitem a 

gestão eficaz de um serviço de 

qualidade. 

Registros e informações são armazenados de forma adequada para garantir a confidencialidade, 

estão disponíveis a partir do serviço e são mantidos de acordo com as exigências legislativas. 

Sistemas administrativos são estabelecidos e mantidos para garantir o funcionamento eficaz do 

serviço. 

A Autoridade Reguladora é notificada de quaisquer alterações relevantes para o funcionamento do 

serviço, de incidentes graves e quaisquer reclamações que alegam uma violação da legislação. 

Processos estão no local para garantir que todas as queixas e reclamações sejam dirigidas, 

investigadas de forma justa e documentadas em tempo hábil. 

Práticas de serviços baseiam-se em políticas e procedimentos que estão disponíveis ao serviço, 

são revistos regularmente e estão efetivamente documentados. 

Fonte: ACECQA (2011, p. 11 - tradução nossa). 
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O NQS está acompanhado por “um processo nacional de classificação e avaliação 

da qualidade que reflete uma abordagem nacional para a avaliação e comunicação de 

qualidade dos serviços de educação e cuidados em toda a variedade de configurações de 

serviço existentes” (ACECQA, 2011, p. 12 - tradução nossa). Acredita-se que a 

disponibilização dessas informações tem o potencial de promover “a transparência e a 

prestação de contas”, contribuindo para que as famílias façam “escolhas informadas sobre a 

qualidade da educação e dos cuidados em um serviço” (IDEM, p. 12 - tradução nossa). Em 

nossa visão, o fato de as famílias terem mais acesso às informações sobre a qualidade dos 

serviços não se relaciona, necessariamente, com o poder de escolhê-los, já que o valor 

cobrado em cada instituição varia de acordo com o local e características da comunidade 

atendida.  

De acordo com a diretora de um serviço de educação infantil, entrevistada por nós 

em outubro de 2016, alguns serviços, especialmente nas regiões suburbanas, não têm o 

mesmo padrão de qualidade que o oferecido no serviço dirigido por ela (um Long Day Care 

pertencente à Universidade de Melbourne, cujas taxas semanais podem chegar à 650 

dólares por cinco dias de frequência da criança ao serviço). Dessa forma, ao que tudo 

indica, famílias mais pobres não conseguem acessar serviços mais caros e, provavelmente, 

com mais qualidade em termos de insumos, formação de professores etc. 

Não obstante, a ACECQA disponibiliza para as famílias, educadores e sociedade em 

geral, a classificação dos estabelecimentos educacionais nas áreas de qualidade do NQS, 

por meio do site MyChild88. No Quadro 30, a seguir, registramos o sistema de classificação 

da avaliação realizada para aferir o atendimento aos NQS, pelos serviços oferecidos para a 

Educação Infantil e Cuidados, na Austrália. 

  

                                                   
88 Para consulta da avaliação de cada serviço, acessar https://www.mychild.gov.au/. Os resultados são 

públicos para qualquer cidadão. 

https://www.mychild.gov.au/
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Quadro 30 – Níveis de classificação da avaliação dos serviços de educação infantil. National 

Quality Standards. Austrália 

NÍVEL SIGNIFICADO 

01 Excelente 
Indica que um serviço demonstra a excelência e é 
reconhecido como um líder do setor 

02 
Excede os padrões nacionais 
de qualidade 

Indica que um serviço é superior aos Padrões Nacionais de 
Qualidade. 

03 
Atende aos padrões nacionais 
de qualidade 

Indica que um serviço está atendendo aos Padrões 
Nacionais de Qualidade. 

04 
Trabalha para os padrões 
nacionais de qualidade 

Indica que um serviço está trabalhando no sentido de 
cumprir os Padrões Nacionais de Qualidade 

05 
Melhoria significativa 
exigida 

Indica que um serviço não está cumprindo os Padrões 
Nacionais de Qualidade e que o regulador está trabalhando 

estreitamente com o serviço para melhorar imediatamente a 
sua qualidade (caso contrário, a aprovação do serviço para 
operar será retirada). 

Fonte: ACECQA (2011, p. 12 - tradução nossa). 

 

Em relação à proposta anterior, QIAS, o NQS aumentou e desmembrou o número 

de áreas avaliadas (de quatro para sete), definindo os padrões e detalhando os aspectos a 

eles relacionados. Além disso, o QIAS compreendia o julgamento da qualidade como sendo 

os padrões de qualidade, ao designá-los como Básico, Boa qualidade e Alta Qualidade. Já 

no NQS, há um empenho em precisar os padrões e definir o julgamento realizado pela 

avaliação, como detalhamos no Quadro 30. No Quadro 31, a seguir, registramos as áreas 

avaliadas e os padrões de avaliação de ambas as propostas. 

 

Quadro 31 – Diferenças entre o QIAS e o NQS. Austrália 

 Quality Improvement and 

Accreditation System (1993-2011) 
National Quality Standard (a partir de 

2012) 

A
R

E
A

S
 D

E
 

Q
U

A
L

ID
A

D
E

 

1.Interações entre funcionários, pais 
e filhos 

1.Relações com as crianças; 

2.Parcerias de colaboração com as 
famílias e comunidades 

2.Programa 3.Programa educacional e prática 

3.Práticas de nutrição, saúde e 
segurança 

4.Saúde e segurança das crianças 

4.Direção de creches e 
desenvolvimento de pessoal 

5.Arranjos de Pessoal 

6.Liderança e gestão de serviços 

------- 7.Ambiente Físico 

PADRÕES  03 padrões: Básico, Boa qualidade e 

Alta qualidade (a do ano ao qual e 
atribuído e ao princípio que e 
avaliado). 

18 padrões detalhados para cada área 
avaliada (conforme quadros 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29) 

Fonte: Commonwealth of Australia; NCAC (1993); ACECQA (2011). 
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O Guia explicita, ainda, como a classificação geral dos serviços é determinada ao 

fim do processo de avaliação, como registramos no Quadro 32, a seguir: 

 

Quadro 32 – Nível e Processo de Classificação Geral do National Quality Standard. Austrália 

NIVEL COMO A CLASSIFICACAO GERAL E 

DETERMINADA 

01 Excelente A classificação excelente é dada pela ACECQA. 

02 
Excede os padrões nacionais 
de qualidade 

O serviço atende a todas as normas e recebe uma 
classificação “Excede os Padrões Nacionais de Qualidade” 
em pelo menos quatro áreas de qualidade, incluindo, pelo 
menos, duas das seguintes áreas: 
• Programa Educacional e Prática 
• Relações com as crianças 
• Parcerias de colaboração com as famílias e comunidades 

• Liderança e gestão de serviços. 
 
Um serviço que oferece educação e cuidados para crianças 
em idade pré-escolar só pode ser dado uma classificação de 
“Excede os Padrões Nacionais de Qualidade” para a Área de 
Qualidade 1 (Programa educacional e prática) se o serviço: 
 

• fornece um programa pré-escolar ou 
• tem um acordo documentado com outro serviço aprovado 
para fornecer um programa de pré-escola e informa os pais 
deste regime. 

03 
Atende aos padrões nacionais 
de qualidade 

O serviço recebe uma classificação de que atende no mínimo 
os Padrões Nacionais de Qualidade, em cada área de 
qualidade. Ele pode receber uma classificação de “Excede os 
Padrões Nacionais de Qualidade” em uma ou mais áreas de 
qualidade, mas não satisfaz os requisitos para a classificação 
“Excede Padrão Nacional de Qualidade”. 

04 
Trabalha para os padrões 
nacionais de qualidade 

O serviço recebe uma classificação de que está trabalhando 
com os Padrões Nacionais de Qualidade para uma ou mais 
áreas de qualidade (mas não recebe qualquer classificação de 
Melhoria Significativa Necessária). 

05 
Melhoria significativa 
exigida 

O serviço recebe uma classificação de Melhoria 
Significativa Necessária para uma ou mais áreas de 
qualidade. 

Fonte: ACECQA (2011, p. 13 - tradução nossa). 

 

Se um serviço não atende aos padrões de qualidade e é classificado como “exigindo 

Melhorias Significativas” (questões sérias) ou “trabalhando para avançar”, mas ainda não 

atende os padrões, isso “indica que um serviço não está cumprindo com o NQS e que o 

regulador [ACECQA] está trabalhando em estreita colaboração com o serviço para 
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melhorar imediatamente a sua qualidade (caso contrário, a aprovação do serviço para 

operar será removida)” (ACECQA, 2011, p. 8). 

De acordo com informações prestadas pela Professora Jane Page89, durante 

orientações em nosso estágio de pesquisa, “se um serviço falhar e não puder mais atender 

as crianças que estão sob sua responsabilidade, o governo estadual deve trabalhar com o 

governo local para colocar as crianças e as famílias em novos serviços” (tradução nossa). A 

Professora Collette Tayler complementou a informação: 

 

Se um serviço é classificado como Necessitando de Melhoria 
Significativa, ele fica sob a supervisão rigorosa da Autoridade Reguladora 
e é obrigado a resolver, imediatamente, quaisquer questões de segurança, 
etc. Eles [os serviços] são visitados com muita frequência e lhes é dada 
ajuda para melhorar. Se dentro do prazo alocado pela Autoridade para 
atender às mudanças, eles não o fizerem, a Autoridade poderá (por meio 

da ação governamental) encerrar o serviço. (Entrevista concedida em 
outubro de 2016 - tradução nossa) 

 

Ainda de acordo com ela, “poucos [serviços] são forçados a fechar, pois as 

condições exigidas, juntamente com o apoio dado [pelas autoridades reguladoras], 

geralmente trabalham para manter o serviço aberto” (Entrevista concedida em outubro de 

2016 - tradução nossa). Asseverou que há investimentos do governo para apoiar esses 

serviços, entretanto, 

 

Isso varia de acordo com cada orçamento de estado e território, carga de 
trabalho e prioridades. Os Oficiais Autorizados do NQS, as associações e 

redes locais de profissionais fornecem apoio de desenvolvimento 
profissional aos centros, e o ACECQA oferece workshops de 
aprendizagem e desenvolvimento. O nível dos orçamentos de 
desenvolvimento profissional está começando a diminuir, após grandes 
investimentos realizados entre 2009 e 2016, para implementar o NQF e o 
NQS. (Entrevista concedida em outubro de 2016) 

 

Ao ser questionada sobre o que ocorre com um serviço quando este piora ou não 

avança de uma avaliação para a outra, Tayler informou que é exigido que os serviços 

“desenvolvam seus planos de melhoria para abordar a área que não está atendendo aos 

padrões” (Entrevista concedida em outubro de 2016) 

                                                   
89 A Professora Dra Jane Page foi nossa orientadora durante o estágio de pesquisa no exterior e prestou 

informações acerca das medidas tomadas em relação aos serviços com baixa classificação no NQS. 
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De fato, à época da publicação do Guia do NQS, o documento indicava que os 

regulamentos nacionais seriam avaliados e que as autoridades reguladoras de cada 

estado/território deveriam “informar a revisão dos serviços (conformidade histórica, 

classificação e história de avaliação)”, bem como rever o Plano de Melhoria da Qualidade 

do serviço (Quality Improvement Plan) – mencionado pela Professora Collette – que existia 

até então (ACECQA, 2011, p. 13). O Plano deve ser revisto a cada avaliação e deve conter: 

 

A inclusão, pelo provedor, de uma avaliação da qualidade das práticas de 
serviço que vá de encontro aos Padrões Nacionais de Qualidade e aos 

regulamentos nacionais; 
Identificação de todas as áreas que o provedor considere ser possível 
exigir melhoria; 
Conter uma declaração da filosofia do serviço. (ACECQA, 2011, p. 12 – 
tradução nossa) 

 

A avaliação e a subsequente classificação dos serviços são realizadas pela “entidade 

reguladora competente em cada estado e território” (ACECQA, 2011, p. 12 - tradução 

nossa), que envia um ou mais funcionários autorizados para realizar o processo, a depender 

do tipo e tamanho do serviço a ser avaliado. Para tanto, utiliza-se o Instrumento de 

Avaliação e Classificação do NQS (em inglês, National Quality Standard Assessment and 

Rating Instrument). De acordo com as informações fornecidas por Tayler, 

 

As avaliações começaram em 2012 (com cerca de 15.000 serviços a serem 
avaliados). Elas [as avaliações] levam tempo e nem todos os serviços 
foram avaliados ainda, lembrando que novos serviços são adicionados ao 

sistema todos os anos. Alguns serviços (aqueles classificados como 
“Trabalhando para os padrões de qualidade” receberam uma segunda 
avaliação - isto acontece um ano após o primeiro). O calendário para 
visitar e avaliar cada serviço está sob o controle de cada Autoridade 
Reguladora do Estado e do Território. A ACECQA, em uma série de 
exercícios de consistência e para garantir que cada Estado e Território 
estejam acompanhando o seu trabalho de avaliação, publica relatórios de 

avaliação sobre o progresso de cada Estado e Território nos National 
Quality Standards, quatro vezes por ano. (Entrevista concedida em 
outubro de 2016 - tradução nossa) 

 

Um conjunto de documentos e ferramentas acompanha o NQS para orientação, 

tanto dos educadores como dos serviços e autoridades que realizam a avaliação e o 

monitoramento da qualidade: os quadros curriculares; guias curriculares para os 
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educadores; guia dos Padrões Nacionais de Qualidade; guia para o desenvolvimento do 

Plano de Melhoria da Qualidade; e o Instrumento de Avaliação e Classificação, como 

registrado no Quadro 33, a seguir: 

 

Quadro 33 – Materiais relacionados ao National Quality Standard e indicação dos profissionais que 

devem utilizá-los. Austrália 

TIPOS DE 

MATERIAIS 

MATERIAIS PARA QUAIS 

PROFISSIONAIS 

Quadros Belonging, Being and Becoming: The Early Years 
Learning Framework for Australia90 

Educadores  

My Time, Our Place: Framework for School Age 
Care in Australia91 

Guias Educators Belonging, Being and Becoming: 
Educators’ Guide to the Early Years Learning 
Framework for Australia92 

Educadores  

Guide to the National Quality Standard93 Serviços de educação infantil 
e assessores das autoridades 
que realizam a avaliação  

Guide to Developing a Quality Improvement Plan94 Serviços de educação infantil  

Ferramentas 

para 

avaliação da 

qualidade 

NQS Assessment and Rating Instrument95 Serviços de educação infantil 
e assessores das autoridades 
que realizam a avaliação 

Fonte: ACECQA (2011, p. 13 - tradução nossa). 

 

Com o objetivo de auxiliar “os serviços para completar o processo de planejamento 

de melhoria da qualidade, de autoavaliação e de avaliação de suas práticas atuais e 

identificar quais práticas podem ou devem melhorar” (ACECQA, 2011, p. 16 – tradução 

nossa), o Guia do NQS orienta como educadores e assessores das autoridades que realizam 

                                                   
90 Disponível em: 

https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/05_2015/belonging_being_and_becoming_the_early_ye

ars_learning_framework_for_australia.pdf, acesso em 13.10.2016. 
91 Disponível em: http://files.acecqa.gov.au/files/National-Quality-Framework-Resources-

Kit/my_time_our_place_framework_for_school_age_care_in_australia.pdf, acesso em 13.10.2016. 
92 Disponível em: http://files.acecqa.gov.au/files/National-Quality-Framework-Resources-

Kit/educators_guide_to_the_early_years_learning_framework_for_australia.pdf, acesso em 13.10.2016. 
93 Disponível em: http://files.acecqa.gov.au/files/National-Quality-Framework-Resources-Kit/NQF03-Guide-

to-NQS-130902.pdf, acesso em 13.10.2016. 
94 Disponível em: http://files.acecqa.gov.au/files/National-Quality-Framework-Resources-Kit/NQF04-Guide-

to-Develop-QIP-130902.pdf, acesso em 13.10.2016. 
95 Disponível em: http://files.acecqa.gov.au/files/Assessment%20and%20Rating/1-

NQS_Assessment%20and%20Rating%20Instrument_120522_%20FINAL-1.pdf, acesso em 13.10.2016 

https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/05_2015/belonging_being_and_becoming_the_early_years_learning_framework_for_australia.pdf
https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/05_2015/belonging_being_and_becoming_the_early_years_learning_framework_for_australia.pdf
http://files.acecqa.gov.au/files/National-Quality-Framework-Resources-Kit/my_time_our_place_framework_for_school_age_care_in_australia.pdf
http://files.acecqa.gov.au/files/National-Quality-Framework-Resources-Kit/my_time_our_place_framework_for_school_age_care_in_australia.pdf
http://files.acecqa.gov.au/files/National-Quality-Framework-Resources-Kit/educators_guide_to_the_early_years_learning_framework_for_australia.pdf
http://files.acecqa.gov.au/files/National-Quality-Framework-Resources-Kit/educators_guide_to_the_early_years_learning_framework_for_australia.pdf
http://files.acecqa.gov.au/files/National-Quality-Framework-Resources-Kit/NQF03-Guide-to-NQS-130902.pdf
http://files.acecqa.gov.au/files/National-Quality-Framework-Resources-Kit/NQF03-Guide-to-NQS-130902.pdf
http://files.acecqa.gov.au/files/National-Quality-Framework-Resources-Kit/NQF04-Guide-to-Develop-QIP-130902.pdf
http://files.acecqa.gov.au/files/National-Quality-Framework-Resources-Kit/NQF04-Guide-to-Develop-QIP-130902.pdf
http://files.acecqa.gov.au/files/Assessment%20and%20Rating/1-NQS_Assessment%20and%20Rating%20Instrument_120522_%20FINAL-1.pdf
http://files.acecqa.gov.au/files/Assessment%20and%20Rating/1-NQS_Assessment%20and%20Rating%20Instrument_120522_%20FINAL-1.pdf
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a avaliação devem proceder em relação a cada aspecto avaliado pelos padrões de qualidade, 

descrevendo cada uma das sete áreas de qualidade do NQS, incluindo: 

 
-Uma declaração introdutória para cada área de qualidade, que fornece o 
contexto e os fundamentos, bem como uma lista dos padrões e elementos 
que se enquadram dentro da área de qualidade; 
-Uma lista das seções relevantes da Lei Nacional e das Regulações 
Nacionais que se aplicam à área de qualidade 

-Uma descrição de cada padrão e uma explicação sobre como ele 
contribui para uma educação e cuidados de qualidade para as crianças 
-Perguntas reflexivas para o serviço considerar quando se trabalha na 
direção de cada padrão 
-Um guia para a prática de cada elemento, o qual descreve como o 
elemento pode ser colocado em prática no serviço e como o elemento 
pode ser avaliado. Este consiste de orientação aplicável a todos os tipos de 

serviços e crianças de todas as idades, seguido por qualquer orientação 
específica identificada para o tipo de serviço ou idade das crianças. 
(ACECQA, 2011, p. 16 – tradução nossa) 

 

O processo avaliativo tem duração de aproximadamente dois meses, entre o aviso da 

ACECQA para a instituição até sua finalização, com a pontuação e classificação do serviço. 

Cabe informar que, durante o processo, os avaliadores elaboram um relatório preliminar 

com suas considerações sobre as áreas avaliadas e, dentro do período de avaliação, o 

serviço pode solicitar a revisão dessas considerações, desde que com argumentos 

fundamentados e documentados.96 Para a diretora de um Kindergarten visitado por nós 

durante o estágio de pesquisa no exterior, o período de avaliação não deveria ser avisado 

aos serviços. Em suas palavras, 

 

A única coisa que eu mudaria é que a classificação e a avaliação deveriam 
ocorrer de forma aleatória, sem preparação. Acredito que devemos visar 
alta qualidade em todos os momentos e os avaliadores devem observar a 

prática diária, ao invés dos serviços. Dessa forma teríamos uma 
verdadeira indicação de onde o serviço está alinhado com os padrões, com 
oportunidades para continuar a melhorar. (Entrevista concedida em 
outubro de 2016) 

 

Ainda assim, ela considera que o NQS contribui sobremaneira para elevar a 

qualidade da educação infantil na Austrália. 

 

                                                   
96 Disponível em: http://www.acecqa.gov.au/assessment-and-ratings-process, acesso em 10/10/2016. 

http://www.acecqa.gov.au/assessment-and-ratings-process
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O NQS garante a segurança, saúde e bem-estar de todas as crianças que 
frequentam o nosso serviço e, com cada elemento, apoiam os professores 
e educadores para melhorar os resultados educacionais e de 
desenvolvimento para as crianças. [...] com o Quality Improvement Plan 
do serviço, somos capazes de refletir continuamente sobre nossa prática e 
prestação de serviços em consonância com as sete principais áreas de 

qualidade e regulamentos, identificar problemas e estabelecer metas para 
trabalhar em cada área relevante para o nosso serviço. (Entrevista 
concedida em outubro de 2016) 

 

De acordo com o Quarterly Report from the Australian Children’s Education and 

Care Quality Authority (Relatório trimestral da Autoridade Australiana de Educação e 

Cuidados para Crianças), publicado em fevereiro de 2017, até o mês de dezembro de 2016, 

dos 15.434 serviços de educação infantil aprovados na Austrália, 13.312 (86%) deles 

tinham sido avaliados. Destes, 5.537 (42%) foram classificados como atendendo aos 

padrões nacionais de qualidade. Outros 4.045 (30%) receberam a classificação excedendo 

o padrão de qualidade (Exceeding NQS) e 3.644 (27%) foram classificados como 

trabalhando para o padrão nacional de qualidade. As classificações melhoria significativa 

exigida e excelente foram atribuídas para menos de 1% dos serviços: 33 e 53, 

respectivamente. 

Entre 2012 e 2016, 1.705 serviços foram reavaliados, de acordo com o relatório 

supracitado, sendo que 1.053 (62%) deles obtiveram uma melhor classificação, 579 (34%) 

mantiveram o resultado e 73 (4%) ficaram abaixo da classificação anterior.  

Da primeira para a segunda avaliação, o número de serviços classificados como 

necessitando de melhoria significativa caiu de 28 para nove. Já a quantidade de serviços 

que obtiveram classificação trabalhando para o padrão nacional de qualidade caiu de 

1.365 para 495. Em contrapartida, o número de serviços que atingiu classificação 

atendendo aos padrões nacionais de qualidade aumentou de 236 para 806 e 395 

alcançaram a classificação excedendo o padrão de qualidade no processo de reavaliação, 

contra 76 classificados nesse nível na avaliação anterior. 

De acordo com o site da ACECQA, o NQS introduziu alterações significativas na 

educação infantil australiana, estabelecendo novos requisitos de qualificação para os 

educadores, de maneira a garantir que estes tenham habilidades para ajudar as crianças a 
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aprenderem e a se desenvolver, recebendo cuidados e atenção individuais. De acordo com 

Tayler (2014, p. 146), os resultados iniciais dessa avaliação indicaram que 

 

[...] muitos serviços demonstram que o Padrão ainda se aplica a uma 
minoria de instituições que continuam trabalhando para atingi-lo. O 

programa e a prática educacional representam a Área de Qualidade que 
parece ser a mais difícil de equiparar ao Padrão exigido. A área requer a 
utilização de um currículo aprovado; um currículo baseado na brincadeira 
e nas ideias e interesses das crianças; experiências e rotinas inclusivas e 
cognitivamente desafiadoras; e uma demonstração de foco, atividade e 
reflexão, por parte dos educadores, em suas práticas e interações com as 

crianças. (TAYLER, 2014, p., 146) 

 

Corroborando essa visão, Weston e Tayler (2015, p. 36 - tradução nossa), com base 

em estudo de caso que analisou resultados da avaliação relativos à área programas e 

práticas, revelam que “uma percentagem significativa dos serviços foi avaliada no nível 

Trabalhando para os padrões nacionais de qualidade”, ou seja, tais serviços ainda não 

atingiram os padrões estabelecidos, levantando, segundo elas, questões sobre o que precisa 

ser feito após o processo de avaliação. 

A Professora Tricia Eadie reiterou, por meio de entrevista em outubro de 2016, que 

as avaliações têm demonstrado que os padrões relativos às práticas educativas são aqueles 

que necessitam de mais atenção. Para ela, os padrões concernentes à Liderança e Gestão de 

Serviços também merecem um olhar mais apurado. 

Observe-se que tais áreas – Programa educacional e práticas e Liderança e Gestão 

de Serviços – estão diretamente relacionadas aos recursos humanos e, portanto, aos 

processos que ocorrem no interior das instituições, podendo ser considerados como 

aspectos menos tangíveis, ou seja, mais difíceis de ser captados, como problematizam 

Logan e Sumsion (2010, p. 44 - tradução nossa): 

 

Aspectos tangíveis de qualidade são semelhantes aos aspectos estruturais 
da qualidade e incluem aspectos facilmente mensuráveis, tais como racios 
funcionários-crianças, tamanhos de grupo, qualificações do pessoal, 
materiais de aprendizagem e capital físico. Aspectos menos tangíveis de 
qualidade incluem entusiasmo, liderança, motivação, interações pessoais 
da criança, crenças e a complexidade da tomada de decisão que contribui 
para julgamentos profissionais. [...] Aspectos menos tangíveis de 

qualidade [...] abrangem uma gama mais ampla do que aspectos do 
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processo e são difíceis de medir por sistemas tradicionais e escalas de 
avaliação. 

 

Ao que parece, o desafio que se coloca para a Austrália, nesse momento, é 

conseguir ir além da constatação realizada pelo processo de avaliação. Cabem reflexões e a 

construção de ações mais diretas nos estabelecimentos educacionais, de formação de 

pessoal, de escuta das percepções de qualidade dos profissionais que atuam na educação 

infantil. 

Nessa perspectiva, Mentha, Church e Page (2015) ao analisarem as percepções de 

professores quanto à participação e atuação das crianças em seu processo de aprendizagem 

(lembrando que a participação das crianças é um dos aspectos avaliados pelos NQS), 

asseveram a importância de evidenciar os conceitos de qualidade existentes entre os 

professores para compreender as “complexidades” inerentes ao conceito e assim, poder 

implementar “políticas mais consistentes e claras”. 

Segundo Tayler (2014, p. 146), há uma expectativa, por parte dos implementadores 

das políticas e do NQS, de que os educadores sejam “reconhecidos por suas habilidades 

profissionais, por sua contribuição ao desenvolvimento e à aprendizagem das crianças, e 

que recebam apoio para aprimorarem sua especialização profissional, mantendo-se em 

consonância com as intenções do NQS”. 

A autora defende que “o fato de todas as unidades aprovadas estarem sendo 

avaliadas com base nos NQS tem sido considerado positivo para crianças, famílias, 

educadores, prestadores de serviços e governos” (IDEM, p. 146). Ela assinala que a 

expectativa é a de que esse sistema de avaliação “estimule melhorias na qualidade dos 

programas e das experiências” beneficiando “o desenvolvimento e a aprendizagem das 

crianças”, bem como informando melhor as famílias sobre a qualidade das instituições.  

Para a Professora Tricia Eadie, os NQS são considerados bons pelas famílias e 

crianças. Entretanto, “não está claro se eles estão conscientes da diferença entre o atingir o 

padrão mínimo versus excede os padrões de qualidade” (entrevista concedida em outubro 

de 2016 - tradução nossa). Ou seja, a noção de qualidade das famílias parece ser uma 

questão a ser problematizada. 

Em relação aos prestadores de serviços, o objetivo é que os mesmos tenham “sua 

carga regulatória reduzida (um único conjunto de regras e menos restrições)” (TAYLER, 
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2014, p. 147) e possam “demonstrar o valor e os benefícios de seus serviços à comunidade, 

à luz de um padrão comum” (TAYLER, 2014, p. 147). Por fim, destaca a autora, “espera-se 

que os governos estejam mais bem posicionados para determinar o valor de seu 

investimento nos serviços de educação infantil” (IDEM, 147). 

 

2.3. Contribuições das experiências estrangeiras de avaliação da educação infantil 

 

As experiências estrangeiras tratadas nesta tese evidenciam que a discussão sobre a 

qualidade da educação infantil e o uso de avaliações como ferramenta contributiva para 

alcançá-la não é exclusividade brasileira. Diferentes abordagens têm sido construídas em 

outros países. Algumas estão mais próximas das noções de qualidade que a legislação e os 

documentos norteadores da etapa, em nosso país, consideram fundamentais para garantia 

do direito à educação das crianças pequenas. Outras têm o foco avaliativo voltado para as 

crianças.  

Ressalvamos que a avaliação das crianças é fundamental. Afinal, espera-se que o 

resultado de ações de melhoria das/nas instituições de educação infantil seja o pleno 

desenvolvimento e aprendizagem de cada criança, dimensões fundamentais da qualidade 

que se deseja alcançar. Todavia, defendemos que tomá-la como instrumento de definição 

das políticas para a educação infantil pode levar-nos a desconsiderar aspectos estruturais e 

processuais necessários para a melhoria da qualidade, ao menos no caso do Brasil, onde as 

condições de oferta e de atendimento da etapa ainda são muito precárias, como apontado 

por diversos estudos – alguns deles tratados nesta tese.  

Na Austrália, por exemplo, o quadro nacional de qualidade (National Quality 

Framework) da educação infantil prevê a avaliação e o acompanhamento da aprendizagem 

no âmbito dos serviços educacionais, realizada pelos professores, de modo a promover a 

aprendizagem das crianças e obter resultados abrangentes, sem, contudo, levá-los em conta 

para aferir a qualidade dos serviços prestados. O sistema de avaliação dos serviços de 

educação infantil não avalia as crianças, mas sim as práticas educacionais existentes nos 

estabelecimentos. Dessa maneira, buscam evidenciar se o estabelecimento educacional e 

seus profissionais estão levando em conta o estabelecido pelo quadro nacional de 

qualidade. Esse movimento parece-nos interessante, pois valoriza o processo de 
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aprendizagem das crianças, sem restringi-lo a determinadas habilidades/competências. Ao 

mesmo tempo, indica aos serviços e seus profissionais que a aprendizagem é fruto de ações 

intencionais e planejadas pelos professores. 

A iniciativa de avaliação da educação infantil elaborada pela NAEYC (Estados 

Unidos), por sua vez, propõe que se analise a avaliação do desenvolvimento das crianças 

que é realizada pelos programas de educação infantil, recomendando padrões que incluem 

observar se o programa faz uso de “abordagens sistemáticas contínuas, formais e informais 

de avaliação” para levantar informações sobre o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento, bem como de evidenciar se “essas avaliações ocorrem no contexto de 

comunicação recíproca com as famílias e com sensibilidade aos contextos culturais em que 

as crianças se desenvolvem” (NAEYC, 2016). Essa perspectiva parece indicar 

preocupações no sentido de garantir que a avaliação das crianças seja realizada de 

diferentes formas, considerando a contribuição das famílias e os diversos contextos em que 

a criança aprende de modo a garantir sua aprendizagem e seu desenvolvimento de forma 

mais ampla.  

No caso específico da experiência australiana, além das contribuições já expostas, 

esta iniciativa evidencia a importância de se considerar diferentes dimensões para mensurar 

a qualidade da educação oferecida, mas também a necessidade de se aprimorar o processo 

avaliativo para abranger diferentes demandas. Isto porque este processo nunca será 

totalmente perfeito, dado que a dinâmica educacional nem sempre se enquadra em padrões 

pré-estabelecidos, embora a existência de padrões não seja vista por nós como algo 

negativo, ainda mais em um país com dimensões continentais como o Brasil. Garantir o 

atendimento a padrões é assegurar, de alguma maneira, mais equidade educacional. 

Um elemento importante na experiência australiana para garantir o uso dos padrões 

nos processos de credenciamento e avaliação dos serviços é a articulação entre o governo 

nacional e os estados/territórios. Constatou-se um compromisso entre os entes federados de 

levar a cabo a aplicação desses padrões e as demais políticas voltadas para a educação 

infantil e cuidados.  

Não obstante nossas diferenças com a Austrália, no que tange à estrutura federativa, 

tipo de governo e estrutura educacional, o Brasil necessita urgentemente aprimorar o 

regime de colaboração entre as esferas nacional, estadual e municipal para dar conta de 
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diversas políticas públicas, incluindo as voltadas para a educação infantil. O Plano Nacional 

de Educação (2014-2024) e os planos municipais para o mesmo decênio colocam essa 

questão como imprescindível para garantir uma oferta de qualidade nessa etapa 

educacional, haja vista que, sendo os municípios os principais provedores da educação 

infantil, há que se considerar que estes são a esfera mais economicamente vulnerável da 

federação e, portanto, necessitam dos aportes financeiros das demais esferas. 

Nesse sentido, parece-nos que a avaliação necessita levar em conta processos de 

avaliação e autoavaliação dos estabelecimentos educacionais e dos órgãos intermediários e 

centrais da política, incluindo os governos municipais, estadual e federal, na perspectiva de 

realizar a accountability e monitorar o cumprimento dos papéis de cada instância no 

oferecimento de uma educação pública, gratuita e com qualidade para todas as crianças. 

De maneira geral, as experiências estrangeiras de avaliação da educação infantil 

aqui expostas, indicam para nossa realidade: 

 

✓ A importância de um currículo bem construído, preocupado com diversos aspectos 

do desenvolvimento das crianças: social, emocional, afetivo e cognitivo; 

✓ Articulação entre os entes federados para implementação das políticas concernentes 

à educação infantil e da avaliação 

✓ A necessidade de aprimoramento da formação dos profissionais que atuam junto às 

crianças 

✓ Ambientes físicos adequados e bem equipados 

✓ Atenção aos processos de avaliação da aprendizagem e do desenvolvimento das 

crianças 

✓ Atenção aos processos de gestão das instituições educacionais 

✓ Atenção às noções de qualidade educacional dos profissionais das instituições 

✓ Atenção às práticas pedagógicas 

✓ Considerar a visão das famílias nos processos de avaliação das crianças; 

✓ Cuidados com a alimentação, higiene e saúde das crianças 

✓ Diversidade de materiais pedagógicos que estimulem a criatividade e a curiosidade 

das crianças 

✓ Estímulo à participação das famílias na vida da instituição 
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✓ Garantia de proporção crianças/professor adequada para a realização de um trabalho 

frutífero 

✓ Integração entre o cuidar e o educar 

✓ Realização de processos de avaliação e auto avaliação participativos das instituições 

✓ Relevância da participação das crianças nas tomadas de decisão quanto ao seu 

desenvolvimento e aprendizado 

✓ Realização de meta-avaliação 

 

Tais indicações são tomadas por nós como referências para a formulação de 

indicadores de análise das proposições de avaliação da educação infantil conduzidas por 

municípios. Essas referências, somadas às contribuições da literatura nacional tratada no 

capítulo I, serão retomadas no capítulo IV desta tese. 
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CAPÍTULO III - INICIATIVAS NACIONAIS DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: PROPOSIÇÕES FEDERAIS E MUNICIPAIS 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar características de proposições de 

avaliação da educação infantil desenvolvidas no Brasil, elaboradas e/ou propostas tanto 

pelo governo federal, quanto por municípios. 

Primeiramente são caracterizadas as avaliações elaboradas em âmbito federal e, na 

sequência, apresentaremos sistematização de informações sobre iniciativas que vêm sendo 

desenvolvidas por municípios brasileiros, a partir de dados coletados pela pesquisa 

coordenada pela FCC e pelo INEP, em 2014 – já citada na introdução desta tese. 

Logo após, o capítulo trará a caracterização das iniciativas de avaliação da educação 

infantil de 42 municípios paulistas que compõem a base de dados da pesquisa supracitada e 

que responderam à nossa pesquisa, entre os meses de novembro de 2015 e janeiro de 2016. 

Por fim, é realizada uma síntese das informações referentes aos contextos 

educacionais desses municípios e das características de suas iniciativas de avaliação da 

educação infantil. 

 

3.1 Iniciativas de avaliação da educação infantil elaboradas e/ou propostas pelo 

governo federal 

 

3.1.1 Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 

 

Em 2009, uma parceria entre a COEDI/SEB/MEC, a Organização Não 

Governamental (ONG) Ação Educativa, o Unicef e a União Nacional de Dirigentes 

Municipais de Educação (UNDIME), entre outras instituições, elaborou uma proposta de 

autoavaliação institucional dos estabelecimentos de educação infantil, denominada 

Indicadores da Qualidade da Educação Infantil, tendo por base os Parâmetros Nacionais 

de Qualidade para a Educação Infantil, publicados em 2006. De acordo com seus 

formuladores, os Indicadores objetivaram “traduzir e detalhar esses parâmetros em 

indicadores operacionais, no sentido de oferecer às equipes de educadores e às 

comunidades atendidas pelas instituições de educação infantil, um instrumento adicional de 

apoio ao seu trabalho” (BRASIL; MEC; SEB, 2009b, p. 15). Segundo eles, a compreensão, 

por parte dos estabelecimentos, de seus “pontos fortes e fracos” pode auxiliá-los na 
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intervenção para melhoria da qualidade, “de acordo com suas condições, definindo suas 

prioridades e traçando um caminho a seguir na construção de um trabalho pedagógico e 

social significativo” (BRASIL; MEC; SEB, 2009b, p. 15).  

O material compreende sete dimensões, consideradas “fundamentais” para a 

reflexão sobre a qualidade dos estabelecimentos, quais sejam: planejamento institucional; 

multiplicidade de experiências e linguagens; interações; promoção da saúde; espaços, 

materiais e mobiliários; formação e condições de trabalho das professoras e demais 

profissionais; e cooperação e troca com as famílias e participação na rede de proteção 

social. Para cada dimensão há, no material, uma introdução sobre seu significado e 

relevância para a construção da qualidade do estabelecimento educativo. Tais dimensões 

são compostas por indicadores que são entendidos como “sinalizadores da qualidade de 

aspectos importantes da realidade” (IDEM, p.15) dessa etapa. 

Para cada indicador há um conjunto de questões que devem ser debatidas em 

plenárias, constituídas por educadores, gestores, funcionários, familiares, crianças, 

universidades, organizações não governamentais, conselheiros tutelares, dentre outros 

públicos envolvidos com o estabelecimento de educação infantil. Apresentamos no Quadro 

34, a seguir, as dimensões e seus respectivos indicadores e, no Quadro 35, a título de 

ilustração, as questões relativas aos indicadores da dimensão espaço, materiais e 

mobiliários. 

 

Quadro 34 – Dimensões e indicadores dos Indicadores da Qualidade na Educação infantil 

DIMENSÕES INDICADORES 

Planejamento 
institucional 

1.1. Proposta pedagógica consolidada 

1.2. Planejamento, acompanhamento e avaliação 
1.3. Registro da prática educativa 

Multiplicidade de 
experiências e 

linguagens 

2.1. Crianças construindo sua autonomia 
2.2. Crianças relacionando-se com o ambiente natural e social 
2.3. Crianças tendo experiências agradáveis e saudáveis com o próprio corpo 

2.4. Crianças expressando-se por meio de diferentes linguagens plásticas, 
simbólicas, musicais e corporais 
2.5. Crianças tendo experiências agradáveis, variadas e estimulantes coma 
linguagem oral e escrita 
2.6. Crianças reconhecendo suas identidades e valorizando as diferenças e a 
cooperação 

Continua 
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Conclusão 

DIMENSÕES INDICADORES 

Interações 

3.1. Respeito à dignidade das crianças 
3.2. Respeito ao ritmo das crianças 

3.3. Respeito à identidade, desejos e interesses das crianças 
3.4. Respeito às ideias, conquistas e produções das crianças 
3.5. Interação entre crianças e crianças 

Promoção da saúde 

4.1. Responsabilidade pela alimentação saudável das crianças 
4.2. Limpeza, salubridade e conforto 

4.3. Segurança 

Espaços, materiais 
e mobiliários 

5.1. Espaços e mobiliários que favorecem as experiências das crianças 
5.2. Materiais variados e acessíveis às crianças 
5.3. Espaços, materiais e mobiliários para responder aos interesses e 

necessidades dos adultos 

Formação e 
condições de 
trabalho das 
professoras 

E demais 
profissionais 

6.1. Formação inicial das professoras 
6.2. Formação continuada 
6.3. Condições de trabalho adequadas 

Cooperação e troca 
com as famílias e 

participação 
Na rede de 

proteção social 

7.1. Respeito e acolhimento 
7.2. Garantia do direito das famílias de acompanhar as vivências e produções 

das crianças 
7.3. Participação da instituição na rede de proteção dos direitos das crianças 

Fonte: BRASIL/MEC/SEB, (2009b). 

 

 
Quadro 35 – Questões referentes à dimensão Espaço, materiais e mobiliários. Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil 

Indicadores Questões 

5.1. Espaços e 
mobiliários que 
favorecem as 

experiências das 
crianças 

5.1.1. Há espaço organizado para a leitura, como biblioteca ou cantinho de 
leitura, equipado com estantes, livros, revistas e outros materiais acessíveis 
às crianças e em quantidade suficiente? 
5.1.2. As janelas ficam numa altura que permita às crianças a visão do 

espaço externo? 
5.1.3. Os espaços e equipamentos são acessíveis para acolher as crianças 
com deficiência, de acordo com o Decreto-Lei nº 5.296/2004? 
5.1.4. Há bebedouros, vasos sanitários, pias e chuveiros em número 
suficiente e acessíveis às crianças? 
5.1.5. A instituição disponibiliza nas salas espelhos seguros e na altura das 
crianças para que possam brincar e observar a própria imagem 
diariamente? 

5.1.6. Há mobiliários e equipamentos acessíveis para crianças com 
deficiência? 
Questão que se refere apenas a bebês e crianças pequenas 

5.1.7. A instituição prevê móveis firmes para que os bebês e crianças 
pequenas possam se apoiar ao tentar ficar de pé sozinhos? 

Continua 
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Conclusão 

Indicadores Questões 

5.2. Materiais variados 
e acessíveis às crianças 

5.2.1. Há diversos tipos de livros e outros materiais de leitura em 
quantidade suficiente? 

5.2.2. Há brinquedos que respondam aos interesses das crianças em 
quantidade suficiente e para diversos usos (de faz de conta, para o 
espaço externo, materiais não estruturados, de encaixe, de abrir/fechar, 
de andar, de empurrar etc)? 
5.2.3. Há instrumentos musicais em quantidade suficiente? 
5.2.4. Há na instituição, ao longo de todo o ano e em quantidade 
suficiente, materiais pedagógicos diversos para desenhar, pintar, 
modelar, construir objetos tridimensionais (barro, argila, massinha), 

escrever, experimentar? 
5.2.5. Há material individual de higiene, de qualidade e em quantidade 
suficiente, guardado em locais adequados (sabonetes, fraldas, escovas 
de dente e outros itens)? 
5.2.6. Há brinquedos, móbiles, livros, materiais pedagógicos e 
audiovisuais que incentivam o conhecimento e o respeito às diferenças 
entre brancos, negros, indígenas e pessoas com deficiência? 

5.2.7. Há livros e outros materiais de leitura, brinquedos, materiais 
pedagógicos e audiovisuais adequados às necessidades das crianças 
com deficiência? 
 
Questão que se refere apenas a bebês e crianças pequenas 

5.2.8. Há objetos e brinquedos de diferentes materiais em quantidade 
suficiente e adequados às necessidades dos bebês e crianças pequenas 

(explorar texturas, sons, formas e pesos, morder, puxar, por e retirar, 
empilhar, abrir e fechar, ligar e desligar, encaixar, empurrar etc)? 

5.3. Espaços, materiais 
e mobiliários para 

responder aos 
interesses e 

necessidades dos 
adultos. 

5.3.1. Há espaço que permite o descanso e o trabalho individual ou 
coletivo da equipe que seja confortável, silencioso, com mobiliário 
adequado para adultos e separado dos espaços das crianças (para 

reuniões, estudos, momentos de formação e planejamento)? 
5.3.2. Há banheiro de uso exclusivo dos profissionais, com chuveiro, 
pia e vaso sanitário? 
5.3.3. Há espaços especialmente planejados para recepção e 
acolhimento dos familiares? 
 
Questão que se refere apenas a bebês e crianças pequenas 

5.3.4. Há fraldário/mesa/bancada na altura adequada ao adulto para 
troca de fraldas dos bebês e crianças pequenas, com segurança? 

Fonte: BRASIL/MEC/SEB, 2009b. 

 

Os formuladores do material assinalam que secretarias e conselhos municipais de 

educação podem estimular o uso dos Indicadores. Contudo, precisam observar que os 

estabelecimentos de educação infantil devem aderir ao seu uso de forma espontânea e não 

por exigência dos órgãos intermediários e centrais da política educacional. Além disso, 

fornecem orientações de como organizar a avaliação – desde a preparação de materiais para 



215 

 

 

esclarecimentos e mobilização da comunidade para participar do processo, até a definição 

dos coordenadores e relatores das plenárias de cada dimensão. 

No debate estabelecido nas plenárias, os participantes atribuem uma cor para cada 

indicador, simbolizando “a avaliação que é feita: se a situação é boa, coloca-se cor verde; 

se é média, cor amarela; se é ruim, cor vermelha” (BRASIL; MEC; SEB, 2009b, p. 20). Ao 

final, definem qual a cor daquela dimensão. Após esse processo, todos os participantes 

reúnem-se em uma plenária maior, na qual são expostas as sínteses da avaliação de cada 

dimensão. Os resultados alcançados são explicitados em um Plano de Ação que deve ser 

elaborado por uma comissão formada pelos diversos segmentos envolvidos. Recomenda-se 

que o plano seja utilizado para a realização de melhorias. 

Em 2010, a COEDI/SEB/MEC promoveu a distribuição dos Indicadores para todos 

os estabelecimentos educacionais brasileiros que atendem a essa etapa, para as secretarias e 

conselhos municipais de educação, grupos de pesquisa, entre outros públicos. 

Entre os anos de 2010 e 2011, foi realizado, por solicitação do referido órgão, o 

monitoramento do uso desse material, por meio do Projeto intitulado Monitoramento e 

Avaliação do Uso dos Indicadores da Qualidade na Educação infantil. Os resultados 

evidenciaram, além de usos efetuados por estabelecimentos educacionais, usos empregados 

por parcela considerável de secretarias municipais de educação do país. Tais usos 

vincularam-se, principalmente, à realização de avaliações externas das escolas e à formação 

de professores e técnicos das secretarias de educação. De acordo com o relatório final do 

monitoramento, “a proposta dos Indicadores permitiu organizar ações que, ao que parece, 

foram adequadas ou necessárias às redes de ensino” (BRASIL; MEC; SEB; COEDI, 2011, 

p. 64). 

A urgência das redes em avaliar essa etapa da educação e a falta de diretrizes 

nacionais de avaliação mais consolidadas, naquele momento, para organizar ações 

avaliativas da educação infantil nos municípios, ao que parece, levou as secretarias a adotar 

os Indicadores para subsidiar essa empreitada. Porém, é importante salientar que a 

metodologia dos Indicadores pressupõe a adesão voluntária dos estabelecimentos à 

proposta – e, portanto, não exige que todos os estabelecimentos participem do processo 

avaliativo. 
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Consideramos que uma sistemática que pretende avaliar a qualidade educacional 

necessita de outros instrumentos para permitir a avaliação não somente da escola, mas 

também dos órgãos intermediários e centrais da educação, favorecendo – desse modo – um 

diagnóstico mais completo da política educacional, com vistas a apreender a qualidade que 

vem sendo construída com base nas iniciativas de diferentes instâncias. Ainda assim, 

entendemos que essa iniciativa de avaliação da educação infantil, por ser uma proposta de 

autoavaliação (que se constitui como parte da avaliação institucional), tem potencial para 

contribuir na construção da gestão democrática dos estabelecimentos ao estimular a 

participação ativa da comunidade escolar no processo de avaliação, fornecendo elementos 

importantes para a análise da política educacional.97 

 

3.1.2 Ages & Stages Questionnaires (ASQ-3) 

 

O Ages & Stages Questionnaires (ASQ-3) será tratado neste capítulo, apesar de ser 

uma proposição de origem norte-americana, dado ao fato ter sido apresentadao ao MEC, 

pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE), 

simultaneamente às ações da COEDI – expostas no item anterior, em 2011, além de ter 

apoiado sua aplicação no município do Rio de Janeiro, em 2010. 

A metodologia do ASQ-3 foi desenvolvida por Jane Squires e Diane Bricker, em 

1997, nos Estados Unidos e tem como foco o desenvolvimento das crianças. Tendo sido 

adotada em vários países, como Estados Unidos, França, Espanha, Dinamarca, Noruega, 

Quênia, Zâmbia, China, Coréia do Sul, Chile e Equador98, utiliza um conjunto de 

questionários que são aplicados a pais e educadores, possibilitando 

 
[...] avaliar o desenvolvimento de crianças de um mês a cinco anos e meio 
de idade, servindo de subsídio para o desenvolvimento de políticas 
públicas para a infância. Para cada faixa etária de idade existe um 
questionário com 30 perguntas que avaliam o desempenho da criança em 

diferentes quesitos: comunicação, coordenação motora resolução de 
problemas e capacidade de socialização.99 

 

                                                   
97 Para saber mais sobre os usos dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, consultar Ribeiro (2010) 

e Miranda (2010). 
98Disponível em: http://www.sae.gov.br/site/?p=6141, consultado em 20 de março de 2012. 
99 Disponível em: http://www.sae.gov.br/site/?p=6141, consultado em 20 de março de 2012. 

http://www.sae.gov.br/site/?p=6141
http://www.sae.gov.br/site/?p=6141
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Como informado, em 2010, os questionários foram aplicados pela Secretaria 

Municipal de Educação do Rio de Janeiro, para 46 mil crianças de 462 creches municipais, 

com o apoio da SAE100.  

O uso do ASQ-3 no Rio de Janeiro e a possibilidade de sua implementação em nível 

nacional mobilizaram diversas instituições que se posicionaram contrariamente à adoção 

desse modelo de avaliação no Brasil, entre elas a Associação Nacional de Pós-Graduação 

em Educação (ANPEd), o Movimento Interfóruns de Educação Infantil no Brasil (MIEIB) 

e a Rede Nacional Primeira Infância (RNPI). 

Destaque-se que a COEDI, corroborando o posicionamento dessas instituições, em 

Nota Técnica divulgada no mês de novembro de 2011, considerou que “o ASQ-3 não 

apresenta coerência com a concepção de criança expressa nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil - DCNEI e não se caracteriza como uma metodologia de 

avaliação da política de educação infantil” (MEC, 2012, p. 10).  

De acordo com o Manual de Uso do ASQ-3: Guia rápido para aplicação do ASQ-

3101, Terceira Edição, publicado pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro 

em 2010, baseado no instrumento desenvolvido em 1997 nos Estados Unidos, o Ages & 

Stages Questionnaires (ASQ-3) é um instrumento de avaliação do desenvolvimento das 

crianças pequenas, composto por 21 questionários com questões relativas a cinco 

dimensões: comunicação; coordenação motora ampla; coordenação motora fina; resolução 

de problemas; e pessoal/social (capacidade de socialização).  

O documento assinala que, “desses questionários, 19 são destinados às crianças com 

menos de 4 anos e apenas 2 são voltados para as crianças com idade entre 4 e 5 anos e 

meio” e sublinha que “o fato do ASQ-3 poder ser aplicado em crianças menores é 

importante não só pela cobertura desse grupo, mas também porque permite uma 

padronização dos métodos de avaliação de todas as crianças até 5 anos e meio de idade” e 

defende que, “certamente, [o instrumento] traz ganhos logísticos para o uso em larga 

escala” (RIO DE JANEIRO; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2010, p. 06). 

No que se refere às qualidades que o aplicador do instrumento precisa ter para 

realizar sua aplicação, a única exigência é que o mesmo conheça muito bem a criança que 

                                                   
100 Disponível em: http://www.sae.gov.br/site/?p=6141, consultado em 20 de março de 2012. 
101 Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/1132535/DLFE-205901.pdf/1.0, consultado em 11 

de janeiro de 2013. 

http://www.sae.gov.br/site/?p=6141
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/1132535/DLFE-205901.pdf/1.0
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será avaliada, não necessitando de nenhuma formação específica para tal empreendimento. 

Ainda sobre a aplicação, o Manual indica que “tendo observado com clareza as habilidades 

já adquiridas pela criança, o informante pode gastar uma média de 20 minutos para o 

preenchimento completo de um questionário” (RIO DE JANEIRO; SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2010, p. 6). 

Para cada criança existe um questionário específico a ser aplicado. Essa 

especificidade relaciona-se à “idade da criança” e “data de preenchimento” do instrumento. 

Para determinar qual questionário será utilizado, o Manual orienta que se subtraia a data da 

aplicação do teste da data de nascimento da criança, para, desse modo, descobrir qual é a 

idade da mesma no ato da avaliação. A Tabela 4, a seguir, ilustra essa situação: 

 

Tabela 4 – Procedimentos para identificar a idade das crianças no período de aplicação do ASQ-3 

Datas e idade Ano Mês Dia 

Data de aplicação 2010 10 10 
Data de nascimento 2009 3 10 
Idade da criança 1 7 0 

Fonte: Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Educação (2010). 

 

Caso haja crianças que tenham nascido prematuramente, o Manual orienta a 

realização de “um pequeno ajuste”, conforme citação a seguir: 

 

Um pequeno ajuste deverá ser feito para as crianças que tenham nascidas 
prematuras e tenham idade até 24 meses. O teste assume que após os 24 
meses, qualquer atraso proveniente da prematuridade já deve ter sido 
absorvido. (RIO DE JANEIRO; SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, 2010, p. 8) 

 

Os questionários abrangem faixas etárias distintas (à exceção do questionário de dez 

meses que, segundo o Manual, agrega à suas questões aquelas existentes no questionário de 

nove meses102). Cada questionário cobre um intervalo diferente de tempo para contemplar 

todas as faixas etárias, como podemos observar no Quadro 36: 

  

                                                   
102 De acordo com o Manual de Uso do ASQ-3 - Guia rápido para aplicação do ASQ-3 (2010, p. 6), o 

questionário específico para a faixa etária de nove meses “existe apenas para atender a “requisitos da 

Sociedade da Pediatria nos Estados Unidos, país que desenvolveu o ASQ-3”. 



219 

 

 

Quadro 36 – Cobertura das faixas etárias e intervalo de cada questionário. ASQ-3 

Nº do Questionário Cobertura Intervalo 

2 1 mês e 0 dia até 2 meses e 30 dias 2 meses 

4 3 meses e 0 dia até 4 meses e 30 dias 2 meses 

6 5 meses e 0 dia até 6  meses e 30 dias 2 meses 

8 7 meses e 0 dia até 8 meses e 30 dias 2 meses 

9 9 meses e 0 dia até 9 meses e 30 dias 1 mês 

10 9 meses e 0 dia até 10 meses e 30 dias 2 meses 

12 11 meses e 0 dia até 12 meses e 30 dias 2 meses 

14 13 meses e 0 dia até 14 meses e 30 dias 2 meses 

16 15 meses e 0 dia até 16 meses e 30 dias 2 meses 

18 17 meses e 0 dia até 16 meses e 30 dias 2 meses 

20 19 meses e 0 dia até 20 meses e 30 dias 2 meses 

22 21 meses e 0 dia até 22 meses e 30 dias 2 meses 

24 23 meses e 0 dia até 25 meses e 15 dias 2,5 meses 

27 25 meses e 16 dias até 28 meses e 15 dias 3 meses 

30 28 meses e 16 dias até 31 meses e 15 dias 3 meses 

33 31 meses e 16 dias até 34 meses e 15 dias 3 meses 

36 34 meses e 16 dias até 38 meses e 30 dias 4,5 meses 

42 39 meses e 0 dia até 44 meses e 30 dias 6 meses 

48 45 meses e 0 dia até 50 meses e 30 dias 6 meses 

54 51 meses e 0 dia até 56 meses e 30 dias 6 meses 

60 57 meses e 0 dia até 66 meses e 0 dia 9 meses 

Fonte: Rio de Janeiro. Secretaria Municipal de Educação (2010). 

 

Compostos por cinco blocos, cada questionário refere-se a uma das dimensões 

avaliadas. Os blocos contêm 30 perguntas, igualmente distribuídas nas dimensões. O 

Manual informa a existência “de um sexto bloco o qual investiga ‘informações adicionais’ 

sobre a criança” (RIO DE JANEIRO; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

2010, p. 7), cujo objetivo “é fazer a triagem de crianças que deveriam ser encaminhadas 

para avaliação mais cuidadosa seja pela possibilidade de diagnóstico de problemas crônicos 

de saúde ou por necessidades especiais” (IDEM, p. 7), o que requer, segundo o documento, 

“uma integração e articulação com outras áreas, como a saúde e a assistência social”103 

(IDEM, p. 7). 

As perguntas são investigativas do desenvolvimento de habilidades específicas em 

cada criança, sendo que o chamado “informante” pode assinalar uma das três alternativas 

                                                   
103 O Manual esclarece que essa questão não era prioridade para a SME do Rio de Janeiro, à época da 

implementação do uso do ASQ-3. Em suas palavras: “[...] nossos objetivos iniciais se resumem a implantar 

um sistema de acompanhamento do desenvolvimento das crianças e, portanto, a triagem é um plano para o 

futuro [...]” (Rio de Janeiro, 2010, p. 7). 
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para cada pergunta: “sim”, “às vezes” ou “ainda não”. O Manual explica o significado 

subjacente a cada alternativa: 

 

O teste assume que uma habilidade plenamente desenvolvida é aquela que 
a criança executa com sucesso sempre que tentar. Portanto, assumindo 

que a criança queira executar a atividade, se todas as vezes que ela tentar, 
o resultado for exitoso, então devemos marcar “sim” como resposta. 
Atenção ao fato de que a criança precisa estar descansada, alimentada e 
cooperativa sempre que você for propor a ela a realização de uma 
atividade presente no questionário. Se mesmo quando cooperativa, a 
criança nem sempre consegue executar a tarefa com sucesso, 
interpretaremos que a habilidade investigada ainda não está plenamente 

desenvolvida e marcaremos “às vezes” como resposta. Por fim, se a 
criança não tiver jamais demonstrado a habilidade investigada, 
marcaremos “ainda não”. Em alguns casos, veremos que a opção “às 
vezes” não indica necessariamente a frequência intermitente com que a 
criança executa a atividade, mas tem outro significado. Veremos esses 
casos em detalhes na seção 6 desse manual. (RIO DE JANEIRO; 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2010, p. 7) 

 

De acordo com o Manual, a metodologia do teste “permite que se tenha um retrato 

geral [...] e global” das crianças, em cada uma das dimensões avaliadas. Enfatiza a 

existência de “uma grande repetição de perguntas ao longo dos questionários de diferentes 

idades” o que “reflete uma visão de que o desenvolvimento ocorre em janelas de tempo”, 

bem como a existência de diferentes perguntas no mesmo questionário “que avaliam dois 

estágios distintos do desenvolvimento da mesma habilidade”. (RIO DE JANEIRO; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2010, p. 8) 

A título de exemplificação, elaboramos dois quadros para verificarmos de que modo 

ocorrem as repetições e a introdução de novas questões nos questionários, na dimensão 

Resolução de Problemas: o primeiro registra as questões referentes à faixa etária de seis e 

oito meses; o segundo traz as informações relativas às faixas de 48 e 60 meses. (Quadros 37 

e 38) 
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Quadro 37 – Questões avaliadas na dimensão Resolução de Problemas. Questionários de 06 e 08 

meses. ASQ-3 

SEIS MESES OITO MESES 

Q1:O bebê deve mostrar a iniciativa de 
buscar o brinquedo com as duas mãos. Se o 
bebê tentar alcançar o brinquedo com apenas 
uma das mãos, também marque “sim”. 

Q1: Repete a Q4 do questionário de seis meses. 

Q2: Esse quesito avalia se o bebê percebe 
que um brinquedo caiu e tenta procurá-lo 
virando a cabeça. 

Q2: Repete a Q3 do questionário de seis meses. 

Q3: Esse quesito exige do bebê mais 

iniciativa para pegar algo que deixou cair do 
que simplesmente virar a cabeça, tal como na 
questão anterior. 

Q3: Repete a Q6 do questionário de seis meses. 

Q4: Você não deve colocar o brinquedo na 
mão do bebê. Ele deve pegá-lo 

espontaneamente. 

Q4: Repete a Q5 do questionário de seis meses. 

Q5: Se o bebê consegue passar o brinquedo 
apenas de uma mão para a outra e não 
consegue voltar com ele para a mão que 

originalmente segurou o brinquedo, marque 
“ainda não”. Note que é preciso estabelecer 
um movimento de vai e vem. 

Q5: Use um relógio para marcar o tempo de um 
minuto indicado na pergunta. Recomenda-se que 
sejam dados ao bebê brinquedos que ele goste, 

para incentivá-lo a manter o tempo. Se o bebê 
deixar um dos brinquedos ou os dois caírem em 
menos de um minuto, marque “ainda não”. 
Durante esse tempo, o bebê pode brincar com os 
brinquedos, levá-los à boca etc. O importante é 
manter os brinquedos nas mãos. 

Q6: O bebê deve segurar o brinquedo com 
uma das mãos e bater ele contra uma 
superfície. Não mostre ao bebê como fazer. O 
movimento deve ser espontâneo. 

Q6: Nesse quesito, o bebê deve bater um 
brinquedo que está na sua mão contra o outro 
apoiado em uma superfície. Ele deve acertar o 
brinquedo para que você marque “sim”. Se o 
bebê, nem sempre acerta um brinquedo com o 
outro, marque “às vezes”. Não mostre ao bebê 

como fazer. 

Fonte: Rio de Janeiro. Secretaria Municipal de Educação (2010). 

 
Quadro 38 – Questões avaliadas na dimensão Resolução de Problemas. Questionários de 48 e 60 

meses. ASQ-3 

48 MESES  60 MESES 

Q1: Repete a Q6 do questionário de 36 meses. Q1: Repete a Q5 do questionário de 42 meses. 

Q2: Repete a Q5 do questionário de 42 meses. Q2: Repete a Q4 do questionário de 48 meses. 

Q3: Você pode dar um comando de cada vez. 

Aguarde a criança executar o primeiro comando 
para depois dizer o segundo. Note que a criança 
precisa acertar os três comandos para que você 
marque “sim”. Se ela acertar um ou dois 
comandos apenas, marque “às vezes”. Se não 
acertar nenhum, marque “não”. 

Q3: Repete a Q5 do questionário de 54 meses. 

Continua 
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Conclusão 

48 MESES  60 MESES 

Q4: Se a criança responder de três a cinco cores 
diferentes, marque “às vezes”. Caso ela 

identifique duas ou menos, marque “ainda não”. 

Q4: Você deve ler para a criança os exemplos 
acima. Mantenha sempre as palavras cujo 

antônimo está sendo pedido às crianças, 
embora possam ser trocados os substantivos 
como vaca e gelo por outros que você julgar 
serem mais conhecidos pela criança. 

Q5: Repete a Q6 do questionário de 42 meses. Q5: Repete a Q6 do questionário de 54 meses. 

Q6: Peça a criança somente que conte quantos 
brinquedos (por exemplo) estão ali. Não ajude ela 
na contagem, apontando um a um e encerrando o 
exercício depois de ela ter passado por todos. Faz 

parte do exercício avaliar não só se a criança sabe 
a ordem certa dos números, mas também se ela 
entende quando passou por todos os objetos e, 
portanto, deve encerrar a contagem. 

Q6: Atenção, você não deve ajudar a criança 
nessa atividade. 

Fonte: Rio de Janeiro. Secretaria Municipal de Educação (2010). 

 

Ao problematizar o ASQ-3, Neves e Moro (2013, p. 276) assinalam que “os 

princípios teóricos desse instrumento são sustentados por uma clara concepção inatista e 

biológica do desenvolvimento humano, com grande ênfase na maturação neurológica das 

crianças”. Ao debaterem com Filgueiras (2011), as autoras criticam a defesa de que o Brasil 

necessitaria ter um instrumento de avaliação psicológica das crianças, aplicado em larga 

escala, para obtenção de dados que possam informar a política pública. Para elas, a análise 

de Filgueiras demonstra “uma ausência absoluta de qualquer reflexão acerca do que seria 

uma política pública eficaz de atendimento no âmbito da Educação Infantil e de quais 

seriam as consequências da adoção desse instrumento no interior das instituições” (NEVES 

e MORO, 2013, p. 276). 

Por ocasião da aplicação do ASQ-3 na rede municipal do Rio de Janeiro e pela 

comemoração da SAE com o “sucesso” na obtenção de resultados, o editorial da revista 

Educação e Sociedade, de outubro/dezembro de 2011, além de criticar o fato de a proposta 

avaliativa do ASQ-3 recair apenas e tão somente sobre a criança, menciona a fragilidade da 

“fragmentação dos estágios de tempo de desenvolvimento”, o que, segundo eles, “nenhum 

dos grandes mestres da psicologia poderia ter sonhado” (EDITORIAL, 2011, p. 904). E 

assinalam: 

 

[...] o que mais impressiona nessa política para a educação infantil é que 
se personaliza, mais uma vez, o educando como objeto de avaliação e se 
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ignora a avaliação das instituições educativas e das condições reais que o 
Estado deve garantir para o desenvolvimento dos seus cidadãos. 
(EDITORIAL, 2011, p. 905) 

 

O editorial ainda assevera que esse instrumento contradiz a legislação educacional 

vigente, inclusive o PNE (2014-2024) que indica, conforme já mencionado anteriormente, a 

avaliação das condições de infraestrutura física, os recursos humanos e pedagógicos, os 

recursos de acessibilidade tanto para as creches como para as pré-escolas, mas não a 

avaliação das crianças. Essa última, segundo a legislação, ficaria a cargo dos 

estabelecimentos de educação infantil e seus profissionais. 

Ressalte-se que a polêmica em torno dessa proposta atingiu vários setores da 

sociedade que lidam com a educação infantil, inclusive no âmbito do governo federal. De 

todo modo, até o fechamento desta tese, não obtivemos mais notícias sobre a continuidade 

e/ou encaminhamentos a ela relacionados no âmbito federal. Quanto à esfera municipal, 

sabemos que o município do Rio de Janeiro utilizou o ASQ-3 nos anos de 2010, 2011 e 

2012 para avaliar as crianças da educação infantil (TAVARES; MOGRABI; LANDEIRA-

FERNANDEZ, 2015), mas não temos notícias do que ocorreu nos anos posteriores. 

 

 

3.1.3 Sistemática de avaliação da Educação Infantil 

 

Em 2011, o MEC, por meio da Portaria Ministerial Nº 1.747, de 16 de dezembro de 

2011, instituiu o Grupo de Trabalho (GT) de Avaliação da Educação Infantil, composto por 

representantes de órgãos governamentais104 e entidades da sociedade civil105. De acordo 

com o Artigo 2º da referida Portaria, o GT tinha como atribuições: 

 

I - propor diretrizes e metodologias de avaliação da educação infantil;  
II - analisar diversas experiências, estratégias e instrumentos de avaliação 
na educação infantil;  

                                                   
104 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP); Secretaria de Educação 

Básica do Ministério da Educação (SEB); e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 
105 União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME); Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE); Associação Nacional de Pós-Graduação e pesquisa em Educação 

(ANPEd); Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB); e Rede Nacional Primeira Infância 

(RNPI). 
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III - propor diretrizes pedagógicas e definir curso de formação continuada 
sobre avaliação na educação infantil para compor a oferta da Rede 
Nacional de Formação Continuada dos Professores do Magistério. 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PORTARIA MINISTERIAL Nº 1.747, 
de 16 de dezembro de 2011) 

 

O Grupo reuniu-se entre os meses de abril e setembro de 2012106, sob coordenação 

da SEB/MEC, e elaborou o documento Educação Infantil: subsídios para a construção de 

uma sistemática de avaliação107, que incorporou aspectos contidos nas orientações 

desenvolvidas pelo governo federal e indicadas no capítulo I desta tese. Em uma das seções 

do referido documento, é apresentada uma análise de publicações divulgadas pelo MEC 

para identificação de dimensões e critérios de qualidade que vêm sendo propostos para 

avaliação da educação infantil. Foram identificadas proposições que “abrangem diferentes 

aspectos a serem objeto da avaliação” (BRASIL; MEC; SEB; COEDI, 2012, p.23), a saber: 

acesso, insumos, processos e resultados, como se segue: 

 
Acesso: referindo-se a iniciativas de viabilização/ampliação da oferta à 

educação infantil; 

Insumos: destaque para as condições e fatores indicados nos documentos 
como condição para a oferta qualificada de educação infantil, que se 
referem a orçamento, espaço físico, recursos humanos, recursos materiais, 

outros recursos (alimentação e serviços de apoio e proteção aos direitos); 

Processos: destaque para aspectos relativos à gestão, ao currículo e às 
relações/interações que se espera estejam presentes na educação infantil. 

 

Esses aspectos são detalhados em três campos distribuídos em quadros apresentados 

pelo documento. São eles: 

 

Informações: registro das facetas que compõem cada foco; 

Dimensão de satisfatoriedade: a cada tipo de informação indicada foram 
relacionados atributos, que expressam características ou qualidades a 

serem observadas; 

Critérios/padrões de aceitação: registro das referências indicadas nos 
documentos que podem servir de base para o julgamento da qualidade da 

                                                   
106 O debate em torno dessa proposta ocorreu em reuniões abertas, por meio de seminários, e reuniões 

fechadas entre os representantes das entidades que compuseram o GT. 
107 O documento intitulado “Educação Infantil: subsídios para a construção de uma sistemática de avaliação”, 

contou com a consultoria da Profa. Dra. Sandra Maria Zákia Lian Sousa, da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (FEUSP). 
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educação infantil, havendo, em alguns casos, indicação do padrão 
esperado, com especificação, de maneira objetiva, das características 
desejáveis. (BRASIL; MEC; SEB; COEDI, 2012, p. 23) 

 

No que tange aos Resultados (grifo nosso), registra-se que 

[...] o horizonte esperado é o pleno alcance das dimensões de qualidade 
indicadas nos documentos do MEC, aqui referenciados. Caberá uma 
planificação que considere, para efeito dos produtos esperados, a 

diversidade dos contextos educacionais em âmbito nacional. (BRASIL; 
MEC; SEB; COEDI, 2012, p. 24) 

 

O documento também chama a atenção para a previsão de metas anunciadas pelo 

PNE (2014-2014), “que devem ser observadas na implementação das políticas educacionais 

voltadas para a Educação Infantil” (BRASIL; MEC; SEB; COEDI, 2012, p. 24), além de 

estabelecer diretrizes para a avaliação da qualidade dessa etapa. Tais diretrizes destacam a 

coerência que a sistemática de avaliação deve ter com “as finalidades e características da 

Educação Infantil”, incluindo “ações coordenadas pelos diferentes níveis de governo”, 

produzindo “informações capazes de balizar iniciativas das diversas instâncias 

governamentais”, e articular-se “às iniciativas de avaliação institucional já em realização 

por redes e escolas públicas”; que a avaliação “seja abrangente, prevendo indicadores 

relativos a insumos, processos e resultados”, que a mesma “considere os determinantes 

intra e extra institucionais que condicionam a qualidade da educação”, que seja pautada 

“por uma perspectiva democrática e inclusiva, não induzindo a competição em detrimento 

de relações compartilhadas”; que “promova um processo participativo capaz de viabilizar a 

dimensão formativa da avaliação, estimulando diferentes atores e setores a contribuir para a 

definição e o acolhimento de parâmetros de qualidade”, e, por fim, que “leve em conta 

contribuições de propostas e experiências divulgadas em âmbito nacional e internacional”. 

(IDEM, p.18) 

As diretrizes indicam uma “metodologia que articule dimensões complementares” 

em que sejam levadas em conta “as políticas e programas implementados pelas instâncias 

governamentais envolvidas com a Educação Infantil”, bem como “projetos e práticas das 

instituições educacionais, que se referem à avaliação institucional” (IDEM, p. 19). Para 

tanto, afirma que essas dimensões requerem a definição de “fluxos específicos” que se 

relacionem entre si, quais sejam: 
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Fluxo descendente: avaliação realizada pelas instâncias de governo das 

instâncias sob sua coordenação, incluindo-se as instituições educacionais; 

Fluxo ascendente: avaliação realizada pelas instituições educacionais das 
instâncias governamentais e pelas secretarias municipais/estaduais de 

educação de políticas e programas implementados pelo MEC; 

Fluxo horizontal: autoavaliação das instâncias envolvidas com a 
educação infantil – Ministério da Educação, municípios/estados e 

instituições educacionais. (BRASIL; MEC; SEB; COEDI, 2012, p. 19) 

 

O documento pontua que “para garantir a interlocução entre os resultados da 

avaliação e sua tradução em aportes para definição de prioridades de ação, faz-se necessário 

instituir instâncias responsáveis pela consolidação e articulação de resultados e propostas” 

(IDEM, p. 20). A ideia é que cada instância (escola, município, estado e União) tenha 

autonomia para decidir sobre os encaminhamentos relativos aos problemas que são de sua 

responsabilidade e, ao mesmo tempo, possa identificar questões cuja responsabilidade é de 

outra instância. Ou seja, faz-se necessário “por em relação análises produzidas pelos 

diversos sujeitos” (IDEM, p. 20). 

Para dar conta desse movimento, alerta para a necessidade de estabelecimento de 

“critérios e padrões de referência” como “condição para que os resultados das avaliações 

das diferentes instâncias possam ser cotejados e venham a subsidiar decisões de 

aprimoramento de políticas, propostas e ações do Ministério da Educação, das secretarias 

de educação e das instituições educacionais” (IDEM, p. 21) e assevera que, para evitar a 

“superposição de levantamento de dados”, a avaliação deve incorporar as informações 

educacionais disponíveis em bancos de dados já organizados, como é o caso do Censo 

Escolar; do Memorial Descritivo do Projeto ProInfância; dos critérios estabelecidos pelo 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)108; dos critérios estabelecidos pelo 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 109; dos critérios 

                                                   
108 O PNAE é um programa que atende “os alunos de toda a educação básica (educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas, filantrópicas e 

em entidades comunitárias (conveniadas com o poder público), por meio da transferência de recursos 
financeiros”. Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar, acesso em 20/02/2017. 
109O Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE “consiste na transferência automática de recursos 

financeiros, sem necessidade de convênio ou outro instrumento congênere, para custear despesas com 

reforma, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, suspensão, 

câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificantes do veículo ou, no que 

couber, da embarcação utilizada para o transporte de alunos da educação básica pública residentes em área 

http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar
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estabelecidos pelo Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos 

para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (ProInfância) 110; do Plano de Ações 

Articuladas (PAR)111, PDE Interativo112; e do FUNDEB (BRASIL; MEC; SEB; COEDI, 

2012). Os quadros apresentados pelo documento discriminam os critérios e padrões de 

referência relativos aos aspectos Acesso e Insumos. 

Como dito anteriormente, esses critérios e padrões de referência consideram 

informações constantes em documentos orientadores da educação infantil, publicados pelo 

MEC. De acordo com os proponentes dessa sistemática de avaliação,  

 
O mapeamento e sistematização de parâmetros de avaliação da educação 
infantil presentes nos documentos elaborados ou apoiados pelo MEC 
evidenciam a existência de um referencial abrangente para subsidiar a 

elaboração de uma proposta de avaliação. O teor das referências propostas 
permite afirmar a existência de consenso sobre vários dos elementos que 
compõem a noção de qualidade na/da educação infantil, passo 
fundamental para o encaminhamento de sua operacionalização [...]. 

(BRASIL; MEC; SEB; COEDI, 2012, p. 25) 

 

Entretanto, o documento alerta que, ao “se assumir padrões de referência para 

avaliação” (IDEM, p. 25), se deve cuidar para não provocar uma “simplificação da 

realidade”, ou seja, reduzi-la “a unidades simples e quantificáveis, nem mesmo a 

circunscrição da atividade avaliativa a uma dimensão técnica” (IDEM, p. 25). Ao contrário, 

é preciso que se respeite “a complexidade e diversidade da realidade e ter presente a 

dimensão política da avaliação” (IDEM, p. 25), sendo essas condições “imprescindíveis 

                                                                                                                                                           
rural. Serve, também, para o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar”. 

Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/transporte-escolar/transporte-escolar-apresentacao, acesso 

em 16/12/2016. 
110 “O ProInfância é um programa de assistência financeira ao Distrito Federal e aos municípios para a 

construção, reforma e aquisição de equipamentos e mobiliário para creches e pré-escolas públicas da 

educação infantil”. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/financiamento-sp-348725956/educacao-infantil, 

acesso em 10/11/2016. 
111 O PAR “é o conjunto de ações, apoiado técnica e financeiramente pelo Ministério da Educação, que visa 

ao cumprimento das metas do Compromisso Todos pela Educação, sendo base para o termo de convênio ou 
cooperação firmado entre o MEC e o ente apoiado”. Disponível em: 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=104, acesso em 

20/02/2017. 
112 O PDE interativo “é uma ferramenta de apoio ao planejamento escolar”, disponibilizada pelo MEC. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/pnaes/194-secretarias-112877938/secad-educacao-continuada-

223369541/18775-pde-interativo, acesso em 20/02/2017. 

http://www.fnde.gov.br/programas/transporte-escolar/transporte-escolar-apresentacao
http://portal.mec.gov.br/financiamento-sp-348725956/educacao-infantil
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=104
http://portal.mec.gov.br/pnaes/194-secretarias-112877938/secad-educacao-continuada-223369541/18775-pde-interativo
http://portal.mec.gov.br/pnaes/194-secretarias-112877938/secad-educacao-continuada-223369541/18775-pde-interativo
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para a construção de uma sistemática de avaliação que se paute pelo compromisso com a 

democratização da educação infantil” (BRASIL; MEC; SEB; COEDI, 2012, p. 25). 

A título de ilustração, apresentamos os critérios sugeridos para o aspecto Insumos – 

na dimensão Espaço Físico, no Quadro 39. 
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Quadro 39 – Critérios e padrões de aceitação. Dimensão Espaço Físico. Documento Educação Infantil: Subsídios para construção de uma 

sistemática de avaliação 

Informações Critérios / Padrões de Aceitação 

Processo de 

planejamento e 

replanejamento 

do espaço físico  
 

Participação  
 

-A comunidade educacional (professores, famílias, crianças) participa do processo de discussão do projeto 
de construção dos prédios escolares; 
-A Secretaria de Educação proporciona o diálogo de diferentes atores sociais envolvidos no planejamento 

e na concepção arquitetônica das unidades de Educação Infantil; 
-Há escuta dos desejos e das necessidades das crianças, dos professores, dos familiares e das entidades 
representativas, tais como sindicatos ou associações de docentes e funcionários; associações de pais; e 
outras entidades interessadas; 

Arquitetura/con

strução dos 

prédios 

escolares: tipos, 

quantidade e 

condições de 

espaços internos 

e externos 

existentes 
 

Acessibilidade 

 

-Garante que o ambiente construído seja o menos restritivo possível, incluindo espaços dimensionados de 

acordo com os preceitos de acessibilidade universal, considerando acessos a salas, área de serviço, 
cozinha, banheiros, áreas de brincar interna e externa, dentre outros espaços, de acordo com as normas 
brasileiras e os decretos em vigor; 
-Há adaptação dos espaços físicos para acessibilidade; 
-As instituições conveniadas possuem condições de acessibilidade das instalações para as pessoas com 
deficiência; 

Adequação à 
especificidade da 
região/clima 

-Os materiais utilizados na construção são compatíveis ao clima da localidade;  
-As construções observam a arquitetura local (morfologia urbana, sistemas construtivos e tipo de 
construções existentes) e acidentes geográficos da região; 

Exequibilidade em 
relação a condições 
locais 
(condicionantes 
físico-ambientais 
do local, mão de 
obra, materiais de 

construção) 

-O terreno localiza-se em região com disponibilidade de infraestrutura (saneamento básico, rede elétrica, 
rede telefônica e de transporte coletivo compatíveis); 
- Considera as características térmicas, a durabilidade, a tradição da região, os custos e a facilidade de 
manutenção; 
-Observa clima, topografia (necessidade de cortes e aterros do terreno, escoamento natural de águas 
pluviais), vegetação, recobrimento do solo, orientação, qualidade do ar, massas de água e ocorrência de 
ruídos; 

Continua 
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Continuação 

Informações Critérios / Padrões de Aceitação 

Arquitetura/con

strução dos 

prédios 

escolares: tipos, 

quantidade e 

condições de 

espaços internos 

e externos 

existentes 
 

Adequação à 
legislação 
arquitetônica e 
urbanística 

-Considera a taxa de ocupação e índice de aproveitamento do terreno, áreas livres, alinhamentos e 
afastamentos, conforme legislação vigente; 
 

Adequação da 
edificação a 
parâmetros 
ambientais, 
funcionais e 
estéticos 
 

-Há área de espera externa junto ao alinhamento para diluir a aglomeração de pessoas que sempre se 
forma nos horários de entrada e saída da unidade de Educação Infantil; 
-Há isolamento acústico nas unidades localizadas em locais com muito ruído (próximas a aeroportos e 
indústrias); 
-Há proteção da insolação (beirais de telhado, varandas que protegem da insolação direta; 
-Os materiais que compõem as vedações externas do edifício (paredes e tetos, a quantidade, a localização 
e os tipos de aberturas) adotadas possuem adequação térmica do ambiente; 

-Há ventilação cruzada; 
-Considera insolação e direção dos ventos; 
-Há ventilação; 
-Considera a luz natural; 
-Prevê o uso de fontes alternativas de energia, de aquecimento de água e de condicionamento ambiental; 
-Há tratamento paisagístico, que inclui não só o aproveitamento da vegetação, mas também os diferentes 
tipos de recobrimento do solo, como areia, grama, terra e caminhos pavimentados; 

-Os espaços de atividades são semiestruturados impedindo a dispersão; 
-Há elementos estruturadores nas áreas externas (caminhos definidos, tratamento paisagístico, áreas de 
vivência coletiva, mobiliário externo compatível com o tamanho das crianças), facilitando a compreensão 
espacial do conjunto; 
-Na organização e na setorização das áreas de vivência e recreação, há previsão de espaços cobertos que 
possam oferecer a oportunidade de utilização em dias chuvosos ou a flexibilidade de uso para atividades 
diferenciadas; 
-As áreas externas consideram a escala da criança, suas relações espaciais e sua capacidade de apreensão 

desse contexto. 

Continua 
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Continuação 

Informações Critérios / Padrões de Aceitação 

Arquitetura/con

strução dos 

prédios 

escolares: tipos, 

quantidade e 

condições de 

espaços internos 

e externos 

existentes 
 

Adequação da 
Ambientação: 
dimensionamento, 
configuração, 
aparência 
 

-As cores utilizadas são condizentes com as especificidades de cada ambiente; 
-O espaço de transição entre o ambiente exterior e os ambientes da UEI inclui paisagismo, proteção contra 
intempéries e comunicação visual adequada, localizando os setores da unidade e indicando com clareza a 
recepção principal; 
-Há alternância de espaços-corredores com espaços-vivência com vistas à dinamização espacial; 
-O espaço de transição diferencia-se do contexto urbano, destacando-se e revelando sua importância e 

significado como edificação destinada à educação, com imagem reconhecida e compartilhada pela 
comunidade; 

Adequação da 
Organização 
Espacial  

 

-A planta-baixa da Unidade de Educação Infantil (UEI) permite prever o fluxo e as formas de circulação e 
visualizar as salas de atividades e as áreas de recreação e vivência; 
-Há uma setorização clara dos conjuntos funcionais (sociopedagógico, assistência, técnico e serviços) que 

promovem a interação; 
-Os sanitários localizam-se próximos aos locais de trabalho e às áreas de recreação e vivência, permitindo 
acessibilidade; 
-As salas do setor técnico-administrativo não possuem barreiras visuais ou físicas, permitindo a 
integração entre direção, coordenação, professores, funcionários e crianças; 
-O setor administrativo localiza-se próximo ao acesso principal, facilitando a relação pais-instituição; 
-As salas multiuso são de fácil acesso, visualização e localização e proporcionam flexibilidade de uso e de 

arranjo interno; 
-As áreas destinadas ao preparo e ao cozimento dos alimentos são reservadas e de difícil acesso às 
crianças, evitando-se acidentes; 

Atendimento a 
Parâmetros 

Técnicos  
 

-Na seleção dos materiais e dos acabamentos, foram consideradas a tradição e as especificidades de cada 
região, as características térmicas dos materiais, sua durabilidade, racionalidade construtiva e facilidade 

de manutenção; 
-Os materiais e os acabamentos são resistentes e de fácil limpeza / preveem acabamentos semi-
impermeáveis para as paredes, com a possibilidade de utilização de material lavável à altura dos usuários 
(utiliza acabamentos atóxicos); 
-O piso é lavável, antiderrapante, resistente ao uso intenso, de fácil reposição e manutenção; 
-As salas de atividade e berçário utilizam acabamento liso nas paredes, evitando o acúmulo de poeira e 
mofo e prevenindo que as crianças se machuquem; 

Continua 
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Continuação 

Informações Critérios / Padrões de Aceitação 

Segurança  
 

Disponibilidade  
 

-As áreas externas da construção oferecem segurança; 
-Há condições de segurança no trânsito nas proximidades da creche; 

Condições de 

Saneamento  

 

Disponibilidade  
 

-Há condições adequadas de saneamento no entorno da creche; 
-O lixo das creches é recolhido diariamente; 

-Há acesso à água potável; 
-Existência de esgoto sanitário; 
-Há instalações sanitárias completas, suficientes e próprias para uso das crianças e para uso dos adultos; 

Limpeza  

 

Presença de 

condições  
 

-Banheiros, espaço interno e externo da creche e o tanque de areia limpos; 

-Disponibilidade de produtos para a higiene pessoal das crianças; 
-Disponibilidade de utensílios e produtos para limpeza da creche; 
-A cozinha é limpa e asseada; 

Espaços 

Internos 

existentes: tipos, 
quantidade e 
condições (sala 
de aula, espaço 
para descanso e 
sono/creches, sala 
de professores, 

espaço para 
refeições, 
cozinha, despensa 
para guarda de 
alimentos, 
banheiro, entre 
outros) 

 

Adequação  
 

-O número de espaços atende adequadamente ao número de usuários; 
-Há iluminação e sonorização adequadas em todos os ambientes; 

-A área de preparo da alimentação e a área de refeição são separadas; 
- As creches dispõem de espaços adequados, arejados, limpos e seguros para armazenamento e preparo de 
alimentos; 
-Há lugares adequados para seu descanso e sono 
-Os ambientes destinados ao berçário são providos de fraldários, banheiros e áreas externas contíguas às 
salas de atividades, possibilitando fácil acesso a elas; 

Diversidade  
 

-Há espaços específicos para faixas etárias distintas; 
-Espaços permitem a formação de grupos heterogêneos; 
-Há espaços para ateliês e oficinas; 
-Há multiplicidade de espaços (tamanhos, níveis de piso, pés-direitos, luz e cores diferenciados) para a 
promoção da curiosidade a partir de diferentes enquadramentos do mundo externo; 

-As creches dispõem de espaço específico para as crianças se alimentarem;  

Versatilidade  -A altura das janelas, dos equipamentos e dos espaços de circulação atende às necessidades de visão e 
locomoção das crianças, estabelecendo a integração e a visualização do ambiente externo, além de 
propiciar conceitos topológicos (dentro/fora, longe/perto etc); 

Adaptação  -Os espaços são adaptados às idades das crianças; 
-Os espaços são adaptados conforme os padrões de infraestrutura estabelecidos; 

Acessibilidade  -Os espaços viabilizam a participação de crianças deficientes nas atividades; 

Continua 
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Conclusão 

Informações Critérios / Padrões de Aceitação 

 

Conforto / 
Segurança 

-A ventilação, insolação e sonorização proporcionam um ambiente confortável e arejado; 
-Nos banheiros há piso antiderrapante, principalmente próximo às áreas do chuveiro, e cantos 
arredondados nos equipamentos com o objetivo de prevenir acidentes; 
-Ambiente tranquilo e agradável para refeições; 

Espaços 

externos 

existentes: tipos, 
quantidade e 
condições de 
espaços 
 

Presença  
 

-Há área coberta para atividades externas compatível com a capacidade de atendimento, por turno, da 
instituição (Recomenda-se que a área coberta mínima para as salas de atividades das crianças seja de 1,50 
m² por criança atendida); 

Acessibilidade - Há espaços adaptados que possibilitam às crianças deficientes participarem das atividades; 

Segurança  
 

-As creches dispõem de espaços externos sombreados, sem entulho, lixo ou outras situações que ofereçam 
perigo às crianças; 
- Há manutenção dos espaços verdes das creches para que ofereçam condições de uso sem perigo; 

Versatilidade  -Os espaços externos permitem as brincadeiras das crianças; 
-Há áreas mais reservadas que permitam, em certos momentos, a preservação da individualidade ou o 
atendimento à necessidade de concentração e isolamento; cantos isolados ou áreas suspensas permitindo 
que as crianças tenham refúgios e locais secretos; 

Fonte: BRASIL; MEC; SEB; COEDI (2012). 
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A operacionalização da proposta do GT ficou a cargo do INEP, autarquia do 

governo federal que assume, entre outras atribuições, a elaboração e aplicação das 

avaliações que compõem o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

Em 2013, o Instituto publicou três portarias nessa perspectiva, a saber: a Portaria 

Nº 99, de 14 de março de 2013 para designar quais órgãos governamentais e 

organizações da sociedade civil comporiam o GT de Avaliação da Educação Infantil, 

que tem como atribuição a deliberação “das especificações e delineamento da proposta” 

de avaliação; a Portaria Nº 360, de 9 de julho de 2013, que trata da nomeação dos 

componentes do referido GT; e, ainda, a Portaria Nº 505, de 23 de agosto de 2013, que 

nomeou membros para uma “Comissão de Especialistas da Avaliação da Educação 

Infantil, com objetivo de desenvolver estudos e formular uma proposta para avaliação 

da Educação Infantil”. 

Em fevereiro de 2014, o INEP lançou edital para contratação de um “Consultor 

em Elaboração e Tratamento de Indicadores Educacionais” para o desenvolvimento de 

“procedimentos metodológicos, ferramentas estatísticas e indicadores de monitoramento 

de políticas de qualidade no âmbito da Avaliação Nacional da Educação Infantil”113. 

No primeiro semestre de 2015, notícia publicada no Jornal da Ciência114- 

(pertencente à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC) anunciou que 

a Avaliação Nacional da Educação Infantil (ANEI), inspirada na sistemática de 

avaliação elaborada pelo GT, seria aplicada pela primeira vez em 2016 e aproveitaria 

“dados do Censo Escolar”, coletando os que não estivessem “disponíveis nas bases de 

dados do INEP”. 

Em agosto de 2015, participantes do Seminário Internacional Avaliação de 

Contexto na Educação Infantil: perspectiva formativa e proposições, ocorrido na 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), aprovaram moção de apoio para viabilizar a 

aprovação da Portaria que instituiria a ANEI115. 

Em maio de 2016, a Portaria Nº 369, de 05 de maio de 2016 instituiu o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica (SINAEB), substituindo o SAEB. Além das 

                                                   
113 Publicação Termo de Referência – Projeto BRA /04/049 – Edital 2014/002. Disponível em: 

http://download.INEP.gov.br/gestao_INEP/gestao_pessoas/consultor_por_produto/2014/edital_002_2014

.pdf, consultado em 03/03/2014. 
114Disponível em: 
http://www.jornaldaciencia.org.br/edicoes/?url=http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/11-educacao-

infantil-sera-avaliada-a-partir-do-ano-que-vem/, consultado em 19/06/2015.   
115 Disponível em: http://www.anped.org.br/news/seminario-com-pesquisadores-do-gt-de-educacao-

infantil-da-anped-debateu-estudos-e-propostas-para-a-area, consultado em 12/08/2015. 

http://download.inep.gov.br/gestao_inep/gestao_pessoas/consultor_por_produto/2014/edital_002_2014.pdf
http://download.inep.gov.br/gestao_inep/gestao_pessoas/consultor_por_produto/2014/edital_002_2014.pdf
http://www.jornaldaciencia.org.br/edicoes/?url=http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/11-educacao-infantil-sera-avaliada-a-partir-do-ano-que-vem/
http://www.jornaldaciencia.org.br/edicoes/?url=http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/11-educacao-infantil-sera-avaliada-a-partir-do-ano-que-vem/
http://www.anped.org.br/news/seminario-com-pesquisadores-do-gt-de-educacao-infantil-da-anped-debateu-estudos-e-propostas-para-a-area
http://www.anped.org.br/news/seminario-com-pesquisadores-do-gt-de-educacao-infantil-da-anped-debateu-estudos-e-propostas-para-a-area
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mudanças relativas às avaliações existentes para o ensino fundamental e médio, a 

referida Portaria estabeleceu a criação da ANEI, como se segue: 

 

Art. 8º - Ficam definidos, no âmbito do SINAEB: 
a) a Avaliação Nacional da Educação Infantil, com ciclo avaliativo 

bianual, a iniciar-se em 2017, com o objetivo de realizar diagnósticos 
sobre as condições de oferta da educação infantil pelos sistemas de 
ensino público e privado no Brasil, aferindo a infraestrutura física, o 
quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a 
situação de acessibilidade, entre outros indicadores contextuais 
relevantes, além de fornecer subsídios aos sistemas de ensino para a 
construção de políticas públicas que possibilitem melhoria na 

qualidade da educação infantil. 

 

Todavia, a Portaria Nº 981, de 25 de agosto de 2016, revogou a Portaria de 

criação do SINAEB, com a justificativa de que a instituição do novo sistema deve 

aguardar as “recomendações e orientações” da BNCC, ainda em revisão no âmbito do 

governo federal, sinalizando que o sistema de avaliação da educação básica continuará a 

ser pautado pelo currículo. 

Para Vieira (2014, p.24), o documento que propõe a sistemática de avaliação da 

educação infantil “posiciona-se por uma perspectiva de avaliação como processo”, 

compreendendo-a “como atividade inerente à execução das políticas e programas, 

podendo contribuir com os gestores dos programas, coordenadores, docentes e 

beneficiários de suas ações, por meio de subsídios para o seu contínuo aprimoramento” 

(IDEM, p. 24). A autora entende que, dado o cenário conflituoso de posicionamentos 

acerca do debate relativo à avaliação da/na educação infantil, o documento “cumpre 

importante papel em demarcar uma sistemática que enfatiza a avaliação das condições 

da oferta de creches/pré-escolas numa perspectiva de avaliação democrática, que 

respeita e protege direitos das crianças em contextos de desigualdade e diversidade” 

(IDEM, p. 33). 

 

 

3.2 Iniciativas de avaliação da educação infantil implementadas por municípios 

brasileiros 

 

Como anunciado na introdução desta tese e na apresentação deste capítulo, para 

identificar quantos e quais municípios vêm implementando iniciativas próprias de 

avaliação da educação infantil, tomamos por base o levantamento realizado pela 



236 

 

 

Pesquisa Avaliação e Gestão Educacional em municípios brasileiros: mapeamento e 

caracterização de iniciativas em curso, realizada em parceria entre a FCC e o INEP, nos 

anos de 2014 e 2015. 

Dos 5.568116municípios do país, 4.309 responderam à pesquisa supracitada. 

Destes, 1.336117 responderam à questão referente à existência de iniciativas municipais 

de avaliação da educação infantil em sua localidade, sendo que 618 – distribuídos entre 

os 26 estados da federação – afirmaram efetuar a avaliação dessa etapa. 

Os estados de Minas Gerais e de São Paulo apresentam, respectivamente, o 

maior número de municípios que revelam desenvolver avaliações específicas para a 

educação infantil. Juntos representam 39,48% do total de municípios que afirmou 

avaliar a etapa. Não obstante, estados como Bahia, Paraná e Santa Catarina possuem 

mais de 30 municípios que efetuaram a mesma afirmação, o que parece indicar a 

existência de um movimento paulatino das municipalidades em desenvolver ou adotar 

propostas de avaliação voltadas para a educação infantil. A Tabela 5, a seguir, contém 

os quantitativos por estado. 

 
Tabela 5 – Quantidade de municípios brasileiros, por estado, que indicaram possuir avaliação da 
educação infantil, à pesquisa coordenada pela FCC e pelo INEP 

Estado Municípios 

Respondentes 

Municípios 

com avaliação 

da EI 

% de municípios com 

avaliação da EI, em 

relação ao total de 

respondentes 

Acre 7 4 57,14 

Alagoas 13 7 53,85 

Amazonas 9 5 55,56 

Amapá 1 1 100,00 

Bahia 76 42 55,26 

Ceará 52 22 42,31 

Espírito Santo 9 4 44,44 

Goiás 60 28 46,67 

Maranhão 41 23 56,10 

Minas Gerais 333 142 42,64 

Mato Grosso 32 15 46,88 

Mato Grosso do Sul 23 4 17,39 

Continua 

  

                                                   
116 Não foram levadas em conta, na contagem dos municípios: Brasília, considerada um território 

(distrito) federal; Fernando de Noronha, considerado território estadual de Pernambuco. 
117 Explica-se que o instrumento utilizado na coleta de informações da pesquisa realizada pela FCC/INEP 

continha questões chaves e, a depender da resposta dada, o respondente era encaminhado para uma ou 

outra questão. Logo, nem todos os municípios participantes da pesquisa foram direcionados para as 

questões relativas à Educação Infantil. 
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Conclusão 

Estado Municípios 

Respondentes 

Municípios 

com avaliação 

da EI 

% de municípios com 

avaliação da EI, em 

relação ao total de 

respondentes 

Pará 22 8 36,36 
Paraíba 49 20 40,82 
Paraná 105 49 46,67 
Pernambuco 47 20 42,55 
Piauí 35 23 65,71 
Rio de Janeiro 24 5 20,83 
Rio Grande do Norte 24 9 37,50 
Rio Grande do Sul 48 26 54,17 
Rondônia 5 1 20,00 
Roraima 5 3 60,00 
Santa Catariana 60 33 55,00 
São Paulo 215 102 47,44 
Sergipe 10 5 50,00 
Tocantins 31 17 54,84 
TOTAL  1336 618 46,26 

Fonte: FCC; INEP, 2014 – Base de Dados. 

 

De acordo com o relatório final da pesquisa supracitada, dos 618 municípios que 

afirmaram possuir avaliação da educação infantil 564 (91,3%) efetuaram uma ou mais 

indicações sobre o que avaliam na etapa. A maior incidência dos apontamentos 

realizados recaiu sobre aspectos relativos ao desenvolvimento das crianças: 457 

indicações, representando 68,9% do total. (BAUER et al, 2016) 

Para maior compreensão desses aspectos, os pesquisadores buscaram classificá-

los, com o propósito de distinguir “aspectos de desenvolvimento cognitivo propriamente 

dito, [...] dos aspectos de desenvolvimento afetivo, emocional e psicológico” (IDEM, p. 

69). O resultado obtido com a classificação evidenciou que os aspectos cognit ivos e 

relativos às áreas do conhecimento (movimento, música, artes visuais, linguagem oral e 

escrita, natureza e sociedade, matemática) receberam 389 indicações, enquanto os 

aspectos concernentes ao desenvolvimento afetivo, emocional e psicológico obtiveram 

234 apontamentos. Houve, ainda, cinco indicações para o aspecto assiduidade que, ao 

que parece, é considerado como critério na avaliação das crianças. 

Ainda sobre o foco da avaliação identificou-se iniciativas que avaliam aspectos 

relativos aos processos de gestão administrativa e pedagógica (51 indicações) e / ou à 

infraestrutura, insumos, ambiente (23 indicações). Segundo o relatório final da 

pesquisa, tais aspectos representam “preocupação de pouco mais de 10% dos 
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municípios” (BAUER et al, 2016, p. 68). Em relação aos processos de gestão 

administrativa e pedagógica, a pesquisa assinalou a existência de “referências à 

avaliação dos professores e funcionários, das práticas de ensino/metodologias/didática e 

da participação da comunidade” (IDEM, p. 68). No que tange à “infraestrutura, quando 

houve especificação, foram destacados aspectos como ambiente educativo, insumos, 

condições de trabalho dos profissionais da escola e ambiente físico escolar” (IDEM, p. 

68). 

Quanto aos instrumentos e/ou procedimentos de avaliação utilizados pelos 

municípios houve 325 indicações relacionadas “a procedimentos utilizados para avaliar 

o desenvolvimento das crianças; 122 para avaliar os estabelecimentos e/ou profissionais 

da educação e apenas um apontamento para avaliar a Secretaria Municipal de 

Educação” (IDEM, p. 69) 

Ao desmembrar as indicações relativas à avaliação do desenvolvimento das 

crianças, os pesquisadores identificaram “304 indicações [que] referem-se à realização 

de observações e registros por meio de relatórios e/ou portfólios” e “92 indicações 

afirmando a aplicação de sondagens orais e/ou escritas” (IDEM, p. 70). 

Em relação aos procedimentos empregados na avaliação dos estabelecimentos 

e/ou professores, os pesquisadores informam que 22 indicações recaíram sobre “a 

organização de reuniões da SME com os profissionais das escolas; reuniões entre 

gestores, professores e comunidade escolar e processos de avaliação ou autoavaliação 

institucional” (IDEM, p. 71). Outros 16 apontamentos fizeram menção “à consulta e/ou 

aplicação de questionário aos profissionais das escolas e/ ou pais” (IDEM, p. 71). Em 

13 indicações, o conteúdo faz referência à “avaliação por meio de acompanhamento e 

monitoramento do trabalho dos professores, análise dos planejamentos e propostas 

pedagógicas das escolas e, ainda, autoavaliação dos professores e formação” (IDEM, p. 

71). Por fim, quatro apontamentos relacionam-se à “aplicação de provas diagnósticas ou 

de desempenho aos profissionais das escolas para avaliá-los” (IDEM, p. 71). 

Os pesquisadores concluem, a partir das respostas obtidas na pesquisa, que as 

iniciativas de avaliação concernentes à educação infantil nos municípios respondentes 

não necessariamente se configuram como “avaliação externa das escolas e/ou alunos da 

educação infantil” (IDEM, p. 71). Para eles,  

 

Os registros amparam a interpretação de que a afirmação da existência 
de avaliação da educação infantil apoiou-se, tendencialmente, na 
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existência de critérios e procedimentos de avaliação de alunos 
utilizadas no âmbito das escolas para acompanhamento de seu 
desenvolvimento ou, mesmo, na existência de critérios comuns a todas 
as escolas da rede, que são adotadas pelas escolas por orientação da 
secretaria de educação. (BAUER et al, 2016, p. 71)  

 

Ademais, assinalam que “as manifestações dos respondentes não trouxeram 

evidências que permitissem discriminar ações avaliativas específicas para creches e pré-

escolas” (IDEM, p.71). 

Os dados aqui apresentados denotam que as municipalidades estão buscando 

concretizar a avaliação da educação infantil, de diferentes formas, tomando como foco 

principal as crianças. 

No próximo item trataremos de caracterizar os contextos educacionais e as 

avaliações da educação infantil de 42 municípios paulistas que reafirmaram a resposta 

concedida à pesquisa coordenada pela FCC e pelo INEP, ou seja, a de que avaliam a 

etapa, com vistas a aprofundar nossa compreensão acerca dos desenhos avaliativos por 

eles propostos. 

 

 

3.2.1 Características da educação infantil e das avaliações da etapa em municípios 

paulistas 

 

Este item destina-se a caracterizar as iniciativas de avaliação da educação 

infantil existentes em 42 municípios do estado de São Paulo, a saber: Andradina, 

Araçariguama, Araras, Avaré, Birigui, Borebi, Buri, Cabrália Paulista, Campinas, 

Capão Bonito, Catanduva, Coroados, Descalvado, Embu das Artes, Franca, Glicério, 

Guararema, Hortolândia, Igaraçu do Tietê, Itapira, Itapura, Itu, Jundiaí, Juquiá, Leme, 

Lençóis Paulista, Mairinque, Nuporanga, Olímpia, Pilar do Sul, Pirassununga, Praia 

Grande, Presidente Bernardes, Rancharia, Santa Fé dos Sul, Santos, São Paulo, Tanabi, 

Taquarivaí, Taubaté, Três Fronteiras e Viradouro. O Mapa exposto na Figura 2, a 

seguir, ilustra a localização de cada um deles, indicando um espalhamento dos 

municípios respondentes da pesquisa que afirmaram possuir avaliação da educação 

infantil. 
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Figura 2 – Mapa de localização dos 42 municípios respondentes da pesquisa 

 

Elaborado pela autora. 

 

Antecedendo a caracterização das avaliações, são expostos dados dos diferentes 

contextos educacionais com o propósito de evidenciar especificidades existentes em 

cada município. 

Como já informado na introdução deste capítulo, ao final da caracterização de 

todos os municípios apresenta-se uma síntese, tanto dos contextos educacionais como 

dos diferentes desenhos avaliativos, apontando destaques evidenciados nas análises das 

informações e dos documentos coletados. 

 

ANDRADINA 

 

Andradina é considerado um município de alto desenvolvimento humano pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com um Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDHM) de 0,779, medido em 2010. Porém, das três 

variáveis que compõem o indicador, a educação contribuiu menos para o resultado 

obtido (0,702) e a longevidade contribuiu mais: 0,885. 
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De acordo com o IBGE, Andradina possuía, em 2010, 55.334 habitantes e, em 

2015, uma população estimada em 57.250 pessoas. 

A rede municipal de ensino assumiu, a partir da década de 1970, parte da 

educação infantil “com as classes de pré-escola com crianças que tinham 6 (seis) anos 

completos visando à preparação para a 1ª série”, compartilhando “a oferta para esse 

nível de ensino [...] com a rede estadual até meados da década de 1990”. Em 1989 

realizou o “primeiro concurso público de provas e títulos para professores da Educação 

Infantil (pré-escola)” (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANDRADINA, 2015, p. 13). 

A municipalização dos anos iniciais do ensino fundamental teve início em 1997 

e foi finalizada nos anos 2000. A partir daí, ocorreram mudanças em relação ao ingresso 

de profissionais na rede: concurso público para professores da educação básica; 

implantação do Plano de Carreira do Magistério e concurso público para Diretor de 

Escola e Supervisor de Ensino. 

De acordo com o Plano Municipal de Educação (PME) de Andradina, instituído 

pela Lei nº 3.019 de 22 de novembro de 2013 e alterado pela lei 3.210, de 23 de junho 

de 2015, o município mantém o Conselho Municipal de Educação (CME), o Conselho 

de Alimentação Escolar (CAE) e o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEB (CACS). O documento informa, ainda, que o CME, em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Educação (SME), vem estudando “a possibilidade de se criar 

sistema próprio de ensino, visando ganhar autonomia na gestão da Educação, tornando-

se responsável por baixar normas complementares às nacionais e estaduais por meio das 

comissões que o compõe”. (IDEM, 2015, p. 14) 

Quanto ao número de estabelecimentos voltados para a educação infantil, o PME 

registra que, em 2012, havia 14 creches em Andradina, sendo oito pertencentes à rede 

municipal, três classificadas como conveniadas ou filantrópicas e três privadas. No caso 

da pré-escola, havia 22 estabelecimentos no município: 17 da rede municipal e cinco 

privados. No que concerne ao ensino fundamental, a rede municipal possuía dez escolas 

que atendiam os anos iniciais dessa etapa. A rede estadual de ensino, que atende os anos 

finais do ensino fundamental e o ensino médio, mantinha seis escolas e as escolas 

particulares que atendiam ambas as etapas totalizavam quatro unidades. A Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) era atendida por um estabelecimento municipal, um estadual e 

um privado. Já a Educação Profissional era oferecida em dois estabelecimentos: um 

estadual e um privado. Havia, ainda, sete instituições de ensino superior privados: duas 
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com atendimento presencial e cinco à distância. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANDRADINA; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANDRADINA, 

2015, p. 14) 

Os dados do Censo Escolar 2015 registram a existência de 31 

estabelecimentos118 sediados no município de Andradina, que atendem a educação 

infantil. A creche era atendida em 20 estabelecimentos municipais e em oito privados, 

enquanto que a pré-escola era atendida em 14 estabelecimentos municipais e em cinco 

privados. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

Segundo o Censo Escolar 2015, 12.626 alunos estavam matriculados em 

estabelecimentos educacionais sediados no município119. Deste total, 4.328 (34,28%) 

estavam sob a responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 1.752 na 

educação infantil, 2.575 no ensino fundamental e 29 no ensino fundamental/ 

modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). No Gráfico 1 registramos a 

distribuição das matrículas, por etapa/modalidade, na rede municipal de educação de 

Andradina. 

 

Gráfico 1 – Distribuição de matrículas municipais na Educação Básica, por etapa/modalidade de 
ensino. Andradina. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

                                                   
118 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino 
119 O total de matrículas leva em conta as matrículas regulares e as matrículas da educação especial, de 

alunos que frequentam as classes comuns. 

40,22%

59,11%

0,67%

Educação Infantil Ensino Fundamental EJA
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Em Andradina, a educação infantil era absorvida, em 2015, pela rede municipal 

de educação e por instituições privadas, responsáveis por 73,92% e 26,08% do 

atendimento na etapa, respectivamente. (Tabela 6) 

 

Tabela 6 – Número de matrículas na Educação Infantil, em creche e pré-escola, por dependência 
administrativa. Andradina. 2015 

Dependência Administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 690 64,85 1.062 81,32 1.752 73,92 

Privada 374 35,15 244 18,68 618 26,08 

TOTAL 1.064 100,00 1.306 100,00 2.370 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 

Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede municipal responsabilizava-se por 2.575 

matrículas destinadas aos anos iniciais da etapa e as escolas privadas, por 958. Nos anos 

finais havia 643 alunos matriculados nas escolas privadas e 2.074 em escolas da rede 

estadual de ensino. Se levarmos em consideração a etapa como um todo, o percentual de 

atendimento da rede municipal é maior que o percentual da rede estadual, apesar de a 

primeira atender apenas os anos iniciais e, a segunda, os anos finais. Na Tabela 7 

detalhamos as informações. 

 
Tabela 7 – Número de matrículas no ensino fundamental, nos anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Andradina. 2015 

Dependência Administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual - 0,00 2.074 76,33 2.074 33,18 

Municipal 2.575 72,88 - 0,00 2.575 41,20 

Privada 958 27,12 643 23,67 1.601 25,62 

TOTAL 3.533 100,00 2.717 100,00 6.250 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio era atendido pela rede estadual e pelas escolas privadas. Além 

dos 29 alunos matriculados na EJA da rede municipal, havia matrículas na rede estadual 

e nas escolas privadas referentes a essa modalidade. Já a Educação Profissional (Nível 

Técnico) era atendida tanto pela rede estadual quanto por escolas privadas. 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

Em 2012, segundo o PME, o percentual de professores que atuavam na educação 

infantil e não tinham ensino superior era de 4,5%. Para a SME, tal situação representa 
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um investimento por parte da gestão “em contratar profissionais habilitados para o 

trabalho com essa faixa etária”. 

O Censo Escolar 2015 indica que o município de Andradina contava – no 

referido ano – com 215 docentes atuando na educação infantil, sendo 144 em creches 

(107 na rede municipal e 37 em instituições privadas) e 101 na pré-escola (75 na rede 

municipal e 28 nas instituições privadas).120 (INEP/Sinopse Estatística da Educação 

Básica, 2015) 

O PME de Andradina apresenta caracterização social e econômica do município, 

bem como características educacionais em que constam: a história da construção e 

fortalecimento da rede municipal de educação; diagnóstico dos dados referentes a 

número de escolas (2012), número de matrículas (2005 a 2010), quantidade e perfil dos 

professores (2012); diretrizes de financiamento e gestão da educação, entre outros. 

No que tange à educação infantil, foco do nosso trabalho, as diretrizes do PME 

dizem respeito a: práticas pedagógicas; currículo e infraestrutura dos estabelecimentos 

educacionais; inclusão de crianças com deficiência; expansão da oferta pública para a 

educação infantil; e atendimento à obrigatoriedade de matrícula a partir dos quatro anos 

de idade, para todas as crianças: 

 

Implementar políticas e práticas na educação da primeira infância 
relacionadas à questão pedagógica, no que a sociedade espera de suas 

crianças. 

Desenvolver práticas pedagógicas para que as crianças e suas famílias 
sejam incluídas em uma vida de cidadania plena. As propostas 
pedagógicas dos estabelecimentos de ensino que atendem essa faixa 
etária precisam pautar-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil, estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação 

e homologadas pelo Ministério da Educação. 

Atender os critérios e referências de infraestrutura mínima para essa 
etapa de educação, referente ao Projeto de Lei Complementar nº 

006/2006 tornando se possível à melhoria e adequação da 

infraestrutura das Instituições de Educação Infantil. 

Ampliar a política educacional inclusiva para as crianças com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou superdotação 
na Educação Infantil, promovendo-lhes o convívio com pessoas que 
possuem habilidades e competências diferentes, oportunizando a 

formação de uma sociedade democrática e não excludente. 

Expandir a oferta pública de Educação Infantil de boa qualidade deve 
dar prioridade às famílias que precisam trabalhar para arrecadar sua 

                                                   
120Os docentes são contados uma única vez em cada Município, portanto o total não representa a soma das 

etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. (Observação 

adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
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renda, procurando garantir atendimento nas áreas de maior 
necessidade, provendo-as com os melhores recursos técnicos e 

pedagógicos. 

Aprimorar a qualidade do processo educacional de forma que a SME 
atenda a Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013 (obrigatoriedade da 
matrícula aos 4 anos de idade). (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

ANDRADINA, 2015, p. 26) 

 

Há diferenças entre o Plano Nacional de Educação (PNE) e o Plano Municipal 

de Educação de Andradina em relação à composição textual das metas. No que tange à 

educação infantil, o PNE possui uma meta específica para a etapa (Meta 1) e prevê uma 

série de estratégias para dar conta da mesma. Além disso, há estratégias previstas em 

metas concernentes a outras etapas e/ou modalidades da educação básica que possuem 

interface com a educação infantil. No caso do PME Andradinense, algumas estratégias 

do PNE transformaram-se em metas independentes e outras foram agregadas ao 

documento municipal. Para cada meta há uma série de ações a serem desenvolvidas, 

suas respectivas estratégias, bem como a indicação dos responsáveis pelas ações, a 

origem dos recursos e o cronograma de execução. 

A Meta 1 do plano de Andradina não prevê a ampliação de vagas para as 

creches, como dita o PNE, restringindo suas ações para a universalização da pré-escola. 

As estratégias previstas dizem respeito apenas às ações que se referem à 

efetivação e acompanhamento das matrículas, não havendo menção de como o 

município procederá para “ofertar um ensino de boa qualidade”, adequar os documentos 

legais de âmbito escolar ou, ainda, implementar avaliação da educação infantil. 

Depreende-se, inclusive, que sendo a Meta 1 referente apenas à pré-escola, a avaliação 

da educação infantil – prevista como uma das ações a ser encetada para dar conta da 

meta – também se restringirá aos estabelecimentos que atendem as crianças de quatro e 

cinco anos, ou seja, não incorporará as creches. 

 

Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola 
para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos.  
Ações:  

✓ Informar a comunidade sobre a obrigatoriedade da matrícula 
do aluno;  

✓ Utilizar meios legais para a efetivação da matrícula desta faixa 
etária;  

✓ Ofertar um ensino de boa qualidade;  
✓ Adequar os Regimentos Escolares e os Projetos Políticos 

Pedagógicos;  
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✓ Implantar, até o segundo ano de vigência deste PME, 
avaliação da educação infantil, a ser realizada a cada 2 (dois) 
anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim 
de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as 
condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de 
acessibilidade, entre outros indicadores relevantes (Ação 

acrescentada pela Lei nº 3.210, de 23 de junho de 2015).  
Estratégias:  

✓ Divulgação da obrigatoriedade da matrícula por meio das 
mídias;  

✓ Utilização de meios legais que garantam a frequência do 
aluno na educação infantil.  

Gestor: Secretaria Municipal de Educação (Coordenadoria Geral de 

Educação Infantil) e Unidades Escolares.  
Origem dos recursos: Recursos da Educação 
Cronograma:  
Início: 2014  
Revisão: 2° semestre de cada ano de vigência do Plano.  
Término: 2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA; 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANDRADINA, 

2015, p. 27) 

 

A Meta 2 trata da infraestrutura das creches e pré-escolas e as ações previstas 

destinam-se a construção e ampliação dos estabelecimentos, entretanto, nota-se que 

estratégias referentes à oferta de matrículas, organização e atendimento da demanda, 

bem como de acompanhamento da frequência das crianças constam nessa Meta, sem 

necessariamente ter ações específicas relacionadas a elas. Essas estratégias, em nossa 

visão, deveriam estar incluídas na Meta 1 do plano, detalhando – inclusive – questões 

referentes à creche. Além disso, a perspectiva de articular matrículas gratuitas para a 

creche, tanto na rede pública, quanto em instituições conveniadas sem fins lucrativos, 

consta como uma das estratégias a ser utilizada para cumprir a referida meta, sem 

informar sobre como o poder público fará para garantir que a infraestrutura dessas 

instituições seja adequada para atender às crianças, já que a mesma está incluída em 

uma meta que diz respeito a isso. 

 

Meta 2: Garantir a melhoria e adequação da infraestrutura nas escolas 
de Educação Infantil – CEIs (atendimento de 0 a 3 anos) e EMEIs.  
Ações:  

✓ Construir e ampliar espaços físicos específicos; 
✓ Construir Núcleos de Educação Infantil para crianças de 4 

(quatro) e 5 (cinco) anos; 
Estratégias:  

✓ Construção de salas para: materiais pedagógicos, brinquedos, 
leitura, multimídia, depósitos, informática, refeitório, 
playground, banheiros adequados, sala dos professores, salas 
climatizadas e com bebedouros elétricos nas salas de aulas; 
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✓ Ampliação dos prédios dos CEIs (Centros de Educação 
Infantil), EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil) e 
construção dos Núcleos de Educação Infantil, respeitando a 
garantia de matrícula próxima a residência do aluno; 

✓ Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, 
levantamento da demanda por creche para a população de até 

3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o 
atendimento da demanda manifesta (Estratégia acrescentada 
pela Lei nº 3.210, de 23 de junho de 2015); 

✓ Articular a oferta de matrículas gratuitas em creches 
certificadas como entidades beneficentes de assistência social 
na área de educação com a expansão da oferta na rede escolar 
pública (Estratégia acrescentada pela Lei nº 3.210, de 23 de 

junho de 2015). 
✓ Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à 

educação infantil, em parceria com órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à infância, preservando o 
direito de opção da família em relação às crianças de até 3 
(três) anos (Estratégia acrescentada pela Lei nº 3.210, de 23 
de junho de 2015). 

Gestor: Secretaria de Educação 
Origem dos recursos: Recursos da Educação. 
Cronograma: 

Início: 2014 
Revisão: anual 
Término: 2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA; 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANDRADINA, 
2015, p.28) 

 

A Meta 3 do PME refere-se à promoção da inclusão digital, tanto para as 

crianças quanto para os professores da educação infantil, com compra e disponibilização 

de equipamentos e cursos de formação continuada voltados para informática. No PNE, 

esse tema não está concentrado em uma única meta, ao contrário, perpassa determinadas 

metas como estratégias para alcançá-las. 

 

Meta 3 - Garantir a disponibilidade de recursos tecnológicos para os 
professores e alunos promovendo a inclusão digital.  
Ações:  

✓ Disponibilizar materiais de multimídia tais como: notebook, 

projetores, internet em rede, TV, DVD, aparelhos de som, 
impressora a laser e multifuncional; 

✓ Construir sala de informática com computadores suficientes 
para atender a demanda dos alunos da Educação Infantil, com 
programas adequados à faixa etária; 

✓ Oferecer cursos de formação continuada para uso das 
tecnologias aplicadas à Educação Infantil. 

Estratégias:  
✓ Oferta de equipamentos em quantidade suficiente para atender 

a demanda; 
✓ Diagnóstico das principais necessidades de formação; 
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✓ Formação continua em serviço; 
✓ Manutenção periódica dos equipamentos; 
✓ Contratação de Monitores de Informática. 

Gestor: Secretaria Municipal de Educação.  
Origem dos recursos: Recursos da Educação  
Cronograma:  

Início: 2014  
Revisão: anual  
Término: 2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA; 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANDRADINA, 
2015, p. 29) 

 

A Meta 4 discorre sobre a contratação de professores especialistas para atuarem 

na educação infantil nas áreas de artes, inglês, educação física, entre outros, bem como 

para trabalharem diretamente com as crianças da modalidade educação especial, 

matriculadas nessa etapa educacional. 

 

Meta 4 - Garantir o atendimento aos alunos da Educação Infantil por 
especialistas.  
Ações: 

✓ Oferecer atendimento educacional especializado (AEE) 
preferencialmente no Polo e no Centro de Atendimento 
Educacional Especializado (CAEE); 

✓ Ofertar aulas de Arte e Educação Física para alunos das 
EMEIs; 

Estratégias:  
✓ Contratação de profissionais para atuar na equipe 

multidisciplinar, inclusive de forma itinerante; 
✓ Adequações no Plano de Carreira, no Regimento Escolar e 

Projeto Político Pedagógico; 

✓ Adequação da Matriz Curricular incluindo os componentes 
curriculares de Arte, Língua Inglesa e Educação Física; 

✓ Contratação de profissionais habilitados nas áreas 
especificadas anteriormente. 

Gestor: Secretaria Municipal de Educação.  
Origem dos recursos: Recursos da Educação  
Cronograma:  
Início: 2013  

Revisão: anual  
Término: 2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA; 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANDRADINA, 
2015, p. 29) 

 

A Meta 5 trata da garantia da aprendizagem para as crianças da educação 

infantil. Cabe ressaltar que, dentre as estratégias previstas para a concretização da meta, 

encontram-se a “revisão da proposta curricular que atenda as especificidades da 

Educação Infantil [...] e a elaboração de material didático pedagógico unificado” (PME 
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de Andradina, 2015, p. 30). Também convém destacar que o município utiliza, “tanto 

para a educação infantil, quanto para o ensino fundamental, o Sistema NAME de 

Ensino”121(IDEM, p. 35). 

 

Meta 5 - Garantir a efetiva aprendizagem dos alunos da Educação 
Infantil.  
Ações:  

✓ Ofertar ensino de boa qualidade; 
✓ Garantir o acompanhamento periódico da aprendizagem; 
✓ Ampliar a oferta de educação em tempo integral nas unidades 

escolares que oferecem educação infantil de 0 a 3 anos e de 4 
a 5 anos. 

Estratégias:  
✓ Revisão da proposta curricular que atenda as especificidades 

da Educação Infantil; 

✓ Formação continua aos profissionais da educação; 
✓ Garantia da participação dos pais/responsáveis na vida escolar 

dos alunos; 
✓ Adequação do número de alunos tendo como critério as 

necessidades etárias, a demanda e o espaço físico; 
✓ Elaboração de material didático pedagógico unificado.  

Gestor: Secretaria Municipal de Educação. 

Origem dos recursos: Recursos da Educação. 
Cronograma: 

Início: 2014 
Revisão: anual 
Término: 2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA; 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANDRADINA, 
2015, p. 30) 

 

Além das metas específicas da educação infantil encontramos, no PME, ações e 

estratégias que se articulam com essa etapa, presentes em metas destinadas ao ensino 

fundamental. A Meta 8, por exemplo, que prevê “garantir melhor qualidade de educação 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir e ou superar as [...] 

médias municipais para o IDEB referente ao Ensino Fundamental I”  (IDEM, 2015, p. 

40) indica, como uma de suas estratégias para alcançar a meta, a “articulação e 

adequação das expectativas de aprendizagem, garantindo que as habilidades e 

competências necessárias ao Ensino Fundamental estejam consolidadas ao final da 

Educação Infantil” (IDEM, 2015, p. 41). O documento prevê, ainda, metas, ações e 

estratégias para a educação especial que se articulam com a educação infantil, quais 

sejam: oferta de vagas para crianças da educação especial (ação da Meta 18) na rede 

                                                   
121O Núcleo de Apoio a Municípios e Estados (NAME) é um braço da empresa inglesa Pearson, no 

Brasil, dirigida às escolas das redes públicas de ensino. Para mais informações sobre o NAME, consultar: 

https://www.netname.com.br/o-name.html, acesso em 02/02/2017. 

https://www.netname.com.br/o-name.html
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municipal de educação, em todas as etapas/modalidades da educação básica; oferta de 

atendimento de estimulação precoce em escolas regulares de educação infantil 

(estratégia da Meta 20); garantia de Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos 

alunos da rede municipal desde a educação infantil (Meta 21). Por fim, o PME informa 

que o município de Andradina mantém convênio com a Associação dos Pais e Amigos 

dos Excepcionais (APAE), atendendo alunos da educação infantil, do ensino 

fundamental e da Educação de Jovens e Adultos.  

No que tange aos professores, o PME registra que, em 2012, havia professores, 

tanto na educação infantil como no ensino fundamental sem ensino superior, a saber: 

✓ 5% dos profissionais que atuavam em Escolas Municipais de Educação Infantil 

(EMEIs); 

✓ 4% dos profissionais que atuavam em Centros de Educação Infantil (CEIs);  

✓ 9% dos profissionais que atuavam no ensino fundamental. 

Para dar conta dessa questão, o documento prevê duas metas, uma relativa à 

carreira dos professores e outra, referente à formação: 

 

Meta 35: Reformular o Estatuto e o Plano de Carreira e a 
Remuneração do Magistério Público Municipal. 
[...] 
Meta 36: Incentivar que todos os professores da educação básica, no 
prazo de 1 (um) ano, possuam formação específica de nível superior, 
obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que 

atuam. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA; 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANDRADINA, 
2015, p. 92-93) 

 

Tendo em conta as diretrizes e metas anunciadas no PME de Andradina, acerca 

da educação infantil, é possível afirmar sua interlocução com o Plano Nacional, 

inclusive no que se refere às proposições de avaliação desta etapa da educação básica. A 

consecução das perspectivas anunciadas sugere a necessidade de ampliação da proposta 

de avaliação vigente na rede, dado que a resposta fornecida pelo município para esta 

pesquisa informa focalizar, em seus procedimentos avaliativos, a coleta de evidências 

do desenvolvimento das crianças, não abarcando informações das condições de oferta 

da educação infantil. Há que se destacar a presença de várias indicações no plano 

municipal que enfatizam o monitoramento da aprendizagem das crianças na referida 

etapa de ensino, visando ao seu ingresso no ensino fundamental. Tal destaque sugere 
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uma ênfase do município nas questões relativas ao desenvolvimento e/ou aprendizagem 

dos alunos, o que pode reforçar a abordagem avaliativa por ele utilizada. 

 

Características da avaliação 

 

A avaliação da educação infantil de Andradina compõe, juntamente com o 

ensino fundamental, o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Município de 

Andradina (SAREMA), implantando em 2007. Segundo a coordenadora da educação 

infantil da SME, respondente de nossa pesquisa, o sistema tem como objetivo avaliar o 

desenvolvimento dos alunos em ambas as etapas educacionais. 

A elaboração da avaliação destinada à educação infantil fica a cargo da 

coordenadora dessa etapa na secretaria municipal de educação e dos coordenadores 

pedagógicos dos Polos Educacionais (estabelecimentos). A coordenadora afirmou que 

os elaboradores “planejam e organizam uma avaliação do desempenho dos alunos” com 

“atividades pedagógicas compatíveis ao desenvolvimento infantil”, conforme a 

legislação vigente, e afirma que apenas os alunos do que denomina Pré II (final da pré-

escola) são avaliados pelo sistema. 

Além dessa avaliação, a Secretaria disponibiliza aos estabelecimentos 

educacionais instrumentos para avaliar o desenvolvimento de todas as crianças, sobre os 

quais falaremos mais adiante. Ainda de acordo com a respondente, apesar de ser 

“desenvolvida nos moldes das avaliações externas”, a aplicação dessa avaliação  é feita 

por um professor aplicador, para uma criança de cada vez. Este professor acompanha e 

media a execução das atividades da avaliação respeitando o ritmo de aprendizagem de 

cada criança. 

A avaliação da educação infantil que compõe o SAREMA é denominada 

Diagnóstico Externo de Aprendizagem. Esse diagnóstico constitui-se de conteúdos e 

habilidades considerados necessários pela rede e que os alunos devem dominar no fim 

do segundo semestre do ano que precede seu acesso ao ensino fundamental. De acordo 

com informações fornecidas para a pesquisa coordenada pela FCC e pelo INEP, ao ser 

questionado sobre o que é avaliado na educação infantil em Andradina, o respondente 

da referida pesquisa informou que, “na fase denominada Pré II são avaliadas as 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, por meio de questões relativas às 

expectativas de aprendizagem dos alunos, constantes no Plano Anual de Ensino” (FCC; 

INEP, 2014 - Base de dados). 
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A correção é feita pelos professores aplicadores com acompanhamento dos 

coordenadores do Polo Educacional. Na sequência, há uma revisão da correção pela 

coordenadora da educação infantil da SME, que tabula os resultados e os discute em 

reunião com os coordenadores da educação infantil e diretores dos polos. Os 

coordenadores realizam um encontro pedagógico para estudar os resultados e elaborar 

“ações com o objetivo de solucionar as dificuldades apresentadas pelos alunos”. Além 

disso, segundo a coordenadora, “os resultados são utilizados no ano seguinte e servem 

como norte para o planejamento de onde e como iniciar e [para] elencar as metas e 

ações, já que a proposta é sistematizada e sequenciada”, além de promoverem o 

aprimoramento da prática pedagógica, a reflexão sobre o plano de ensino e a atuação 

junto aos alunos. 

Ademais, são utilizados dois outros instrumentos para avaliar o desenvolvimento 

das crianças, tanto do Pré II como das demais faixas etárias da educação infantil: um 

mapa de habilidades e um portfólio. 

O mapa de habilidades configura-se como um “instrumento de 

acompanhamento individual mensal, onde são elencadas as habilidades que a criança 

deve desenvolver dentro de cada faixa etária [e] estar apta para o ano seguinte”.  

O portfólio é composto pelo referido mapa de habilidades, por relatórios e pela 

ficha do Conselho de Classe. De acordo com a coordenadora da educação infantil, o 

portfólio é empregado para registrar “o desenvolvimento e as dificuldades do aluno no 

decorrer do ano”. Neste conselho são discutidas “todas as dificuldades apresentadas 

pelos alunos e professores”, de maneira a promover intervenções voltadas para a 

melhoria do ensino e da aprendizagem, segundo a respondente. 

Por fim, a SME de Andradina conduz reuniões com os pais/responsáveis pelas 

crianças, com a equipe de profissionais (psicólogas, fonoaudiólogas) do Centro de 

Atendimento Educacional122 – que atende alunos com necessidades educacionais 

especiais e com dificuldades de aprendizagem – e com a equipe do Programa Saúde da 

Escola. Segundo a coordenadora da educação infantil, nessas reuniões “se colhem 

importantes informações sobre o desenvolvimento dos alunos”. 

Em síntese, a avaliação da educação infantil existente em Andradina tem como 

foco o desenvolvimento das crianças e está incorporada ao Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do Município de Andradina (SAREMA) criado em 2007, sendo 

                                                   
122 O Centro de Atendimento Educacional pertence à Prefeitura Municipal de Andradina. 
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elaborada pela coordenadora da etapa na SME e pelos coordenadores pedagógicos dos 

Polos Educacionais. Somente as crianças do chamado Pré II participam dessa avaliação, 

denominada Diagnóstico Externo de Aprendizagem, que afere o desempenho em Língua 

Portuguesa e Matemática. Sua aplicação e correção são efetuadas por professores 

aplicadores, de forma individual. A correção é revisada pela coordenadora da educação 

infantil. Após esse processo, os dados são discutidos em reuniões com os coordenadores 

pedagógicos e diretores dos polos educacionais. Os resultados são utilizados para 

elaborar ações de intervenção nas dificuldades apresentadas pelas crianças, para nortear 

o planejamento, promover o aprimoramento da prática pedagógica e a reflexão sobre o 

plano de ensino. Para os demais aspectos do desenvolvimento das crianças, a SME 

disponibiliza instrumentos para os estabelecimentos educacionais avaliarem tanto as 

crianças da pré-escola como as das demais faixas etárias: o Mapa de Habilidades e um 

Portfólio. 

 

 

ARAÇARIGUAMA 

 

Araçariguama é considerado um município de alto desenvolvimento humano 

pelo PNUD, com um IDHM de 0,704, medido em 2010. Das três variáveis que 

compõem o indicador, a educação contribuiu menos para o resultado obtido (0,597) e a 

longevidade contribuiu mais: 0,814. 

Em 2010, Araçariguama possuía 17.080 habitantes e, em 2015, uma população 

estimada em 20.114 pessoas, de acordo com dados do IBGE. 

O Plano Municipal de Araçariguama (2015-2014) registra que a rede municipal 

de educação possuía, em 2015, dois estabelecimentos educacionais dedicados à creche e 

à pré-escola e nove à creche, à pré-escola e ao ensino fundamental. Um estabelecimento 

que atende à educação infantil (creche e pré-escola) é conveniado com o poder público e 

duas escolas privadas atendem à creche, pré-escola e ensino fundamental. A rede 

estadual possui apenas uma escola em território municipal. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA; CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAÇARIGUAMA, 2015) 
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De acordo com o Censo Escolar 2015, Araçariguama mantinha 14 

estabelecimentos123 para educação infantil. A creche era atendida em 11 

estabelecimentos municipais e em dois privados, enquanto que a pré-escola era atendida 

em 12 estabelecimentos municipais e em dois privados. (INEP/Sinopse Estatística da 

Educação Básica, 2015) 

No ano de 2015, segundo o Censo Escolar, 5.226 alunos estavam matriculados 

em estabelecimentos educacionais sediados no município124. Deste total, 4.048 

(77,46%) estavam sob responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 939 na 

educação infantil, 2.941 no ensino fundamental e 168 no ensino fundamental – 

Modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). No Gráfico 2 detalhamos a 

distribuição das matrículas, por etapa/modalidade, na rede municipal de educação de 

Araçariguama. 

 

Gráfico 2 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade de 
ensino. Araçariguama. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil havia 1.007 matrículas, sendo 939 na rede municipal (340 

em creche e 599 na pré-escola) e 68 em escolas privadas (24 em creche e 44 na pré-

escola). Conforme registramos na Tabela 8, a rede municipal de educação atende mais 

de 90% das matrículas dessa etapa educacional. A respondente de nossa pesquisa, na 

                                                   
123 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
124 O total de matrículas leva em conta as matrículas regulares e as matrículas da educação especial, de 

alunos que frequentam as classes comuns. 

23,20%

72,65%

4,15%

Educação Infantil Ensino Fundamental EJA
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SME, nos informou que a rede municipal de educação atende crianças de dois a cinco 

anos, sendo que as de dois anos são alocadas no mini maternal, as de três no maternal, 

as de quatro no Pré-I e as de cinco no Pré-II. 

 

Tabela 8 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por dependência 
administrativa. Araçariguama. 2015 

Dependência Administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 340 93,41 599 93,16 939 93,25 

Privada 24 6,59 44  6,84 68 6,75 

TOTAL 364 100,00 643 100,00 1.007 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 

Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede municipal responsabilizava-se por 2.941 

matrículas. As escolas privadas contavam com 216 alunos matriculados. Na Tabela 9 

detalhamos as informações. 

 
Tabela 9 – Número de matrículas no ensino fundamental, nos anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Araçariguama. 2015 

Dependência Administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 1.729 89,96 1.212 98,14 2.941 93,16 

Privada 193 10,04 23 1,86 216 6,84 

TOTAL 1.922  100,00 1.235 100,00 3.157 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 

Elaborado pela autora. 

 

A rede municipal atendia, ainda, 168 alunos do ensino fundamental – 

Modalidade EJA e a rede estadual, 118 alunos do ensino médio, na mesma modalidade. 

O ensino médio regular ficava a cargo apenas da rede estadual de ensino. Não havia 

matrículas para a educação profissional – no município – em nenhuma das dependências 

administrativas. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

O Censo Escolar 2015 indica que o município de Araçariguama possuía – no 

referido ano – 74 docentes atuando na educação infantil, sendo 27 em creches (21 na 

rede municipal e seis em instituições privadas) e 101 na pré-escola (46 na rede 
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municipal e sete em instituições privadas)125. (INEP/Sinopse Estatística da Educação 

Básica, 2015) 

Em 28 de maio de 2015, por meio da Lei nº 710, o município aprovou seu PME. 

O documento apresenta uma caracterização social e econômica do município, bem 

como características educacionais em que constam: diagnóstico dos dados referentes a 

número de escolas (2015), número de matrículas (2007 a 2015); diretrizes para a 

educação infantil e para o ensino fundamental em suas respectivas modalidades; 

diretrizes de financiamento e gestão da educação, entre outros.  

Quanto à Meta 1 do PNE, referente à educação infantil, Araçariguama fez 

adaptações e o documento municipal prevê a universalização da pré-escola no 

município, atingindo um percentual de 99% de atendimento até 2017 e a ampliação das 

vagas em creches, com vistas a obter um percentual de 40,6% de crianças matriculadas 

até 2025 (PME de Araçariguama, 2015, p. 36). Para dar conta dessa meta, o Plano 

indica as incumbências do município em relação à ampliação da oferta, estabelecendo 

“diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a área” quanto: 

 

[...] à organização, ao financiamento e à gestão do sistema educacional 
como um todo, à garantia das vagas demandadas pela população, à 
formação dos profissionais, ao credenciamento das instituições de 
Educação Infantil única e exclusivamente para o cuidado e a educação 
das crianças de 0 até 6 anos de idade. (PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARAÇARIGUAMA. CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAÇARIGUAMA, 2015, p. 37) 

 

Somam-se a essas incumbências as seguintes estratégias: 

 

Ampliar progressivamente o atendimento às crianças de 0 até 6 anos 
de idade para atingir toda a demanda em âmbito municipal;  
Responsabilizar-se pela qualidade do atendimento nas instituições de 

Educação Infantil em âmbito municipal;  
Adotar medidas visando a garantir vagas no sistema educacional a 
todas as crianças até os 6 anos de idade residentes no município, de 
acordo com a demanda de suas famílias;  
Elaborar padrões de infraestrutura para as instituições de Educação 
Infantil de acordo com os parâmetros nacionais e com a Lei de 
Acessibilidade. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAÇARIGUAMA; CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARAÇARIGUAMA, 2015, p. 37) 

 

                                                   
125Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
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Nessa perspectiva, afirma a necessidade de aquisição, por parte do município, 

“de terrenos públicos para construções, ampliações e adequações” (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA; CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAÇARIGUAMA, 2015, p. 38) dos prédios destinados à educação infantil, prevendo: 

a construção de cinco novos estabelecimentos educacionais para essa etapa; ampliação 

de salas em dois estabelecimentos; adequação do atendimento em outros três; e 

adequação da infraestrutura em 10, de acordo com as orientações constantes nos 

Parâmetros Básicos de infraestrutura para as instituições de Educação Infantil, do 

Ministério da Educação (MEC), referentes à: adequação da edificação aos parâmetros 

ambientais; parâmetros funcionais e estéticos; organização espacial; ambientação 

(dimensionamento, configuração e aparência); acessos e percursos; e parâmetros 

técnicos. 

No que tange aos aspectos pedagógicos, o documento prevê a elaboração de 

“Diretrizes Curriculares Municipais para a organização do trabalho pedagógico na 

Educação Infantil” (IDEM, p. 53) e assevera que a proposta pedagógica “é baseada em 

todos os documentos legais” (IDEM, p. 53) que norteiam essa etapa educacional. A 

proposta é entendida como orientadora “das ações da instituição e define as metas que 

se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nela são 

educados e cuidados” (IDEM, p. 53), sendo elaborada em um “processo coletivo, com a 

participação da direção, dos professores e da comunidade escolar” (IDEM, p. 53).  

Em relação aos profissionais que atuam na educação infantil, o Plano também 

prevê a elaboração “de normas que excluam dos processos seletivos os profissionais 

que, em anos subsequentes, tenham se mostrado inadequados no atendimento das 

crianças” (IDEM, p. 53). Quanto à formação, o documento informa que a habilitação 

exigida em nível superior, para atuar na educação infantil, é a Pedagogia, “admitindo-se, 

como formação mínima, a modalidade normal, em nível Médio” (IDEM, p. 53) e 

registra a existência de concurso público para o cargo de professor de educação infantil. 

No que concerne à avaliação da educação infantil, o PME prevê a construção de 

um instrumento próprio com base nos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, 

“para que sejam avaliadas permanentemente as condições da oferta no contexto da 

proposta pedagógica, tais como infraestrutura, organização de espaços, tempos e 

materiais, aspectos relacionados com a gestão, entre outros” (IDEM, p. 48). Em 

referência à avaliação das crianças, o documento enfatiza o que está previsto na LDBN 
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9.394/96, afirmando que os procedimentos avaliativos devem “ter a finalidade de 

acompanhar e repensar o trabalho realizado” e acrescenta: 

 

Nunca é demais enfatizar que não devem existir práticas inadequadas 
de verificação da aprendizagem, tais como provinhas, nem 

mecanismos de retenção das crianças na Educação Infantil. Todos os 
esforços da equipe devem convergir para a estruturação de condições 
que melhor contribuam para a aprendizagem e o desenvolvimento da 
criança sem desligá-la de seus grupos de amizade. (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA; CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARAÇARIGUAMA, 2015, p. 48). 

 

Depreende-se da análise do documento, no tocante à educação infantil, que a 

rede municipal se orienta, entre outras referências, pela LDBN 9394/96; pelo PNE 

(2014-2024) e pelas DCNEI (2010), bem como por documentos nacionais já 

consolidados no âmbito do Ministério da Educação e que apoiam definições relativas à: 

diretrizes; atendimento dado às crianças; formação e formas de ingresso dos 

profissionais da educação que atuam nessa etapa; política educacional e projeto 

pedagógico; padrões mínimos de infraestrutura para a educação infantil; gestão 

administrativa, pedagógica e financeira; e avaliação. 

 

Características da avaliação 

 

Corroborando as indicações do PME, a supervisora de educação infantil que 

respondeu à nossa pesquisa na rede municipal de educação de Araçariguama afirmou 

que o município não compreende a avaliação existente na rede como sendo a avaliação 

da qualidade da educação infantil. Em suas palavras: 

 

[...] a avaliação da qualidade da Educação Infantil ainda está sendo 
estruturada com a construção de parâmetros e documentos de 
avaliação da educação infantil. De acordo com a supervisão 
pedagógica, neste ano de 2015, no município, teremos a avaliação da 
infraestrutura e materiais, documentos previstos no PME. 

 

Ao entrarmos em contato posterior com o município, para solicitação de 

esclarecimentos quanto a essa perspectiva avaliativa, a respondente assinalou que o 

município vem utilizando os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil para aferir 
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questões de infraestrutura e que, em 2016, passou a utilizá-los também para avaliar o 

trabalho pedagógico. Segundo ela,  

 

Antes [os Indicadores eram utilizados] para garantir as novas 
construções de creches e pré-escolas, ou para defender investimentos 

necessários para a educação infantil, mas há dois anos discutimos com 
as coordenadoras e gestoras das unidades, se preocupando com o todo 
que envolve a qualidade da educação infantil, o que compete as 
unidades, ao gestor, ao professor e a secretaria e/ou prefeitura. Neste 
meio de ano [2016] fizemos um diagnóstico da qualidade do 
município e foram feitas algumas intervenções, encaminhamentos e 

ações, que continuarão ano que vem. 

 

Para a supervisora, o debate proporcionado pelos Indicadores possibilitou que 

cada gestor soubesse “o que é necessário para a qualidade da educação infantil e se 

sentisse responsável quando sua unidade não oferecia um bom atendimento”. Não foram 

fornecidos mais detalhes sobre o uso dos Indicadores, ou seja, se a metodologia do 

material foi aplicada na íntegra ou se foi adaptada à realidade local. 

De acordo com informações prestadas pelo município à pesquisa coordenada 

pela FCC/INEP, a rede municipal de educação adota uma avaliação da educação infantil 

que tem como foco o “processo de ensino e aprendizagem”(FCC; INEP, 2014 - Base de 

dados). Segundo a supervisora que respondeu à nossa pesquisa, a avaliação é orientada 

pela supervisão e coordenação pedagógica do município e sua elaboração contou com a 

participação dos professores e gestores dos estabelecimentos educacionais, conforme 

indica a afirmação a seguir: 

 

Há iniciativa de avaliação da educação infantil, aplicada pela 
Secretaria Municipal de Educação, orientada pela supervisão 
pedagógica e coordenação pedagógica. Este documento de avaliação 

do desenvolvimento e aprendizagem das crianças e prática de 
avaliação foi construído ao longo dos anos com os professores e 
gestores da rede municipal de educação infantil, durante as reuniões 
de planejamento anual e orientadas ao longo do ano letivo em horários 

de trabalho coletivo e individual com a coordenação pedagógica. 

 

Para a coleta de informações acerca do desenvolvimento infantil, são utilizados 

os seguintes instrumentos: portfólios das turmas; acompanhamento da evolução do 

desenho, do esquema corporal e da evolução da escrita do nome próprio; relatório 

individual do aluno; sondagem; e gráfico da hipótese de escrita.  
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Os dados coletados por meio desses instrumentos também são utilizados para 

avaliar os professores, somados a uma ficha de desempenho preenchida pelo 

coordenador pedagógico em conjunto com o professor, com o propósito de promover a 

autoavaliação e a reflexão deste profissional. De acordo com a respondente, outro 

elemento é avaliado no processo: as condições de trabalho dos professores. Entretanto, 

não se verifica nas respostas dadas de que forma esse aspecto é averiguado, tampouco 

as ações desencadeadas a partir das informações coletadas. 

De acordo com documento disponibilizado pelo município para nossa pesquisa, 

o processo avaliativo “tem caráter investigativo, processual e de acesso ao 

conhecimento dos alunos” e subsidia o professor no diagnóstico e acompanhamento 

“das atividades que os alunos realizam, analisando com eles seus avanços e 

dificuldades, ajudando-os a aprender e desenvolver suas competências”. Cabe destacar 

que a sondagem e o gráfico da hipótese de escrita são aplicados apenas entre as crianças 

de quatro e cinco anos. 

Para a avaliação das crianças, além dos instrumentos citados, organizados pela 

Secretaria, há avaliações elaboradas e aplicadas pelos professores em cada turma. 

Quanto à avaliação dos professores, informações fornecidas pela supervisora, em 

nosso segundo contato, esclareceram que as professoras de educação infantil são 

avaliadas e se autoavaliam “em sigilo com suas gestoras, sem classificação ou 

comparação, nada é divulgado para os pares [...]. Todavia [a avaliação] fica arquivada 

no prontuário do professor” para que o gestor saiba “como é o desempenho de cada 

professor”, em particular em caso de mudança na composição da equipe gestora. 

De acordo com respondente, essa avaliação das professoras iniciou-se “há três 

anos”. Em 2016, “as professoras auxiliares de Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) também foram avaliadas por suas coordenadoras, a fim de constatar o 

desenvolvimento do trabalho”, bem como colher subsídios para concluir se as 

professoras devem ou não continuar a acompanhar as crianças que estão sob sua 

responsabilidade, no ano seguinte, ou, ainda, “para ter em mãos as habilidades e 

competências dessa professora, para que se possa indicá-la para acompanhar 

determinada criança que necessite do seu trabalho”. 

Ao ser questionada sobre os usos dos resultados dessa avaliação das professoras 

pela Secretaria Municipal de Educação, a respondente informou que os usos “são 

múltiplos”, quais sejam: 
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Primeiro para que o professor se autoavalie e possa melhorar seu 
desempenho; depois que o seu coordenador tenha subsídios para 
melhor conhecer este professor e poder trabalhar com a formação 
continuada de todos, mas com o olhar de cada um; depois, ainda para 
nossos estudos de equipe de coordenação pedagógica da rede, que se 
encontra uma vez por semana, para termos o panorama da rede, o que 

trabalhar nas formações continuadas das escolas e da rede, quais 
cursos complementares trazer, descobrir o que compete à formação e 
o que compete aos ajustes de orientação, caso o professor tenha 
resistência de cumprir com suas obrigações. 

 

A supervisora assevera que a rede prima pelo “bom vínculo” entre o 

coordenador pedagógico e o professor. Nessa perspectiva, os professores discutem com 

os coordenadores apenas as questões de cunho pedagógico. Já as questões 

“administrativas, burocráticas e de não cumprimento de regras e função, [são discutidas] 

com a direção”.  

A planilha preenchida no processo de avaliação/autoavaliação do professor pode 

ser encaminhada à Secretaria de Educação “caso seja necessário provas de que [o 

professor] fez ou não fez algo”. De acordo com a respondente, essa ação é comunicada 

aos professores, de maneira enfática. Segundo ela, a avaliação “nunca” foi utilizada 

“como prova de algo negativo”, até o momento. Ela justifica essa medida:  

 
[...] tínhamos muitos problemas de insubordinação como: “Não vou 
usar o planejamento da rede”; “Dou minhas aulas como sempre dei” – 
entre outras coisas. Embora nosso planejamento tenha sido feito e 
avaliado coletivamente, e todo ano é atualizado, esta dificuldade foi 
minimizada com essa ação. [...] fizemos este mecanismo com as 

atribuições do professor, para que o básico e necessário seja garantido 
por todos e a criança se beneficie de ter um professor que se 
autoavalia, que se forma continuamente, que tem boa postura, boas 
relações interpessoais, que seja comprometido com cada criança, que 
planeja, que reflete e age da melhor maneira. 

 

Os resultados da avaliação realizada com as crianças também são levados em 

conta para avaliar o desempenho docente. De acordo com a supervisora, no momento da 

realização da avaliação/autoavaliação do professor, já são discutidas questões 

pertinentes ao desenvolvimento das crianças que estão sob sua responsabilidade. Para 

tanto, a coordenação analisa os registros e relatórios elaborados pelo professor, 

referentes a cada criança, em conjunto com o professor. Nesse processo, ambos 

discutem o que pode ser feito no período seguinte para melhorar o desenvolvimento 

infantil. E acrescenta: 
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[...] ao pararmos para fazer a autoavaliação, junto com cada professor, 
o desenvolvimento de cada criança conta. Por exemplo, em relação ao 
planejamento, se o professor planejou bem suas aulas, pensou em cada 
criança ao planejar cada ação, na autoavaliação, isto aparecerá como 
um exemplo ou prova e falaremos: “- Sim você fez bons 
planejamentos, pois é visível na evolução de cada aluno”. E se não, 

também, pois falaremos: “- Veja professor, que na questão de 
planejamento, [você] não está olhando para cada criança, pois as 
atividades não atingiram o que cada criança precisava desenvolver, 
veja que muitos estão desempenhando suas atividades como nos 
primeiros dias de aula, você precisa dar tais tipos de atividades com a 
intenção de desenvolver tais habilidades [...]”. 

 

Por fim, a respondente assevera que o fato de avaliarem as professoras e 

considerarem, como um dos critérios, o desenvolvimento alcançado pelas crianças não 

significa que a intenção é punir as docentes. Em suas palavras: 

 

[...] utilizamos sim, os resultados dos instrumentos de avaliação [...], 
porém, não quer dizer que classificaremos boas ou más professoras, 
mas, sim, para onde devemos ir com cada professora e quais 

habilidades e competências elas precisam para superar suas 
dificuldades de gestão de sala de aula. 

 

De forma sintética, Araçariguama mantém duas avaliações voltadas para a 

educação infantil: a primeira tem como foco o desenvolvimento das crianças e é 

realizada por meio de instrumentos e procedimentos elaborados pela SME e que são 

discutidos com os profissionais dos estabelecimentos educacionais, quais sejam: 

portfólios das turmas; acompanhamento da evolução do desenho, do esquema corporal e 

da evolução da escrita do nome próprio e relatório individual do aluno, para todas as 

crianças e sondagem e gráfico das hipóteses de escrita dirigidos apenas para as crianças 

da pré-escola. Os resultados obtidos nessa avaliação são utilizados para subsidiar os 

professores no diagnóstico e acompanhamento da aprendizagem das crianças e realizar 

intervenções no sentido de aprimorar o desenvolvimento de suas “competências”. Tais 

resultados influenciam a avaliação/autoavaliação do desempenho das professoras que 

atuam na educação infantil, determinando a atribuição de turmas. A segunda perspectiva 

avalia a infraestrutura das instituições (desde 2015) e o trabalho pedagógico (a partir de 

2016), por meio do uso do material Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, 

previsto no PME de Araçariguama. Essa segunda vertente foi indicada pela respondente 

como sendo a avaliação da qualidade da educação infantil e é utilizada para promover 

intervenções, com vistas a melhorar os aspectos avaliados. 
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ARARAS 

 

O IDHM de Araras, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,781, o que o torna 

um município de alto desenvolvimento humano. Teve a longevidade como variável que 

mais contribuiu para o índice (0,859), seguido pela renda (0,763) e, por fim, pela 

educação (0,728).  

Em 2010, Araras possuía 118.843 habitantes e, em 2015, uma população 

estimada em 128.895 pessoas, conforme dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 44 estabelecimentos de educação 

infantil126 baseados no município de Araras. A creche era atendida em 26 

estabelecimentos municipais e em 17 privados, enquanto a pré-escola era atendida em 

18 estabelecimentos municipais e em 14 privados. (INEP/Sinopse Estatística da 

Educação Básica, 2015) 

No ano de 2015, segundo o Censo Escolar, 28.297127 alunos estavam 

matriculados em estabelecimentos educacionais sediados no município. Deste total, 

10.953 (38,71%) estavam sob responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 

4.640 na educação infantil, 5.481 no ensino fundamental, 153 na educação profissional 

e 679 na EJA. No Gráfico 3 detalhamos a distribuição das matrículas, por etapa/ 

modalidade de ensino, na rede municipal de educação de Araras. 

  

                                                   
126 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
127 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial, dos alunos que frequentam as classes comuns. 



264 

 

 

Gráfico 3 – Distribuição de matrículas municipais na Educação Básica, por etapa/modalidade de 
ensino. Araras. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil havia 6.179 crianças matriculadas, sendo 4.640 na rede 

municipal (2.046 em creche e 2.594 na pré-escola) e 1.539 em escolas privadas (1.075 

em creche e 464 na pré-escola). (Tabela 10) 

 

Tabela 10 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Araras. 2015 

Dependência Administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 2.046 65,56 2.594 84,83 4.640 75,09 

Privada 1.075 34,44 464 15,17 1.539 24,91 

TOTAL 3.121 100,00 3.058 100,00 6.179 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental – anos iniciais, a rede municipal se responsabilizava pela 

maior parte das matrículas: 3.950; a rede estadual por 2.367 e as escolas privadas por 

1.590. Já nos anos finais, a rede estadual respondia pelo maior número: 3.603; a rede 

municipal por 1.531 alunos e as escolas privadas por 969.128 Se levarmos em 

consideração a etapa como um todo, o percentual de atendimento da rede municipal é 

próximo do percentual da rede estadual - 39,12% e 42,61%, respectivamente -, o que 

                                                   
128 Os alunos da educação especial que frequentam o ensino fundamental estão incluídos no total de 

matrículas da etapa. 

42,36%

50,04%

1,40%

6,20%

Educação Infantil Ensino Fundamental Educação Profissional EJA
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imputa ao município uma responsabilidade considerável com o ensino fundamental. Na 

Tabela 11 detalhamos as informações. 

 
Tabela 11 – Número de matrículas no ensino fundamental, nos anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Araras. 2015 

Dependência Administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual 2.367 29,94 3.603 59,04 5.970 42,61 

Municipal 3.950 49,96 1.531 25,09 5.481 39,12 

Privada 1.590 20,11 969 15,88 2.559 18,27 

TOTAL 7.907 100,00 6.103 100,00 14.010  100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio regular e a Modalidade EJA dessa etapa ficavam a cargo da rede 

estadual e das escolas privadas. A EJA do ensino fundamental era atendida pela rede 

municipal e pelas escolas particulares e o Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

(PROJOVEM), apenas pela rede municipal de educação. A Educação Profissional 

(Nível Técnico) é oferecida pelo estado (Curso Técnico no Ensino Médio, integrado à 

Educação Profissional; Curso Técnico concomitante; e Curso Técnico subsequente) e 

pelo município (PROJOVEM, já citado, e Curso Técnico subsequente); e por escolas 

privadas (Curso Técnico concomitante e Curso Técnico subsequente). (INEP/Sinopse 

Estatística da Educação Básica, 2015) 

O Censo Escolar 2015 indica que o município de Araras possuía – no referido 

ano – 321 docentes atuando na educação infantil, sendo 178 em creches (123 na rede 

municipal e 56 em instituições privadas) e 159 na pré-escola (117 na rede municipal e 

45 nas instituições privadas)129. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

O Plano Municipal de Educação (PME) de Araras foi aprovado pela Lei nº 

4.782, de 29 de julho de 2015, com vigência de 2015 a 2024. O documento não traz 

características sociais, econômicas e/ou educacionais do município tampouco um 

diagnóstico da realidade educacional. Após apresentar as diretrizes gerais que regerão o 

Plano, enuncia as metas previstas para cada etapa/modalidade da educação básica. 

Na Meta 1, referente à educação infantil, há a previsão da universalização da 

pré-escola até 2016 e do aumento do atendimento da demanda de creche em 60%, até 

2024. As estratégias elaboradas para cumprimento da meta dizem respeito à: ampliação 

                                                   
129Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015). 
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do acesso; infraestrutura das instituições; projeto pedagógico; ações pedagógicas; 

recursos humanos; colaboração entre os entes federados; participação da comunidade 

escolar; supervisão, monitoramento e avaliação. 

No que tange à ampliação do acesso, as estratégias previstas são: a reforma e/ou 

ampliação de cinco Escolas Municipais de Educação Infantil e Fundamental 

(EMEIEFs), bem como “de outras unidades de educação infantil que se fizerem 

necessárias, conforme parecer do Conselho Municipal de Educação” (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARARA;. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS 

JURÍDICOS, 2015, p. 3); garantir que “as novas edificações de creches previstas 

atendam a demanda” (IDEM, p. 3) que, atualmente, é atendida por meio de convênio 

mantido pelo Programa Pró-Creche130, em seis diferentes instituições privadas de 

ensino; ampliar a oferta de educação infantil com a construção de cinco novas creches. 

Mesmo com a previsão dessas medidas, o Plano indica que o município continuará com 

a perspectiva de “articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como 

entidades beneficentes de assistência social na área de educação com a expansão da 

oferta na rede escolar pública” (IDEM, p. 5), para dar conta da demanda existente. 

Visando à expansão e à garantia de oferta, prevê assegurar recursos públicos para “a 

manutenção e desenvolvimento da educação infantil” (IDEM, p. 5) e organizar, na 

SME, “um sistema de informatização dos dados estatísticos em relação à solicitação de 

vagas do município” (IDEM, p. 3), com o propósito de controlar “o atendimento à 

demanda escolar” (IDEM, p. 3), prevendo – ainda – a disponibilização desses dados 

para o público em geral. Ademais, prediz a criação de mecanismos de controle e 

acompanhamento da frequência das crianças em prol da redução do absenteísmo. 

No que se refere à infraestrutura das instituições, as estratégias previstas pelo 

PME de Araras são: manutenção e ampliação “do programa nacional de construção e 

reestruturação de escolas, bem como de aquisição de equipamentos, visando à expansão 

e à melhoria da rede física de escolas públicas de educação infantil”; garantir, no 

processo de ampliação da rede física, “a infraestrutura necessária para um tratamento 

pedagógico de qualidade”; elaborar “plano de ação que defina as condições mínimas de 

infraestrutura indispensáveis para o funcionamento adequado das unidades de educação 

infantil”, tanto públicas quanto conveniadas; garantir a “obtenção de mobiliário, 

                                                   
130O programa Pró-Creche foi criado pela Prefeitura de Araras, em 2009, para atender parte da demanda 

por creche no município. Por meio desse programa, a prefeitura “paga para unidades particulares 

atenderem as crianças que não encontram vaga na rede pública municipal”. Disponível em: 

http://www.araras.sp.gov.br/e/?c=noticias&i=15608, consultado em 23/03/2016. 

http://www.araras.sp.gov.br/e/?c=noticias&i=15608
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equipamentos e materiais didático-pedagógicos”; garantir atendimento aos padrões 

mínimos de infraestrutura das instituições, previstos nos documentos nacionais, nos 

primeiros dois anos de vigência do PME. 

Em relação ao projeto pedagógico, o documento prediz: reforçar o projeto, 

promovendo a participação da comunidade em sua elaboração, por meio de conselhos 

escolares e/ou outras formas de participação, com base em princípios democráticos; 

garantir que os estabelecimentos de educação infantil, públicos e privados, formulem 

seus projetos pedagógicos “à luz das diretrizes do Referencial Curricular Nacional da 

Educação Infantil e a Proposta Curricular de 2013, da Secretaria Municipal de 

Educação, com a participação efetiva dos profissionais que integram esse nível de 

ensino” (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS; SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ASSUNTOS JURÍDICOS, 2015, p. 6); assegurar a autonomia das pré-escolas em 

relação ao seu projeto pedagógico, “respeitadas as normas do Sistema de Ensino do 

Município e legislação pertinente” (IDEM, p. 6). 

Quanto às ações pedagógicas, as estratégias dizem respeito a diferentes 

demandas, quais sejam: viabilização de programas informatizados para a pré-escola, 

com a disponibilização de equipamentos com acesso à internet e profissionais 

capacitados para atuar junto às crianças; “garantir o atendimento às crianças de 05 

(cinco) anos de idade em pré-escolas e a articulação com a etapa escolar seguinte de 

forma a preparar o aluno para o ensino fundamental” (IDEM, p. 6) 

No que se refere aos recursos humanos, o documento prevê: 

 

Garantir módulo de pessoal de apoio administrativo e pedagógico, 

segundo a complexidade dos estabelecimentos de ensino; 

Incentivar programas de formação continuada de professores de 
Educação Infantil de forma que, até 2020, os professores atinjam o 

nível de pós-graduação específica para sua área de atuação;  

Viabilizar convênios com as universidades para oferecimento de 

cursos de pós-graduação aos profissionais da educação; 

Promover ações junto às instituições formadoras do Ensino Superior, a 
fim de qualificar a formação de professores para a Educação Infantil, 
com conteúdos específicos da área, estimular a articulação entre 
programas de pós-graduação stricto e lato sensu e cursos de formação 
de professores para a Educação Infantil, de modo a garantir a 
construção de currículos capazes de incorporar os avanços das 

ciências no atendimento da população de 0 a 5 anos.  

Prover a biblioteca de cada escola de um sistema de acesso 
informatizado, permitindo que docente e funcionários estejam em 

contato com outras bibliotecas do estado e do país, de modo a garantir 
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a possibilidade de uma atualização permanente. (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ARARAS; SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSUNTOS JURÍDICOS, 2015, p. 5) 

 

As estratégias voltadas para a colaboração entre os entes federados com vistas ao 

atendimento da Meta 1 dizem respeito a: definição de “metas de expansão das redes 

públicas de educação infantil segundo padrão nacional de qualidade compatível com as 

peculiaridades locais” (IDEM, p. 3); aprimoramento do regime de colaboração no que 

tange ao atendimento da educação especial; aperfeiçoamento da cooperação entre o 

município e o estado para garantir maior otimização do cadastramento de alunos, 

“possibilitando o planejamento de medidas necessárias quanto às construções escolares, 

transporte e outras” (IDEM, p. 6). 

Além de prever a participação da comunidade e das famílias na formulação do 

projeto pedagógico dos estabelecimentos educacionais, o documento prediz que as 

instituições disponibilizem seus espaços, nos fins de semana, “para o oferecimento de 

cursos e reuniões para os pais dos alunos, segundo regulamentação do Conselho de 

Escola ou APM, respeitada a regulamentação da Administração Municipal” (IDEM, p. 

6). 

Por fim, as estratégias que tratam da supervisão, do monitoramento e da 

avaliação preveem: controlar e supervisionar as creches particulares, públicas e 

conveniadas, bem como orientar e avaliar as instituições de educação infantil, tomando 

por base os Referenciais Curriculares do MEC e a Proposta Curricular Municipal; 

“garantir um sistema de controle e supervisão das creches particulares, públicas e 

conveniadas” (IDEM, p. 4), para assegurar as condições mínimas estabelecidas pelo 

PME; “ampliar a articulação com os órgãos de assistência social e de saúde do 

Município para acompanhamento e monitoramento dos beneficiários dos programas 

sociais que estão na educação infantil” (IDEM, p. 6). 

O PME de Araras incorpora, na sua quase totalidade, as indicações do Plano 

Nacional. Como um diferencial, prevê um percentual maior de atendimento para as 

crianças em idade de creche do que aquele indicado pelo Plano Nacional. 

No que tange à avaliação, o documento insere-a no processo de supervisão e 

monitoramento das instituições e indica que o mesmo terá como base os Referenciais 

Curriculares do Ministério e a Proposta Curricular do Município, de onde se depreende 

que os procedimentos avaliativos levarão em conta questões pertinentes ao currículo 
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destinado a essa etapa educacional. Essa impressão é corroborada pelas informações 

prestadas pela respondente de nossa pesquisa, na SME, como apresentaremos a seguir.  

 

Características da avaliação 

 

Em Araras, de acordo com informações encaminhadas pela secretária que 

assessora a Secretária de educação do município, a avaliação da educação infantil tem 

como foco “a instituição e seu trabalho planejado e desenvolvido”, bem como o 

desenvolvimento das crianças. A equipe de apoio técnico pedagógico da secretaria é 

quem se responsabiliza pela elaboração da avaliação que é composta pelas “expectativas 

de aprendizagem” constantes na Proposta Curricular Pedagógica do município e que, 

segundo a respondente, estão “alinhadas aos direitos de aprendizagem esperados para 

cada etapa do desenvolvimento infantil”. 

Para avaliar o desenvolvimento das crianças utilizam-se fichas de 

acompanhamento, cujas informações proporcionam a elaboração de “gráficos 

comparativos evidenciando o desenvolvimento da aprendizagem”. De acordo com as 

informações prestadas pelo município à pesquisa coordenada pela FCC e pelo INEP, as 

fichas avaliativas são compostas por “itens de acompanhamento de acordo com os 

indicadores de qualidade do MEC para a Educação Infantil” (FCC; INEP, 2014 – Base 

de dados) e são preenchidas trimestralmente. 

Os dados coletados são “repassados” em reuniões para “todos os envolvidos no 

processo”. De acordo com as informações fornecidas pela SME, “este instrumento 

constitui uma boa direção para nortear o trabalho do professor na mediação de 

aprendizagens significativas em um movimento reflexivo constante por parte do 

docente”. 

Além da avaliação coordenada pela secretaria, os estabelecimentos educacionais 

também elaboram suas avaliações a partir de “orientações específicas” da SME “para 

cada fase do desenvolvimento infantil”. Essas orientações estão elencadas em “um guia 

do aplicador, contendo o passo a passo de como desenvolver as atividades das crianças” 

e são discutidas em reuniões com os gestores e professores coordenadores pedagógicos 

das instituições, que devem repassá-las aos professores. 

O município conta com um Índice de Avaliação Pedagógica Local (IAPEL) que 

é calculado para o ensino fundamental, as creches e a pré-escola, segundo as 
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informações prestadas pela SME. No ensino fundamental, o índice é composto pelos 

resultados obtidos pelos alunos do 1º ao 9º ano, em provas que são aplicadas durante o 

ano letivo na rede, e supre a ausência de cálculo do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) nos anos em que o indicador do governo federal não se aplica.  

No caso da educação infantil, de acordo com a Lei nº 4.665, de 16 de dezembro 

de 2013, alterada pela Lei 4.745, de 2 de dezembro de 2014, que instituiu o Índice de 

Valorização do Profissional da Educação (IVPE), as crianças são avaliadas por meio 

dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil. Importante notar que a menção 

sobre o uso dos Indicadores na avaliação da etapa foi encontrada apenas na referida lei, 

que trata da valorização dos profissionais da educação. Além disso, não fica claro como 

o processo é realizado, lembrando ainda que os Indicadores não preveem a avaliação 

das crianças. 

O IVPE é calculado para o pagamento de bonificação de professores, 

professores temporários, gestores, coordenadores, servidores afastados de suas unidades 

escolares para atuação na Secretaria Municipal de Educação; e o IAPEL é um dos 

critérios utilizados na composição final desse indicador, conforme determina o artigo 3º 

da lei, em seus incisos I, II, III e IV: 

 

I - 30% (trinta por cento) do valor estipulado, para fins de assiduidade; 
II - 30% (trinta por cento) do valor estipulado, para fins de 
participação em cursos ou eventos correlatos de formação continuada; 
III - 20% (vinte por cento) do valor estipulado, para fins do Índice de 
Avaliação Pedagógica Local (IAPEL); 
IV - 20% (vinte por cento) do valor estipulado, para fins do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ARARAS; SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSUNTOS JURÍDICOS, 2013, p. 1-2) 

 

O parágrafo 2º do artigo 3º define como deve ser o cálculo do IVPE nos anos em 

que o IDEB não for aferido, ou seja, o valor estipulado do IDEB será substituído por 

mais 20% do valor estipulado do IAPEL. 

 

§ 2º) Nos anos em que o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica - IDEB não for aferido será utilizado o Índice de Avaliação 
Pedagógica Local – IAPEL, na proporção de 40% (quarenta por 
cento) para composição do Índice de Valorização do Profissional da 
Educação – IVPE. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS; 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, 2013, p. 
2) 
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De acordo com o Decreto nº 6.095, de 23 de dezembro de 2014, que 

regulamenta a Lei 4.665 – para o ano de 2015, na educação infantil o IAPEL é utilizado 

na proporção de 40%, pois não há aferição do IDEB para essa etapa educacional 

(Araras, Decreto 6.095, de 23 de dezembro de 2014). Os artigos 17 e 18 do Decreto 

explicitam a forma como o IAPEL é constituído e de que maneira compõe o IVPE para 

pagamento dos profissionais da educação. 

 

Art. 17) - No Ensino Infantil, considera-se evolução no 
desenvolvimento pedagógico dos alunos avaliados o aumento da 

quantidade de alunos que correspondem totalmente ou parcialmente 
aos indicadores de qualidade estabelecidos pelo Ministério da 
Educação. 

§ 1º) - Para os profissionais da educação que trabalham com a 
faixa etária entre 18 (dezoito) a 36 (trinta e seis meses) será 
considerada a evolução na quantidade de alunos que tiverem 
migrado da condição “não correspondem” para a condição 
“correspondem aos indicadores avaliados”. 

§ 2º) - Para os profissionais da educação que trabalham com a 
faixa etária entre 3 (três) a 5 (cinco) anos será considerada a 
evolução na quantidade de alunos que “não correspondem” para 
“correspondem parcialmente” e/ou na quantidade de alunos que 
“correspondem parcialmente” para “correspondem totalmente” 
aos indicadores avaliados. 
§ 3º) - A evolução no desenvolvimento pedagógico dos alunos 

avaliados será aferida entre a segunda e a terceira etapa de 
avaliação. 

Art. 18) - Para fins de verificação de evolução no desenvolvimento 
pedagógico dos alunos avaliados, os profissionais da educação que 
atuam no Ensino Infantil terão a seguinte correlação: 

a) Professores de Educação Infantil: deverão apresentar 

evolução dentro de sua respectiva turma de alunos. 

b) Professores de Educação Infantil Auxiliar, Professores 
Coordenadores, Vice-diretores e Diretores: deverão 
apresentar evolução dentro da unidade sede ou na unidade 

onde atuam. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS 

JURÍDICOS, 2014, p. 5) 

 

Em síntese, a avaliação da educação infantil de Araras é formulada pela equipe 

técnica da Secretaria Municipal de Educação e enfoca o trabalho pedagógico e o 

desenvolvimento das crianças. Os resultados são utilizados para nortear o trabalho dos 

professores e avaliá-los, tendo por finalidade o pagamento de bonificação, calculado por 

meio de um índice municipal denominado Índice de Avaliação Pedagógica Local 

(IAPEL). Os estabelecimentos educacionais também formulam suas próprias avaliações, 

a partir de orientações fornecidas pela SME. 
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Por fim, informamos que, em dezembro de 2016, solicitamos à SME 

informações complementares sobre IAPEL e o uso dos Indicadores da Qualidade na 

Educação Infantil nos processos avaliativos da etapa. No entanto, não obtivemos 

resposta. 

 

 

AVARÉ 

 

O IDHM de Avaré, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,767. Considerado, a 

partir deste indicador, um município de alto desenvolvimento humano, teve a 

longevidade como variável que mais contribuiu para o índice (0,866), seguida pela 

renda (0,751) e, por fim, pela educação (0,695).  

Avaré mantém um Sistema Municipal de Ensino próprio, instituído por meio da 

lei municipal nº 403, de 27 de dezembro de 2002.  

Em 2010, 82.934 pessoas compunham a população de Avaré. Em 2015, a 

população do município foi estimada em 88.385 pessoas, pelo IBGE.  

Ainda em 2015, segundo o Censo Escolar, 22.005131 alunos estavam 

matriculados em estabelecimentos educacionais sediados no município. Deste total, 

8.966 (40,75%) estavam sob responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 

3.485 na educação infantil, 5.073 no ensino fundamental e 408 na EJA. No Gráfico 4 

registramos a distribuição das matrículas por etapa/modalidade de ensino, na rede 

municipal de educação de Avaré. 

  

                                                   
131 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial, dos alunos que frequentam as classes comuns. 
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Gráfico 4 – Distribuição de matrículas municipais na Educação Básica, por etapa/modalidade de 
ensino. Avaré. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil havia 4.686 crianças matriculadas, sendo 3.485 na rede 

municipal (1.631 em creche e 1.854 na pré-escola) e 1.201 em escolas privadas (793 em 

creche e 408 na pré-escola). (Tabela 12) 

 

Tabela 12 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Avaré. 2015 

Dependência Administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 1.631 67,29 1.854 81,96 3.485 74,37 

Privada 793 32,71 408 18,04 1.201 25,63 

TOTAL 2.424 100,00 2.262 100,00 4.686 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental – anos iniciais, a rede municipal se responsabilizava por 

5.073 matrículas e as escolas privadas por 1.231. Já as matrículas dos anos finais da 

etapa estavam distribuídas entre a rede estadual, responsável por 4.094 alunos, e as 

escolas privadas, por 899. Se levarmos em consideração o atendimento público da etapa 

como um todo, o percentual de atendimento da rede municipal é superior ao da rede 

estadual, o que imputa ao município uma responsabilidade considerável com o ensino 

fundamental, além de responder quase que totalmente pelo atendimento da educação 

infantil. Na Tabela 13 detalhamos as informações. 

 

38,87%

56,58%

4,55%

Educação Infantil Ensino Fundamental EJA
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Tabela 13 – Número de matrículas no ensino fundamental, nos anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Avaré. 2015 

Dependência Administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual - 0,00 4.094  81,99 4.094 36,24 

Municipal 5.073 80,47 - 0,00 5.073 44,91 

Privada 1.231  19,53 899 18,01 2.130 18,85 

TOTAL 6.304 100,00 4.993 100,00 11.297 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 

Elaborado pela autora. 

 

Em 2015, o município atendia também ao ensino fundamental Modalidade EJA, 

com 408 alunos matriculados. A rede estadual era responsável por um número menor de 

alunos: 380. Já o ensino médio era atendido quase que totalmente pelo estado, havendo 

matrículas também em escolas federais e privadas, em menor número. A Modalidade 

EJA do ensino médio era atendida apenas pela rede estadual e o ensino profissional 

(nível técnico), pelo estado e por escolas federais e privadas. (INEP/Sinopse Estatística 

da Educação Básica, 2015) 

O Censo Escolar 2015 indica que o município de Avaré possuía, no referido ano, 

215 docentes atuando na educação infantil, sendo 39 em creches (38 na rede municipal 

e um em instituição privada) e 181 na pré-escola (138 na rede municipal e 43 nas 

instituições privadas)132. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

De acordo com o Plano Municipal de Educação (PME) de Avaré, aprovado pela 

Lei nº 1.921, de 26 de maio de 2015, com vigência de dez anos, a rede municipal de 

educação conta com 39 estabelecimentos escolares, sendo dois prédios pertencentes a 

entidades filantrópicas, ou seja, instituições conveniadas com o poder público 

municipal. O documento não informa quantos estabelecimentos se destinam a cada 

nível/etapa da educação básica, mas registra que a educação infantil é atendida em 

Centros de Educação Infantil (CEIs) reservados às crianças de zero a cinco anos, e em 

Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs), que atendem crianças de quatro e 

cinco anos, bem como alunos do ensino fundamental. A rede estadual de ensino é 

responsável por 12 estabelecimentos e as escolas particulares totalizam 15 unidades. Há 

ainda uma instituição federal. (PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 

AVARÉ; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2015) 

                                                   
132Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
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Os dados do Censo Escolar 2015 registram a existência de 42 

estabelecimentos133 sediados no município de Avaré, que atendem a educação infantil. 

A creche era atendida em 14 estabelecimentos municipais e em 11 privados, enquanto a 

pré-escola era atendida em 27 estabelecimentos municipais e em dez privados. 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

O PME de Avaré apresenta os marcos legais para a formulação do Plano, 

consubstanciados na legislação nacional (CF 88; LDBN 9394/96; PNE 2014-2014), 

bem como caracterização populacional, social, econômica, cultural e educacional do 

município, com dados atualizados extraídos de bases nacionais consolidadas, como é o 

caso do Censo Demográfico 2010, do Censo Escolar 2014 e do Data Escola 2014 e, 

ainda, de bases estaduais (Fundação Seade) e informações organizadas em âmbito 

municipal. 

No que tange à educação infantil, o documento registra a necessidade de 

universalização do atendimento. O registro, contudo, parece afirmar que a 

universalização se refere ao nível creche e não à pré-escola, como prevê o Plano 

Nacional. 

 

Considerando a defasagem entre o número real de vagas oferecidas e a 
demanda existente no nível de ensino de 0 a 3 anos, e também o 
crescimento demográfico do nosso Município, a nossa meta principal 

é a universalização, ou seja, atender 100% das nossas crianças. 
(PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ; 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2015, p. 47) 

 

Para dar conta dessa universalização, o documento apresenta uma série de 

estratégias que buscamos sintetizar, a seguir: 

 

a) Estratégias referentes à construção e ampliação da rede física: finalizar três 

construções, no prazo de dois anos; construir novas unidades, a partir de estudos 

sobre a demanda, em bairros mais necessitados; atendimento à legislação 

vigente quanto aos padrões mínimos de infraestrutura na construção dos novos 

estabelecimentos e adaptação dos prédios já existentes, a partir do início da 

vigência do PME; garantir e respeitar as normas de acessibilidade na construção 

e adaptação dos estabelecimentos educacionais, bem como de aquisição de 

equipamentos destinados à educação infantil. 

                                                   
133 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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b) Estratégias relativas ao acesso e permanência das crianças nos estabelecimentos 

educacionais: “promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à 

educação infantil, em parceria com órgãos públicos [...], preservando o direito da 

família em relação às matrículas das crianças de até três anos” (PREFEITURA 

DA INSTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ; SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, 2015, p. 48); ampliar o atendimento em tempo integral; promover 

a participação da comunidade escolar; fortalecimento do acompanhamento e 

monitoramento do acesso e da permanência das crianças, “em especial dos 

beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração com as 

famílias e com os órgãos públicos [...]” (IDEM, p. 49); manter parcerias com as 

demais secretarias e órgãos governamentais do município (saúde, assistência 

social, entre outros. 

c) Estratégias referentes ao trabalho pedagógico, currículo e planejamento das 

ações pedagógicas: implementação de novo Projeto Político Pedagógico da 

secretaria nos estabelecimentos da rede municipal, em 2016; manutenção dos 

projetos e programas já existentes e proposição de novos; articulação dos 

processos de alfabetização dos anos iniciais do ensino fundamental com as 

estratégias desenvolvidas na pré-escola, “com qualificação e valorização dos 

professores alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir 

a alfabetização plena de todas as crianças” (PREFEITURA DA INSTÂNCIA 

TURÍSTICA DE AVARÉ; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

2015, p. 49); investimento no uso de novas tecnologias na educação infantil, 

para o aprimoramento do projeto pedagógico; introduzir aulas de informática na 

pré-escola; inclusão das disciplinas de educação física, artes e língua estrangeira 

com professores especializados; garantir a educação ambiental de forma 

integrada com as demais áreas do conhecimento, discutindo temas relacionados 

à biodiversidade e à preservação; organização de encontros quinzenais com 

professores coordenadores dos estabelecimentos educacionais, “para estudos 

relacionados à educação infantil (Legislação, textos reflexivos, projetos, entre 

outros assuntos pertinentes à Educação)” (IDEM, p. 51); garantir períodos de 

planejamento no início de cada semestre; manter reuniões pedagógicas 

periódicas. 
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d) Estratégias relacionadas ao monitoramento e supervisão dos estabelecimentos: 

assegurar que, no prazo de cinco anos, a contar do início da vigência do PME, 

todas as instituições públicas e privadas atendam aos requisitos mínimos 

exigidos na deliberação do Conselho Municipal de Educação (CME); manter 

“sistema de acompanhamento, controle e supervisão” (PREFEITURA DA 

INSTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ; SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, 2015, p. 49) tanto nos estabelecimentos públicos quanto 

conveniados, com apoio técnico e pedagógico, com vistas a melhorar a 

qualidade e garantir o cumprimento dos padrões mínimos estabelecidos pela 

legislação nacional e municipal; visitar periodicamente as instituições privadas 

que oferecem exclusivamente a educação infantil. 

e) Estratégias referentes aos recursos humanos: garantir a existência de “Professor 

da Educação Básica para atuar com projetos no contraturno das Unidades 

Escolares, que ofereçam o Ensino em Tempo Integral” (IDEM, p. 51); manter o 

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI), para atuar exclusivamente nos 

CEIs; ter um professor coordenador em cada estabelecimento educacional. 

f) Estratégia referente à Avaliação da Educação Infantil: assegurar 

 

[...] processo de avaliação através do planejamento anual, plano de 
aula semanal, rotina diária, portfólios do professor e aluno, relatório 
bimestral ou semestral da turma, registro individual do aluno, 
avaliação diagnóstica diferenciada e, na pré-escola [...], dar 

continuidade através da Avaliação Diagnóstica (hipótese de escrita e 
leitura). (PREFEITURA DA INSTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2015, p. 51) 

 

As iniciativas constantes no PME de Avaré revelam preocupações do município 

em atender à legislação que trata da educação infantil no Brasil, especialmente no que 

concerne aos padrões mínimos de infraestrutura, à estruturação do trabalho pedagógico 

e do currículo, ao monitoramento e supervisão do trabalho pedagógico das instituições e 

a sua infraestrutura. Quanto à avaliação, o documento registra a existência, no 

município, de iniciativa com foco no desenvolvimento das crianças. As respostas 

fornecidas pela secretária de educação, respondente da nossa pesquisa na SME, em 

nossa visão, explicitam esse movimento de forma mais detalhada, como veremos a 

seguir. 
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Características da avaliação 

 

De acordo com a secretária de educação de Avaré, o município avalia a 

educação infantil desde 2009, por meio de orientações e procedimentos comuns que são 

definidos pela equipe Técnica Pedagógica da Educação Infantil da Secretaria Municipal 

da Educação. Tais orientações, segundo ela, são discutidas em reuniões e capacitações 

periódicas oferecidas aos professores coordenadores e gestores de cada estabelecimento 

educacional. O processo avaliativo da rede é orientado e acompanhado por meio de 

visitas da equipe de educação infantil da secretaria, pelos supervisores e coordenadores 

técnicos pedagógicos dessa etapa educacional. 

Os procedimentos avaliativos são realizados bimestral e semestralmente pelo 

coordenador pedagógico da instituição, em conjunto com os professores da classe, com 

o objetivo de “diagnosticar os avanços do desenvolvimento de cada criança” e as ações 

pedagógicas. Os instrumentos utilizados nesse processo são: questionários; fichas de 

acompanhamento; portfólios; relatórios bimestrais e/ou semestrais dos alunos; 

entrevistas com pais, com as crianças especiais e com as crianças que apresentam 

dificuldades na aprendizagem; entrevistas com os professores através de encontros em 

reuniões de Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) e Horário de Trabalho 

Pedagógico Individual (HTPI).  

Para as crianças de quatro e cinco anos é aplicada, ainda, uma avaliação 

diagnóstica relativa às hipóteses de leitura e de escrita. Além desses instrumentos, 

levam-se em consideração outros documentos, quais sejam: planejamento anual das 

instituições, plano de aula semanal e registro da rotina diária. As informações prestadas 

pelo município à pesquisa coordenada pela FCC e pelo INEP corroboram as ações 

acima mencionadas. 

Ainda de acordo com a respondente, a secretaria, por meio de visitas da equipe 

de supervisão, avalia a infraestrutura dos estabelecimentos educacionais, os materiais e 

os profissionais das Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) que atendem as 

classes de Pré-Escola (quatro e cinco anos) e dos Centros de Educação Infantil (CEIs) 

que atendem as crianças de (zero a cinco anos). 

Em síntese, a avaliação da educação infantil de Avaré tem como foco o 

desenvolvimento das crianças e as ações pedagógicas das escolas. É realizada por meio 

de um conjunto de orientações, procedimentos e instrumentos comuns formulados pela 

SME e discutidos em reuniões com os profissionais dos estabelecimentos educacionais. 
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Especificamente para as crianças da pré-escola é realizada uma avaliação diagnóstica 

com foco nas hipóteses de leitura e escrita. O processo avaliativo é acompanhado in 

loco pela SME. A avaliação da infraestrutura, dos materiais e dos profissionais também 

é realizada por meio de visitas da equipe de supervisão. Em dezembro de 2016, 

solicitamos esclarecimentos ao município, relativos a essa avaliação, bem como ao uso 

dos resultados de ambas as avaliações. Entretanto, não obtivemos resposta. 

 

 

BIRIGUI 

 

O IDHM de Birigui, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,780. Considerado, a 

partir desse indicador, um município de alto desenvolvimento humano teve a 

longevidade como variável que mais contribuiu para o índice (0,869), seguido pela 

renda (0,743) e, por fim, pela educação (0,734). 

Em 2010, o município concentrava 108.728 habitantes. Em 2015, a população 

do município foi estimada em 118.352 pessoas, de acordo com dados do IBGE. 

Segundo o Censo Escolar de 2015, 24.313134 alunos estavam matriculados em 

escolas baseadas em Birigui. Deste total, 10.800 (44,42%) estavam sob 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 4.640 na educação infantil, 

6.083 no ensino fundamental e 77 na Modalidade EJA. No Gráfico 5 registramos a 

distribuição das matrículas por etapa/modalidade de ensino, na rede municipal de 

educação de Birigui. 

  

                                                   
134 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial, dos alunos que frequentam as classes comuns. 
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Gráfico 5 – Distribuição de matrículas municipais na Educação Básica, por etapa/modalidade de 
ensino. Birigui. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil havia 5.773 crianças matriculadas, sendo 4.640 (2.334 em 

creche e 2.306 na pré-escola) na rede municipal de educação e 1.133 (793 em creche e 

340 na pré-escola) em escolas privadas, como detalhado na Tabela 14.  

 

Tabela 14 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Birigui. 2015 

Dependência Administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 2.334 74,64 2.306 87,15 4.640 80,37 

Privada 793 25,36 340 12,85 1.133 19,63 

TOTAL 3.127 100,00 2.646 100,00 5.773 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental havia 6.083 alunos matriculados nos anos iniciais da 

etapa, na rede municipal. A rede estadual de ensino responsabilizava-se por 4.492 

matrículas nos anos finais da etapa e 1.794 alunos estavam sob os cuidados de escolas 

privadas (949 nos anos iniciais e 845 nos anos finais), como registramos na Tabela 15. 

Se levarmos em consideração toda a etapa, a rede municipal de educação é quem mais 

atende ao ensino fundamental, além de ser responsável, quase que totalmente, pelo 

atendimento à educação infantil. 

 

42,96%

56,92%

0,71%

Educação Infantil Ensino Fundamental EJA
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Tabela 15 – Número de matrículas no ensino fundamental, nos anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Birigui. 2015 

Dependência Administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual - 0,00 4.492 84,17 4.492 36,32 

Municipal 6.083 86,50 - 0,00 6.083 49,18 

Privada 949 13,50 845 15,83 1.794 14,50 

TOTAL 7.032 100,00 5.337 100,00 12.369 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 

Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio era oferecido pela rede estadual e por escolas privadas, no 

município. A Modalidade EJA do ensino fundamental era atendida pela rede estadual, 

pela rede municipal e por escolas privadas. Já a EJA do ensino médio era atendida 

apenas pela rede estadual e por escolas privadas. Já a Educação Profissional (Nível 

Técnico) estava sob incumbência do estado e de escolas federais e privadas. (INEP / 

Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

O Censo Escolar 2015 indica que o município de Birigui possuía – no referido 

ano – 490 docentes atuando na educação infantil, sendo 335 em creches (283 na rede 

municipal e 58 em instituições privadas) e 165 na pré-escola (135 na rede municipal e 

30 nas instituições privadas)135. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

Os dados do Censo Escolar 2015 registram a existência de 39 

estabelecimentos136 sediados no município, que atendem a educação infantil. A creche 

era atendida em 19 estabelecimentos municipais e em 13 privados, enquanto que a pré-

escola era atendida em 21 estabelecimentos municipais e em nove privados. (INEP / 

Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

De acordo com o site da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Birigui, a 

rede municipal possui 32 estabelecimentos educacionais. Destes, nove pertencem à rede 

direta e seis são conveniados ao poder público municipal. Todos atendem crianças de 

zero a cinco anos de idade, em período integral. Há, ainda, uma Escola Municipal de 

Educação Infantil (EMEI) destinada apenas a crianças na modalidade de pré-escola (três 

a cinco anos de idade) e 16 Escolas Municipais (EM) “que atendem alunos da educação 

                                                   
135Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
136 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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infantil e ensino fundamental (quatro a dez anos de idade), dentre as quais, duas 

unidades atendem os alunos em período integral”.137 

O Plano Municipal de Educação (PME) de Birigui foi aprovado pela Lei nº 

6.064, de 11 de agosto de 2015. O documento está estruturado com a apresentação das 

diretrizes para a educação no município e artigos com orientações gerais relativas a: 

colaboração entre os entes federados; investimento na educação básica; 

acompanhamento e avaliação do PME; encaminhamentos para elaboração de lei 

referente à gestão democrática. Não traz histórico e características da rede, tampouco 

um diagnóstico atualizado da realidade educacional no município. 

Em relação à educação infantil, apresenta a meta de universalização da pré-

escola (para crianças de quatro e cinco anos) até 2016, bem como a ampliação da oferta 

em creches para atender, ao menos 50% das crianças de zero a três anos até o fim da 

vigência do referido plano. As estratégias definidas pelo município para dar conta da 

meta consideram orientações fornecidas pela legislação nacional vigente, como se 

segue: 

a) Estratégias referentes à rede física: definição de “programa de construção e 

reestruturação das escolas de tempo integral” (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BIRIGUI; CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI, 2015, p. 4) e “aquisição de 

equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas 

públicas de educação infantil” (IDEM, p. 4). Tanto a reestruturação dos 

estabelecimentos quanto a aquisição de equipamentos devem estar de acordo 

com padrões de qualidade estabelecidos pela legislação nacional, bem como 

deverão considerar as especificidades locais. 

b) Estratégias referentes à garantia de acesso e permanência das crianças na 

educação infantil: promover levantamento de demanda por creche e pré-escola, 

em parceria com o Conselho Tutelar, para planejamento da oferta; ofertar 

“matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades beneficentes de 

assistência social na área de educação” (IDEM, p. 4) e expandir a oferta na rede 

pública; fortalecer os mecanismos já existentes de acompanhamento da 

frequência das crianças, estimulando a participação dos pais nesse processo; 

realizar parceria entre a SME e a Secretaria Municipal de Saúde, haja vista que 

os agentes de saúde que atuam nos bairros mantêm os dados de localização da 

                                                   
137 Disponível em: http://www.birigui.sp.gov.br/educacao/site/reparticoes/reparticoes.php, consultado em 

23/03/2016. 

http://www.birigui.sp.gov.br/educacao/site/reparticoes/reparticoes.php
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população atualizados e podem contribuir para a garantia da opção de matrícula, 

bem como embasar o planejamento da oferta de vagas; “fomentar reuniões entre 

as secretarias de saúde e de educação para divulgação das informações legais 

traçando estratégias de trabalho mais eficientes” (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BIRIGUI; CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI, 2015, p. 5); implementar 

programas de orientação e apoio às famílias, em articulação com as áreas de 

saúde e de assistência social, de forma complementar; “articular a política 

municipal da educação infantil com os fóruns e outras organizações da 

sociedade que atuam na área” (IDEM, p. 5), para que a partir do primeiro ano de 

vigência do PME, haja “um espaço de discussão que garanta a articulação entre 

todos os setores responsáveis pelas políticas para infância no município” 

(IDEM, p. 5). 

c) Estratégias referentes aos recursos humanos: garantir formação inicial e 

continuada para os (as) profissionais da educação infantil; garantir a existência 

de profissionais com formação superior; respeitar a relação adequada entre o 

número de crianças por adulto, de acordo com os parâmetros nacionais de 

qualidade para essa etapa.  

d) Estratégias relacionadas ao acompanhamento do desenvolvimento das crianças e 

à avaliação da educação infantil: “criar mecanismo de articulação entre a 

educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental, identificando as 

deficiências e necessidades no desenvolvimento do trabalho na educação infantil 

e seus resultados, subsidiando o ingresso do aluno para o ensino fundamental” 

(IDEM, p. 5); “implantar ou readequar em caso de necessidade, [...] avaliação da 

educação infantil com base em parâmetros nacionais de qualidade e/ou outros 

indicadores relevantes” (IDEM, p. 4), até o segundo ano de vigência do PME. 

As estratégias definidas pelo PME de Birigui indicam que o município tem por 

base as orientações constantes na legislação nacional referente à educação infantil. No 

que tange à avaliação, o PME prevê a implantação ou readequação da iniciativa 

propalada pelo Plano Nacional. 
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Características da avaliação 

 

Em novembro de 2015, ao responder à nossa pesquisa, em Birigui, o supervisor 

da SME ressaltou a existência de “uma política de avaliação da educação infantil [no 

município] prevista em lei”. Essa política, segundo ele, resultou “dos trabalhos da 

Comissão de Elaboração do Estatuto e Plano de Carreira do Magistério” e contou com a 

participação de professores da educação infantil e do ensino fundamental, de 

coordenadores e diretores dos estabelecimentos educacionais e com um representante da 

SME. Foram realizados estudos coletivos e promovidos ajustes, ao longo dos anos, 

“mediante portarias e instruções normativas expedidas pela Secretaria Municipal de 

Educação”. Os instrumentos foram ajustados a partir da percepção das escolas quanto à 

sua “efetividade”. 

Os resultados da avaliação, em conjunto com o IDEB municipal, produzem um 

indicador para a educação infantil denominado Índice de Desenvolvimento da Educação 

Infantil (IDEI). De acordo com as informações prestadas pelo supervisor, o índice 

influencia na progressão da carreira de todos os profissionais da educação infantil da 

rede municipal, conforme prevê o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público e 

dos Profissionais de Apoio Educacional do Município de Birigui, estabelecido pela Lei 

Complementar nº 32, de 17 de setembro de 2010, como se segue: 

 

Artigo 104: A progressão funcional pela via não acadêmica dependerá 
da contagem de pontos dos fatores abaixo descritos: 
[...] 
III - Avaliação de resultado dos docentes: 
[...] 
b) Aos docentes que atuam na Educação Infantil aplicar-se-ão os 

indicadores individuais de avaliação da Educação Infantil (IDEI), bem 
como da avaliação da unidade escolar ou os indicadores de avaliação 
externa municipais, estaduais e/ou nacionais. 
[...]  
V- Avaliação de resultado dos Profissionais de Apoio Educacional: 

a) Às Babás aplicar-se-ão os indicadores individuais de 
avaliação da Educação Infantil (IDEI), bem como da 
avaliação da unidade escolar ou os indicadores de avaliação 

externa municipais, estaduais e/ou nacionais. (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BIRIGUI; CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRIGUI, 2010, p. 32) 

 

Nesse primeiro contato, o supervisor nos informou que a avaliação é realizada 

anualmente, em todos os estabelecimentos educacionais que atendem às crianças de 
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zero a cinco anos, sob coordenação da equipe da secretaria e com apoio dos 

profissionais das escolas. Assinalou que tanto as instituições quanto as crianças eram 

“avaliadas em dois eixos: dimensão processual (Aprendizagem Escolar e Ambiente 

Educativo) e dimensão institucional (Avaliação dos pais ou responsáveis)”. 

Em dezembro de 2016, ao enviar-nos esclarecimentos quanto ao formato da 

avaliação, o respondente nos informou que o aspecto Aprendizagem Escolar não seria 

mais avaliado. 

Ainda assim, registramos que, no referido aspecto, a iniciativa avaliava o nível 

de desenvolvimento das habilidades dos alunos, tanto da creche como da pré-escola, nas 

seguintes áreas: linguagem oral e escrita; identidade e autonomia das crianças; e 

movimento. No caso da pré-escola, avaliava-se também a matemática. As informações 

prestadas pelo município à pesquisa coordenada pela FCC e pelo INEP, em 2014, 

mencionam uma avaliação com foco nos “progressos dos alunos”, realizada “por meio 

de atividades aplicadas in loco e de preenchimento de relatório [...] a partir de pontos 

específicos observados em relação à série avaliada” (FCC; INEP, 2014 - Base de 

dados). 

A partir de agosto de 2016, a avaliação da educação infantil de Birigui passou a 

contemplar apenas o “ambiente educativo”, na dimensão processual e manteve a 

aplicação de questionários aos pais para avaliar a “qualidade do processo educativo”, na 

dimensão institucional. 

Em relação ao “ambiente educativo” avaliam-se, de acordo com o supervisor, as 

interações e o estímulo à autonomia das crianças e o espaço de aprendizagem, 

observando se o mesmo “vai além da sala de aula, valorizando-se as rotinas e a 

organização do trabalho pedagógico que considera a criança como única”. A Instrução 

Normativa SME nº 002, de 2 de agosto de 2016, enviada pelo supervisor, em nosso 

segundo contato com o município, explicita o entendimento da SME e o que deve ser 

considerado no processo de avaliação quanto a esse aspecto: 

 
I - Ambiente Educativo: avaliação do ambiente educativo por 
turma/sala considerando-o como espaço de educação, aprendizagem e 
vivência de valores, no qual os indivíduos se socializam, brincam e 
experimentam a convivência com a diversidade humana. Neste eixo 
considerar-se-á a adequação da proposta e dos conteúdos, os 
agrupamentos, a organização do ambiente, a adequação dos recursos 
materiais e a interação como práticas fundamentais para a construção 
de um clima favorável para uma educação de qualidade, considerando 

a criança como única. (SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE BIRIGUI, 2016, p. 2) 
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A dimensão institucional da avaliação utiliza questionários que são aplicados 

aos pais, com o objetivo de captar a percepção dos mesmos quanto à “qualidade do 

trabalho desenvolvido pelos profissionais que atuam diretamente na turma de seus 

filhos” (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BIRIGUI, 2016, p. 3). O 

supervisor detalha essa informação: 

 

[Os questionários] avaliam o que os pais/responsáveis pensam em 
termos de qualidade do trabalho realizado pelo professor: como é o 

acolhimento do aluno na chegada e saída da escola; [se] o trabalho do 
professor contribuiu para que o aluno se desenvolvesse ao longo do 
ano. 

 

A referida Instrução Normativa trata da avaliação da educação infantil de Birigui 

como componente do processo de avaliação e progressão na carreira dos profissionais 

docentes e não docentes que atuam na etapa, do objetivo e das referências teóricas que 

fundamentam esse processo, como registrado nos itens I e II da Instrução: 

 

I. Da fundamentação legal: O processo de avaliação da 
Educação Infantil, concebido tendo em vista as disposições da 
Lei Complementar nº 32/2.010 e Portaria SME nº 27/2.011138 
e alterações, compõe o sistema de Progressão Funcional Não-
Acadêmica dos Profissionais do Quadro do Magistério e de 

Apoio Educacional do Município de Birigui e tem por 
princípios fundamentais à valorização dos profissionais da 
educação e a melhoria da qualidade do ensino público. 

II. Das avaliações da Educação Infantil: A avaliação da rede 
municipal de ensino será instrumento relevante que permitirá 
aferir os níveis de qualidade do trabalho educativo da 
educação infantil, no que diz respeito às dimensões processual 

e institucional, tendo como referência as competências, 
objetivos e/ou habilidades constantes nos planos de ensino da 
rede municipal e Referenciais Curriculares Nacionais da 
Educação Infantil (RCNEIs). (SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE BIRIGUI, 2016, p. 1) 

 

Os resultados da avaliação são utilizados no processo de progressão funcional 

dos profissionais da educação que atuam nos estabelecimentos educacionais e na SME. 

                                                   

138 Solicitamos a Portaria SME 27/2011 ao supervisor que respondeu à nossa pesquisa, no município de 

Birigui. O documento não nos foi enviado, mas de acordo com o respondente, a referida portaria “regula a 

evolução funcional de várias categorias, repetindo o que está na parte de progressão funcional da Lei 

Complementar 32/2010”, citada neste texto. 
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A avaliação é aplicada “para as turmas do Berçário a Pré-escola, sob a regência de 

Babás, Educadores de Creche e Professores de Educação Infantil”, que recebem uma 

pontuação cuja “valoração máxima” é de “100 (cem) pontos”. A metodologia utilizada 

no processo avaliativo e a pontuação aferida em cada dimensão/eixo, para as turmas 

regidas por estes profissionais, estão registradas no Quadro 40, retirado da Instrução 

Normativa SME 02/2016. 

 

Quadro 40 – Metodologia e pontuação das dimensões/eixos da avaliação da educação infantil 

em Birigui. 2016 

Dimensões Eixos 
Metodologia de 

avaliação 
Pontuação 

Pontuação 

final 

Dimensão 

Processual 

(DP) 

Ambiente 
Educativo 

Preenchimento de ficha 
avaliativa do ambiente 
educativo por 
profissional indicado 
pela Secretaria de 
Educação. 

0 a 35 pontos 

DP+DI 

Preenchimento de ficha 
avaliativa do ambiente 
educativo por gestor da 
unidade. 

0 a 20 pontos 

Preenchimento de ficha 
avaliativa do ambiente 
educativo pelo(s) 
profissional(is) da 
turma. 

0 a 15 pontos 

Dimensão 

Institucional 

(DI) 

Avaliação 
dos Pais ou 

Responsáveis 

Aplicação de 
questionário aos pais ou 
responsáveis por 
profissional indicado 

pela Secretaria de 
Educação, visando à 
coleta de informações 
sobre a qualidade do 
trabalho desenvolvido 
pelos profissionais que 
atuam diretamente na 
turma. 

0 a 30 pontos 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Birigui (2016). 

 

Na dimensão processual, os profissionais da escola que atuam nas turmas 

(Babás, Educadores de Creche e Professores de Educação Infantil) ou na gestão escolar 

(diretores e coordenadores) e a equipe técnica da SME são avaliados em cinco 

indicadores, quais sejam: “adequação da proposta e dos conteúdos; agrupamentos; 

organização do ambiente; adequação dos recursos materiais; Interação” (Instrução 
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Normativa SME 02/2016, p. 3). A análise da referida Instrução Normativa nos fez 

depreender que, para cada indicador, é estabelecida uma pontuação conforme o nível de 

enquadramento funcional do profissional, sendo que, no Nível I, a pontuação mais alta  

de cada grupo de profissionais (equipe técnica da SME, gestores e profissionais da 

turma), multiplicada pela quantidade de indicadores (cinco), resulta na maior pontuação 

indicada no Quadro 40. No Quadro 41, a seguir, registramos as pontuações para cada 

grupo de profissionais e seus respectivos níveis de enquadramento funcional. 

 
Quadro 41 – Critérios de avaliação em cada nível de enquadramento funcional, na SME e no 

estabelecimento educacional. Birigui 

Nível de 

enquadramento 

funcional 

Critérios de Avaliação/Pontuação 

Equipe técnica da SME Gestores Profissionais da turma 

I 7,00 – 6,00 4,00 3,00 

II 5,00 – 4,00 3,00 2,00 

III 3,00 – 2,00 2,00 1,00 

IV 1,00 – 0,00 1,00 – 0,00 0,50 – 0,00 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Birigui (2016). 

 

O Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público e dos Profissionais de 

Apoio Educacional do Município de Birigui definem “Nível” como sendo o 

“enquadramento vertical automático do servidor, no ato de sua nomeação ou 

reenquadramento e, dispensados quaisquer interstícios de tempo, nos níveis 

correspondentes a sua formação acadêmica” (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

BIRIGUI; CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI, 2010, p. 3). O artigo 101 da referida 

lei, que trata da progressão funcional pela via acadêmica, apresenta os critérios para 

enquadramento em cada um dos níveis mencionados, como se segue: 

 

I- Curso de graduação, correspondente à licenciatura plena, na área de 
educação, excetuando-se o de pré-requisito para ingresso na carreira: 

4(quatro) níveis; 

II- Curso de pós-graduação em nível de especialização “lato sensu”, 
na área da educação, com duração mínima de 360 (trezentos e 

sessenta) horas: 4 (quatro) níveis; 

III- Curso de pós-graduação “stricto sensu” em nível de mestrado, na 

área da educação: 5 (cinco) níveis; 

IV- Curso de pós-“stricto sensu” em nível de doutorado, na área da 
educação: 6 (seis) níveis. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BIRIGUI; CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI, 2010, p. 30) 
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A pontuação dos profissionais na dimensão processual (eixo ambiente 

educativo) pode ser influenciada por sua ausência no dia da aplicação da avaliação, 

como indica a Instrução Normativa SME 02/2016: 

 

a. Nas turmas regidas por mais de 01 (um) profissional, ocorrendo a 
ausência de um deles no dia de avaliação por motivo de atestado 
médico, licença gestante, licença prêmio ou convocações 
obrigatórias do poder judiciário, sua pontuação será a mesma 
obtida pelos profissionais da turma. 

b. Nas turmas regidas por apenas 01 (um) profissional, ocorrendo 

sua ausência no dia da avaliação por motivo de atestado médico, 
licença gestante, licença prêmio ou convocações obrigatórias do 
poder judiciário, será atribuída a média obtida pela unidade 
escolar. 

c. Nas demais ausências por quaisquer outros motivos, o profissional 
deixará de ter atribuída a respectiva pontuação no eixo Ambiente 
Educativo. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

BIRIGUI, 2016, p. 3) 

 

Em relação à dimensão institucional, a Instrução orienta como os 

estabelecimentos educacionais devem organizar a aplicação e a recolha dos 

questionários aos pais ou responsáveis das crianças: 

➢ Desenvolver estratégias que garantam o envio dos instrumentos para as famílias 

de cada turma e a devolução à equipe da SME, nas datas estabelecidas pela 

secretaria. 

➢ Manter espaços organizados no interior da unidade para que as famílias 

entreguem os questionários preenchidos. 

➢ Receber apenas os questionários entregues pelos próprios pais ou responsáveis, 

que devem assinar a lista de presença da turma (caso o documento seja entregue 

pela criança ou pessoa menor de idade e a unidade escolar aceitar esse 

procedimento, o questionário será anulado). 

 

O questionário, segundo a Instrução, contém cinco questões de múltipla escolha 

que são as mesmas para todas as turmas. Em cada questão, os pais ou responsáveis 

devem assinalar ótimo, bom, regular ou ruim. Depreendemos que as referidas questões 

são elaboradas como afirmativas para as quais as famílias realizam as indicações acima 

referidas. Os apontamentos recebem uma pontuação, a depender da resposta dada: 

ótimo (6 pontos); bom (4 pontos); regular (2 pontos); e ruim (0 ponto). 
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Além da pontuação obtida nas respostas dos questionários, as turmas também 

recebem pontos pela quantidade de instrumentos respondidos, como se segue: 

 

Fica exigido o retorno mínimo por turma de pelo menos 75% (setenta 
e cinco por cento) dos questionários respondidos pelos pais e/ou 

responsáveis para fins de apuração da nota plena obtida. Para a 
obtenção da pontuação das turmas, fixada em no máximo 30(trinta) 
pontos, serão consideradas além das pontuações obtidas nos 
questionários, as seguintes ponderações quanto às taxas de devolução 
dos questionários pelos pais e/ou responsáveis: 
a. Devolução igual ou superior a 75%: não haverá desconto; 
b. Devolução entre 65% e 74%: desconto de 1,00 (um) ponto na 

média obtida pela turma; 
c. Devolução entre 55 a 64%: desconto de 2,00 (dois) pontos na 

média obtida pela turma; 
d. Devolução abaixo de 55%: desconto de 3,00 (três) pontos na 

média obtida pela turma. (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE BIRIGUI, p. 4) 

 

Por fim, orienta-se que os pais ou responsáveis com filhos matriculados em 

diferentes turmas da educação infantil devem responder um questionário por turma, 

sendo que o envio da quantidade necessária de questionários para as famílias ficará a 

cargo do gestor da unidade escolar. 

O IDEI, ao qual nos referimos no início da caracterização da avaliação da 

educação infantil de Birigui, não é mencionado na Instrução Normativa enviada pelo 

supervisor, em nosso segundo contato. Cabe informar que nossa solicitação de 

esclarecimentos ao município era composta de três questões, sendo que uma delas 

tratava de tentar elucidar qual é a composição do referido índice. 

Ao que tudo indica, a iniciativa de avaliação da educação infantil existente em 

Birigui tem como finalidade avaliar o trabalho educativo realizado nos estabelecimentos 

educacionais e, por conseguinte, o desempenho dos profissionais que atuam na etapa. A 

avaliação possui duas dimensões: dimensão processual que avalia o ambiente educativo 

(adequação da proposta e dos conteúdos, os agrupamentos, a organização do ambiente, 

a adequação dos recursos materiais e a interação), por meio de uma ficha avaliativa 

preenchida pelos profissionais da SME e de outra pelos profissionais dos 

estabelecimentos educacionais e a dimensão institucional, onde as famílias respondem 

um questionário sobre a qualidade do trabalho desenvolvido pelos profissionais que 

atuam diretamente na turma de seus filhos. Tendo sido construída no âmbito dos 

debates em torno da elaboração do estatuto e plano de carreira desses profissionais, seus 
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resultados em conjunto com o resultado do IDEB municipal produzem um indicador 

para a educação infantil que é utilizado para determinar a progressão na carreira, pela 

via não acadêmica, de professores, babás, educadores de creche e equipe técnica da 

Secretaria Municipal de Educação. Não identificamos, nos depoimentos e documentos 

enviados pelo município e/ou pesquisados por nós, menção a outros tipos de uso da 

avaliação da etapa, pela SME ou pelos estabelecimentos educacionais. 

 

 

BOREBI 

 

O IDHM de Borebi, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,705. Considerado, a 

partir desse indicador, um município de alto desenvolvimento humano, teve a 

longevidade como variável que mais contribuiu para o índice (0,846), seguido pela 

renda (0,674) e, por fim, pela educação (0,615). Se levássemos em consideração apenas 

as variáveis de renda e educação, o município seria classificado como de médio 

desenvolvimento humano, segundo os critérios de classificação do indicador. 

Em 2010, a população do município foi estimada em 2.293 habitantes e, em 

2015, a estimativa populacional era de 2.519 pessoas, segundo dados do IBGE.  

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 707139 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 591 (83,59%) estavam sob 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 157 na educação infantil (79 em 

creches e 78 na pré-escola) e 434 no ensino fundamental (222 nos anos iniciais e 212 

nos anos finais). Destaque-se que apenas o município atende ambas as etapas. No 

Gráfico 6 registramos a distribuição das matrículas por etapa de ensino, na rede 

municipal de educação de Borebi.  

  

                                                   
139 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial, dos alunos que frequentam as classes comuns. 
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Gráfico 6 – Distribuição de matrículas municipais na Educação Básica, por etapa de ensino. 
Borebi. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio era atendido pela rede estadual de educação, com 116 alunos 

matriculados em 2015. Tanto a educação profissional quanto a EJA não eram oferecidas 

em nenhuma das dependências administrativas, no município. (INEP/Sinopse Estatística 

da Educação Básica, 2015) 

A rede municipal possuía 16140 docentes que atuavam na educação infantil, 

sendo 11 em creches e oito na pré-escola. Havia dois estabelecimentos educacionais que 

ofereciam a referida etapa, sendo que em ambos havia turmas de creche e, em um, 

turmas de pré-escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). Entretanto, 

de acordo com a respondente de nossa pesquisa, na SME, Borebi possui apenas uma 

escola que atende tanto à educação infantil quanto ao ensino fundamental. 

O Plano Municipal de Educação (PME) de Borebi foi criado pela Lei nº 510, de 

24 de junho de 2015, com vigência de dez anos. O Plano não apresenta características 

do município ou diagnóstico de sua realidade educacional. Além disso, não trata 

especificamente de nenhuma das etapas da educação básica. Em seus 14 artigos, 

reproduz orientações gerais constantes no Plano Nacional de Educação, quanto a: 

colaboração entre os entes federados; acompanhamento e avaliação do plano municipal; 

avaliação de desempenho de estudantes (sem mencionar de quais etapas); entre outras. 

                                                   
140Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 

26,57%

73,43%

Educação Infantil Ensino Fundamental
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Por conta disso, não foi possível extrair do documento questões relativas à educação 

infantil. 

 

Características da avaliação 

 

De acordo com as informações prestadas pelo município à pesquisa coordenada 

pela FCC e pelo INEP, a iniciativa municipal avalia habilidades e competências 

desenvolvidas nos alunos e o desempenho dos profissionais da educação. Os 

procedimentos avaliativos são realizados por meio de “avaliação institucional para 

alunos, questionários para pais e profissionais da educação” (FCC; INEP, 2014 - Base 

de dados). 

Segundo a professora que respondeu à nossa pesquisa no município, a avaliação 

é realizada pelo “sistema de ensino” adotado pela secretaria. Encontramos um blog da 

única escola existente no município que menciona a contratação, em 2014, do Sistema 

Dom Bosco141, pertencente ao Núcleo de Apoio a Municípios e Estados (NAME)142, 

braço da empresa inglesa Pearson143, no Brasil, dirigida às escolas das redes públicas de 

ensino. O sistema oferece material didático, tanto para a educação infantil quanto para o 

ensino fundamental. No “pacote” estão incluídas ações avaliativas. 

As coleções adotadas pelo município de Borebi, de acordo com informações 

constantes no referido Blog, são: Coleção Bambalalão, para as crianças do Maternal II 

(três a quatro anos de idade); Coleção Sambalelê, para as crianças da Etapa I da pré-

escola (quatro a cinco anos de idade); e Coleção Unidunitê, para as crianças da Etapa II 

da pré-escola (cinco a seis anos de idade)144. 

A primeira coleção apresenta, de acordo com o site do Sistema de Ensino Dom 

Bosco, uma estrutura integrada, com datas comemorativas e álbum, que estimula a 

criança “a perceber as possibilidades de seu corpo, por meio de movimentos”. A 

segunda trata dos seguintes conteúdos curriculares: “Linguagem, Matemática, 

Movimento, Natureza e Sociedade, Datas Comemorativas e Almanaquinho”. A terceira 

coleção repete os conteúdos da segunda, apenas trocando o chamado “Almanaquinho” 

por “Livro dos Brinquedos e Livros dos Jogos”. Tanto na coleção destinada às crianças 

                                                   
141 Disponível em: https://emeijoseleitedecampos.wordpress.com/type/image/, consultado em 02/02/2017. 
142 Informações sobre o NAME, disponíveis em: https://www.netname.com.br/o-name.html, consultado 

em 02/02/2017. 
143 Informações sobre a Pearson, disponíveis em: https://br.pearson.com/sobre-nos/historia.html, 

consultado em 02/02/2017. 
144Disponível em: https://emeijoseleitedecampos.wordpress.com/type/image/, consultado em 02/02/2017. 

https://emeijoseleitedecampos.wordpress.com/type/image/
https://www.netname.com.br/o-name.html
https://br.pearson.com/sobre-nos/historia.html
https://emeijoseleitedecampos.wordpress.com/type/image/
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de quatro para cinco anos, quanto para as crianças de cinco para seis, as aulas são 

registradas no próprio material, “concebido como um diário” e que permite “orientar 

pais e professores a respeito das atividades realizadas na escola”. Para o Sistema, o 

material “favorece o vínculo entre escola e família, aspecto fundamental para a 

aprendizagem da criança”.145 

De acordo com a respondente, as coordenadoras do “Sistema” comparecem à 

escola no período de aulas e “conversam com os alunos e professores, registram as 

dificuldades encontradas e, posteriormente, emitem um relatório com suas sugestões e 

considerações”.  

O “Sistema” também elabora, em conjunto com a coordenação da escola, fichas 

de acompanhamento diário onde é relatado o desenvolvimento de cada aluno, bem 

como suas dificuldades. As informações coletadas são discutidas em reuniões onde são 

elaboradas estratégias para trabalhar com as necessidades dos alunos. 

Em síntese, a avaliação da educação infantil de Borebi tem como foco o 

desenvolvimento das crianças e o desempenho dos profissionais da educação que atuam 

na etapa. De acordo com as informações prestadas pelo município à pesquisa 

coordenada pela FCC e pelo INEP, a coleta de dados é realizada por meio da aplicação 

de avaliação institucional às crianças e questionários para as famílias e profissionais. 

Segundo a respondente da pesquisa, a avaliação das crianças é feita pelas coordenadoras 

do sistema de ensino adotado pelo município, que levantam informações junto às 

crianças e profissionais, condensando-as em um relatório com sugestões e 

considerações, que, posteriormente, são debatidas em reuniões e utilizadas para elaborar 

estratégias de intervenção no processo de desenvolvimento das crianças. Não obtivemos 

informações de como os resultados são utilizados para avaliar o desempenho dos 

profissionais da educação. 

  

                                                   
145 Disponível em: https://www.dombosco.com.br/educacao-infantil.html, consultado em 02/02/2017. 

https://www.dombosco.com.br/educacao-infantil.html
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BURI 

 

O IDHM de Buri, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,667. Considerado, a 

partir desse indicador, um município de médio desenvolvimento humano, obteve 0,642 

no componente referente à renda, 0799 em longevidade e 0,578 em educação. Se 

tomarmos como referência apenas o último componente, a classificação do município 

seria de baixo desenvolvimento. 

Em 2010, a população do município era de 18.563 habitantes e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 19.570pessoas, segundo dados do IBGE.  

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 4.822146 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 3.989 (82,73%) estavam sob 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 952 na educação infantil e 3.037 

no ensino fundamental. No Gráfico 7 detalhamos a distribuição de matrículas por etapa 

de ensino, na rede municipal de educação de Buri. 

 

Gráfico7 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa de ensino. Buri. 
2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

De acordo com o Censo Escolar 2015, as matrículas na educação infantil 

perfaziam – no referido ano – um total de 961, sendo que mais de 99% delas estavam 

sob responsabilidade da rede municipal de educação (Tabela 16). 

                                                   
146 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial, dos alunos que frequentam as classes comuns. 

23,87%

76,13%

Educação Infantil Ensino Fundamental
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Tabela 16 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Buri. 2015 

Dependência Administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 384 97,71 568 100,00 952 99,06 

Privada - 2,29 9 0,00 9 0,94 

TOTAL 393 100,00 568 100,00 961 100,00 

Fonte: (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 

Elaborado pela autora. 

 

Seguindo a mesma tendência da educação infantil, em 2015, o ensino 

fundamental era atendido quase que totalmente pela rede municipal (Tabela 17).  

 

Tabela 17 – Número de matrículas no ensino fundamental, nos anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Buri. 2015 

Dependência Administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 1.723 98,80 1.314 100,00 3.037 99,31 

Privada 21 1,20 - 0,00 21 0,69 

TOTAL 1.744 100,00 1.314 100,00 3.058 100,00 

Fonte: (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 
Elaborado pela autora. 

 

A rede estadual de educação atendia ao ensino médio regular e à Modalidade 

EJA, tanto do ensino fundamental como do médio. As escolas privadas atendiam apenas 

à EJA do ensino fundamental. Em 2015, não havia atendimento da educação 

profissional por nenhuma das dependências administrativas no município. 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

No referido ano, 30147 docentes atuavam na educação infantil em Buri, sendo 26 

na rede municipal e quatro em instituições privadas. (INEP/Sinopse Estatística da 

Educação Básica, 2015) 

De acordo com o Plano Municipal de Educação (PME) de Buri (2015-2014), 

aprovado pela Lei nº 753, de 29 de setembro de 2015, com vigência de dez anos, a rede 

municipal abrange 16 escolas e nove delas atendem à educação infantil, sendo seis 

urbanas e três rurais. Essas últimas dividem espaço com o ensino fundamental, que 

também é atendido, exclusivamente, em outras sete unidades. O ensino médio é 

atendido na única escola estadual existente no município. De acordo com o Censo 

                                                   
147Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
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Escolar 2015, a educação infantil era oferecida em dez estabelecimentos148 

educacionais, sendo que a creche era atendida em quatro estabelecimentos municipais e 

um privado, e a pré-escola, apenas pela rede municipal de educação. 

O PME de Buri apresenta aspectos históricos, sociais, culturais e políticos do 

município, bem como uma breve caracterização das escolas públicas existentes em 

território municipal: ano de fundação; nível/etapa de atendimento; nível 

socioeconômico da comunidade atendida; aspectos da infraestrutura física dos 

estabelecimentos municipais que precisam ser melhorados, configurando-se como um 

breve diagnóstico do referido quesito. A título de ilustração, registramos alguns trechos 

do PME que apontam os aspectos que precisam ser melhorados nos estabelecimentos 

educacionais de educação infantil, sob responsabilidade do município. 

 

[...]a creche acomoda razoavelmente as crianças necessitando de 
futuras ampliações e reestruturações. 
[...] a creche acomoda de forma inadequada as crianças, necessitando 
de instalação de piso, banheiros nos berçários com chuveiros, 
trocadores adequados, e de futuras adaptações e reestruturações. 
[...] o espaço físico da escola é bastante reduzido, sendo necessário 

compartilhar o parque com a Escola [X]. (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BURI, 2015, p. 16-19) 

 

O documento registra que todas as unidades mantêm um Conselho Escolar e 

uma Associação de Pais e Mestres. Além disso, informa que “os profissionais da 

educação infantil, Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADI), possuem a habilitação 

necessária para o exercício da função” (IDEM, p. 27) 

Como princípios norteadores da etapa, o município afirma que: compreende a 

educação infantil em uma interação entre o educar e o cuidar; as instituições devem 

elaborar, implementar e avaliar suas propostas pedagógicas a partir das DCNEI; as 

propostas pedagógicas devem buscar a interação entre as diversas áreas do 

conhecimento e valores; a avaliação deve ser realizada por meio do acompanhamento e 

registros de etapas do desenvolvimento, sem o objetivo de promoção ou de acesso ao 

ensino fundamental; as escolas devem estar articuladas com as famílias; a rede deve 

garantir atendimento especializado para os alunos com necessidades educacionais 

especiais; a rede deve garantir que os profissionais que atuam na educação infantil 

sejam qualificados para o desempenho de suas funções; “a formação inicial e a 

continuada dos profissionais da educação infantil são direitos e devem ser assegurados a 

                                                   
148 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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todos, pelo sistema de ensino com a inclusão nos Planos de Carreira” (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BURI, 2015, p. 29); a formação mínima, exigida por lei, deve ser 

assegurada na contratação dos profissionais que atuam na educação infantil; “a política 

de educação infantil deve articular-se com as políticas de saúde, assistência social, 

justiça, direitos humanos, cultura, Fóruns de Educação Infantil e outras organizações da 

sociedade civil”. (IDEM, p. 29) 

O item 6.1.4 do PME explicita os objetivos e metas para a educação infantil. 

Cabe informar que não há, no documento, uma separação entre eles, tampouco se 

mencionam as estratégias para o alcance de tais propósitos. Agrupamos os objetivos e 

metas nas seguintes categorias: acesso; infraestrutura física e de materiais; recursos 

humanos; proposta pedagógica; recursos financeiros; articulação com as demais 

secretarias e/ou órgãos municipais. 

Em relação ao acesso à educação infantil, prevê: garantir, em até um ano após a 

aprovação do Plano (que ocorreu em setembro de 2015), a universalização da pré-

escola; garantir atendimento especializado às crianças com necessidades educacionais 

especiais, com a devida infraestrutura e profissionais habilitados; assegurar o 

atendimento em tempo integral para as crianças de zero a três anos, em todos os 

estabelecimentos municipais de educação infantil; assegurar, a partir de dois anos da 

aprovação do Plano, atendimento da etapa em estabelecimentos situados na zona rural; 

“fomentar políticas públicas de educação, saúde e assistência social, de modo a 

construir mecanismos que possibilitem que crianças em situação de maior 

vulnerabilidade social tenham prioridade de matrículas em Creche” (IDEM, p. 32). 

Quanto à infraestrutura física, o PME prediz estabelecer padrões mínimos para o 

funcionamento das instituições de educação infantil, quais sejam: 

 

a) Espaço para recreação; 
b) Sala de professores, de serviços administrativos, pedagógicos e de 

apoio; 

c) Salas para atividades das crianças, com boa ventilação e 
iluminação, visão para o ambiente externo, com mobiliário e 
equipamentos adequados, respeitando área mínima de 1,5 metros 
quadrados por criança atendida; 

d) Refeitório, instalações e equipamentos para o preparo de 
alimentos, que atendam às exigências de nutrição, saúde, higiene e 
segurança, nos casos de oferecimento de alimentação; 

e) Instalações sanitárias completas, suficientes e próprias para o uso 
das crianças; 

f) Instalações sanitárias para o uso exclusivo dos adultos; 
g) Berçário, com área livre para movimentação das crianças; 
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h) Locais para amamentação e higienização, com balcão e pia; 
i) Solário, respeitada a indicação da vigilância sanitária de 2,20 m 

quadrados por criança; 
j) Área coberta para atividades externas, compatível com a 

capacidade de atendimento, por turno; 
k) Parque infantil; 

l) Brinquedoteca. (PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI, 2015, p. 
30) 

 

Ainda no que tange à infraestrutura física, o Plano prevê: autorizar apenas 

construção e funcionamento de instituições que atendam aos padrões supracitados e 

àqueles definidos pelo governo federal, bem como adequar as que já existem a esses 

padrões; em quatro anos, construir novas unidades e ampliar as existentes para aumentar 

a oferta de vagas, prioritariamente nos “bairros com alto índice de população infantil e 

com baixo poder aquisitivo” (IDEM, p. 31). 

Quanto à infraestrutura de materiais, a previsão do PME refere-se à necessidade 

de assegurar a existência de materiais pedagógicos adequados para as várias faixas 

etárias presentes na educação infantil, bem como ao trabalho desenvolvido nos 

estabelecimentos educacionais. (IDEM, p. 32) 

Em relação aos recursos humanos, o PME de Buri prevê: admitir professores 

somente por concurso público e com “titulação mínima em nível médio – modalidade 

normal, dando-se preferência à admissão de profissionais graduados em curso 

específico de nível superior”; ofertar programas de formação continuada aos 

profissionais que atuam na educação infantil, com o propósito de contemplar “as 

necessidade reais e as peculiaridades” da etapa; garantir que a formação continuada seja 

realizada em regime de colaboração com os demais entes federados. (IDEM, p. 31) 

No que se refere à proposta pedagógica, o Plano prevê a reformulação dos 

documentos das instituições, com a participação dos profissionais que nelas atuam, bem 

como a promoção de estudos e discussões sobre seus conteúdos objetivando uma 

“maior compreensão e efetivação de sua prática pelos profissionais de cada instituição”. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI, 2015, p. 32) 

Os recursos financeiros previstos em lei deverão ser totalmente aplicados na 

educação a partir do início da vigência do plano; a alimentação escolar deverá ser 

melhorada de forma contínua por meio do uso de recursos próprios, somados aos 

recursos advindos do estado e da União. (IDEM, p. 32) 

Quanto à articulação com as demais secretarias e/ou órgãos municipais, o PME 

prediz, além do fomento à matrícula em creche para crianças em situação de 
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vulnerabilidade, conforme já citado no item relativo ao acesso, a necessidade de 

fortalecimento dos “mecanismos de colaboração entre os setores da educação, saúde e 

assistência social, para o atendimento das instituições de educação infantil, de acordo 

com as suas necessidades”. (PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI, 2015, p. 31) 

Além dos objetivos e metas especificamente relacionados à educação infantil, o 

plano prevê, em favor de outras etapas/modalidades, ações que envolvem a primeira 

etapa da educação básica. No caso da educação especial, o documento indica a 

necessidade de garantir a aplicação anual de testes de acuidade visual e auditiva para 

todas as crianças, em parceria com a secretaria de saúde do município (IDEM, p. 55). 

Em relação à educação do campo, as metas previstas na modalidade reiteram a 

necessidade da ampliação do número de escolas na zona rural para atendimento da 

demanda de educação infantil (IDEM, p. 60). 

Apesar de não mencionar suas metas/objetivos, previsões pertinentes à avaliação 

na/da educação infantil, bem como à supervisão, acompanhamento e/ou monitoramento 

das ações desencadeadas nessa etapa, o PME de Buri incorpora parcela significativa das 

indicações realizadas pelo PNE. Convém destacar que a previsão do estabelecimento de 

padrões mínimos de infraestrutura física para as instituições, inclusive como critério 

para o credenciamento das mesmas, denota um passo importante na garantia da 

qualidade. 

 

Características da avaliação 

 

Em 2014, ao responder a pesquisa coordenada pela FCC e pelo INEP, o 

município de Buri informou que a avaliação da educação infantil existente na rede tinha 

como foco “os eixos presentes no Referencial Curricular Nacional de Educação 

Infantil” e que era realizada por meio da elaboração de diagnósticos. (FCC; INEP, 2014 

- Base de dados). 

De acordo com a assessora da Secretaria Municipal de Educação (SME) que 

respondeu à nossa pesquisa, a avaliação municipal iniciou-se apenas em 2015 e consta 

no regimento escolar de cada estabelecimento educacional. O referido documento 

orienta como deve ser a avaliação na e da educação infantil, como se segue: 

 
Art. 28. A avaliação será mediante acompanhamento e registro do 

desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo 
para o acesso ao ensino fundamental (Art. 31 da LDB). 
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Art. 29. A observação constante será registrada em fichas individuais, 
considerando o nível de maturidade e aprendizagem. 
Art. 30. O professor terá orientação pedagógica para a elaboração das 
fichas de avaliação. 
Art. 31. Será realizada uma avaliação diagnóstica elaborada pela 
secretaria municipal da Educação (SME), através do assistente técnico 

pedagógico (ATP), juntamente aos diretores, para serem aplicadas 
pelo titular da sala com acompanhamento do diretor, coordenador 
pedagógico e ATP, semestralmente. (PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BURI; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2014, p. 
11) 

 

O foco da avaliação realizada, tanto no âmbito dos estabelecimentos quanto no 

da SME, é o desenvolvimento das crianças. Os instrumentos empregados na coleta de 

dados, segundo a assessora, são variados: entrevista com os pais no início do ano letivo; 

portfólio com a análise da evolução de cada criança; fichas de avaliação preenchidas, 

bimestralmente, pela escola. Todos os instrumentos são elaborados pela SME. 

A avaliação é aplicada pela supervisora e pela Assistente Técnico-Pedagógica 

(ATP) da Secretaria a todos os alunos da pré-escola. A respondente da pesquisa revelou 

que, durante 2015, a Secretaria realizou a avaliação duas vezes e que os resultados 

permitiram a identificação do que “o professor precisa trabalhar mais”, bem como 

permitiu verificar avanços na prática pedagógica e no desenvolvimento das crianças, da 

primeira para a segunda edição. A partir dos resultados, a SME organizou uma 

capacitação para os professores sobre os eixos dos Referenciais Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil. 

De forma sintética, a avaliação da educação infantil de Buri enfatiza o 

desenvolvimento das crianças e é promovida por meio de diversos 

procedimentos/instrumentos de coleta de dados, elaborados pela SME bimestralmente. 

Especificamente para as crianças que frequentam a pré-escola, em 2015 foi 

implementada uma avaliação diagnóstica aplicada pela supervisora e pela Assistente 

Técnica Pedagógica (ATP) da Secretaria. No referido ano, o procedimento foi aplicado 

duas vezes. Os resultados obtidos foram utilizados para identificar os conteúdos a ser 

trabalhados, verificar avanços na prática pedagógica e no desenvolvimento das crianças, 

e para capacitação dos professores. 
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CABRÁLIA PAULISTA 

 

O IDHM de Cabrália Paulista, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,694. 

Considerado um município de médio desenvolvimento humano, obteve 0,694 no 

indicador referente à renda; 0,811 em longevidade e 0,619 em educação. 

Em 2010, a população do município era de 4.365 habitantes e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 4.390 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 1.670149 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município no referido ano. Destes, 483 (28,92%) estavam sob 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 148 na educação infantil e 335 

no ensino fundamental. No Gráfico 8 registramos a distribuição de matrículas por etapa 

de ensino, na rede municipal de educação de Cabrália Paulista. 

 

Gráfico 8 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa de ensino. 
Cabrália Paulista. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, 148 crianças estavam matriculadas na rede municipal de 

educação (33 em creche e 115 na pré-escola) e 12 em creche privada (Tabela 18). 

  

                                                   
149 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 

30,64%

69,36%

Educação Infantil Ensino Fundamental
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Tabela 18 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Cabrália Paulista. 2015 

Dependência Administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 33 73,33 115 100,00 148 92,50 

Privada 12 26,67 - 0,00 12 7,50 

TOTAL 45 100,00 115 100,00 160 100,00 

Fonte: (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 

Elaborado pela autora. 

 

O ensino fundamental era atendido, em 2015, pela rede municipal e pela rede 

estadual. Os dados registrados na Tabela 19 revelam que, apesar do município atender 

apenas os anos iniciais da etapa, é ele que possui o maior número de matrículas. 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

 

Tabela 19 – Número de matrículas no ensino fundamental, nos anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Cabrália Paulista. 2015 

Dependência Administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual - 0,00 263 100,00 263 43,98 

Municipal 335 100,00 - 0,00 335 56,02 

TOTAL 335 100,00 263 100,00 598 100,00 

Fonte: (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 
Elaborado pela autora. 

 

As matrículas do ensino médio, da EJA (ensino fundamental e médio), bem 

como da educação profissional, eram responsabilidade apenas da rede estadual de 

educação. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). (INEP/Sinopse 

Estatística da Educação Básica, 2015) 

O número de docentes atuantes na educação infantil, de acordo com dados do 

Censo Escolar 2015, era de nove profissionais150, sendo três em creches (dois na rede 

municipal e um em instituição privada) e seis na pré-escola, todos em estabelecimentos 

municipais. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

Há dois estabelecimentos que atendem a essa etapa no município: um municipal, 

que possui matrículas na creche e na pré-escola, e uma creche privada. (INEP/Sinopse 

Estatística da Educação Básica, 2015) 

                                                   
150Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
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O Plano Municipal de Educação (PME) de Cabrália Paulista foi instituído pela 

Lei nº 038, de 30 de junho de 2015. O documento não apresenta caracterização do 

município ou diagnóstico educacional. No caso da educação infantil, a Meta 1 – que 

trata da etapa – prevê a universalização da pré-escola até 2016 e a ampliação de até 

33,3% das vagas para creches, de forma a atender ao menos 50% das crianças de até três 

anos até o fim da vigência do Plano. Para dar conta dessa meta, prevê 13 estratégias, 

quais sejam: 

 

1.1. Definir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, metas de expansão das 
respectivas redes públicas de educação infantil segundo padrão 
nacional de qualidade, considerando as peculiaridades locais. 

1.2. Garantir que, ao final deste PME, haja uma equiparação de 
atendimento na educação infantil das crianças de até 03 (três) anos 

oriundas de renda familiar per capita mais elevado e as de renda 
familiar per capita mais baixo; 

1.3. Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, de acordo 
com o previsto no inciso I do § 1º do art. 5º da LDB, levantamento 
da demanda por creche para a população de até 03 (três) anos, 
como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da 
demanda manifesta, estabelecendo, no primeiro ano de vigência 

do PME, normas, procedimentos e prazos para definição de 
mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por 
creches, preservando o direito de opção da família em relação às 
crianças de até 03 (três) anos; 

1.4. Manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as 
normas de acessibilidade, programa de construção e 
reestruturação de escolas, bem como de aquisição de 
equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de 

escolas públicas de educação infantil; 
1.5. Implementar, no primeiro ano de vigência deste PME, avaliação 

da educação infantil, a ser realizada a cada 2 (dois) anos pelo 
Conselho Municipal de Educação com base em parâmetros 
nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o 
quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos 
pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores 

relevantes; 
1.6. Articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas 

como entidades beneficentes de assistência social na área de 
educação com a expansão da oferta na rede escolar pública; 

1.7. Promover a formação inicial e continuada dos profissionais da 
educação infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento 
por profissionais com formação superior; 

1.8. Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do 
atendimento educacional especializado complementar e 
suplementar aos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando 
a educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da 
educação especial nessa etapa da educação básica; 
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1.9. Implementar, em caráter complementar, programas de orientação 
e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, 
saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral 
das crianças de até 03 (três) anos de idade; 

1.10. Preservar as especificidades da educação infantil na 
organização das redes escolares, garantindo o atendimento da 

criança de 0 (zero) a 05 (cinco) anos em estabelecimentos que 
atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com 
a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do aluno de 06 (seis) 
anos de idade no ensino fundamental; 

1.11. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e 
da permanência das crianças na educação infantil, em especial dos 
beneficiários de programas de transferência de renda, em 

colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à infância; 

1.12. Realizar e publicar, a cada ano, levantamento da demanda 
manifesta por educação infantil em creches e pré-escolas, como 
forma de planejar e verificar o atendimento; 

1.13. Estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para 
todas as crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos, conforme 

estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CABRÁLIA PAULISTA, 2015, p. 5) 

 

O PME de Cabrália Paulista ainda prevê estratégias, em outras metas do Plano, 

que fazem referência à educação infantil, como é o caso da ampliação do acesso às 

crianças com deficiência; à articulação de ações e estratégias de alfabetização entre a 

pré-escola e os anos iniciais do ensino fundamental, oferecimento de educação em 

tempo integral, formação e valorização da carreira dos profissionais de educação. 

O documento assume as estratégias previstas no Plano Nacional, com algumas 

alterações que visam adequá-las à realidade do município. Dentre as estratégias, prevê a 

elaboração da avaliação da educação infantil consoante com a indicação do PNE, a ser 

coordenada pelo Conselho Municipal de Educação. 

 

Características da avaliação 

 

De acordo com o secretário de educação, respondente de nossa pesquisa no 

município de Cabrália Paulista, a avaliação da educação infantil é feita pelos 

professores em conjunto com o coordenador pedagógico do estabelecimento 

educacional, a partir de orientações fornecidas pela Secretaria. Constitui-se em “um 

diagnóstico de sondagem sobre a construção de conhecimento do aluno”, 

semestralmente, no intuito de avaliar o desempenho de cada um, “dentro das 



306 

 

 

expectativas estabelecidas”. De acordo com as informações prestadas pelo município à 

pesquisa coordenada pela FCC e pelo INEP, são avaliados aspectos relacionados à 

“formação pessoal e social, conhecimento de mundo, movimentos, linguagem oral e 

escrita, natureza, sociedade e artes visuais” (FCC; INEP, 2014 - Base de Dados). 

Os resultados são mapeados registrando os progressos e dificuldades das 

crianças e servem como norteadores do trabalho do professor. Não foram detectados, na 

documentação disponível para análise, os usos dos resultados realizados pela SME. 

 

 

CAMPINAS 

 

O IDHM de Campinas, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,805. Considerado 

um município com desenvolvimento humano muito alto, obteve 0,894 no indicador 

referente à renda; 0,860 em longevidade e 0,731 em educação. Se levarmos em conta 

apenas o resultado obtido no indicador educacional, a classificação do município 

enquadra-se na posição de alto desenvolvimento humano, conforme os critérios 

estabelecidos pelo índice. 

Em 2010, a população do município era de 1.080.113 habitantes e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 1.164.098 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 240.051151 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 55.406 (23,08%) estavam sob 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 31.175 na educação infantil, 

18.396 no ensino fundamental, 288 na educação profissional e 5.547 na Educação de 

Jovens e Adultos. No Gráfico 9 registramos a distribuição das matrículas por 

etapa/modalidade de ensino na rede municipal de educação de Campinas. 

 

  

                                                   
151 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 
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Gráfico 9 – Distribuição de matrículas municipais na Educação Básica, por etapa/modalidade de 
ensino. Campinas. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, em 2015, das 31.175 matrículas oriundas da rede 

municipal de educação 15.067 destinavam-se à creche e 16.108 à pré-escola. As 

instituições privadas eram responsáveis por 18.751 matrículas (8.416 em creches e 

10.335 na pré-escola), conforme registramos na Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Campinas. 2015 

Dependência Administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 15.067 64,16 16.108 60,92 31.175 62,44 

Privada 8.416 35,84 10.335 39,08 18.751 37,56 

TOTAL 23.483 100,00 26.443 100,00 49.926 100,00 

Fonte: (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 
Elaborado pela autora. 

 

A maior parte das matrículas destinadas ao ensino fundamental – anos iniciais e 

finais, estavam sob a responsabilidade da rede estadual de educação, seguida das escolas 

privadas e, por fim, da rede municipal, como detalhamos na Tabela 21. 

 

  

56,27%
33,20%

0,52%

10,01%

Educação Infantil Ensino Fundamental Educação Profissional EJA
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Tabela 21 – Número de matrículas no ensino fundamental, nos anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Campinas. 2015 

Dependência Administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual 40.077 57,39 30.292 58,29 70.369 57,78 

Municipal 10.328 14,79 8.068 15,53 18.396 15,10 

Privada 19.427 27,82 13.606 26,18 33.033 27,12 

TOTAL 69.832 100,00 51.966 100,00 121.798 100,00 

Fonte: (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 

Elaborado pela autora. 

 

A rede estadual de educação e as escolas privadas responsabilizavam-se pelas 

matrículas do ensino médio. A educação profissional era atendida pelas redes estadual e 

municipal, bem como por escolas privadas. A EJA (ensino fundamental) era atendida, 

principalmente, pela rede municipal de educação, seguida da rede estadual e das escolas 

privadas. Já a EJA do ensino médio era atendida apenas pela rede estadual e por escolas 

privadas. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

Em 2015 havia 2.359152 docentes atuando na educação infantil em Campinas. 

Destes, 1.097 atuavam em creches (568 na rede municipal e 531 em instituições 

privadas) e 1.430 na pré-escola (781 na rede municipal e 650 em instituições privadas). 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

No referido ano, a etapa era atendida em 330 estabelecimentos153 educacionais, 

sendo que 323 (149 municipais e 174 privados) contemplavam a creche e 304 (130 

municipais e 174 privados) a pré-escola. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 

2015) 

O Plano Municipal de Educação (PME) de Campinas foi instituído pela Lei nº 

15.029, de 24 de junho de 2015. O documento não informa características do município, 

seja de cunho socioeconômico, político, cultural ou educacional. Entretanto, em seus 16 

artigos, aponta procedimentos que deverão ser levados em consideração na consecução 

das ações municipais voltadas à educação. No que tange à avaliação, as ações definidas 

devem incorporar a educação infantil e também o ensino fundamental oferecido pela 

rede municipal de educação, conforme indica o Artigo 12 do Plano, a saber: 

 

                                                   
152Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
153 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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Art. 12º. A Secretaria Municipal da Educação (SME) deverá 
implantar, até o segundo ano de vigência deste Plano Municipal de 
Educação (PME), avaliação bianual do Sistema Municipal de Ensino, 
a partir de 2017, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a 
fim de aferir, dentre outros indicadores relevantes:  
I - a infraestrutura física;  

II - o quadro de pessoal;  
III - as condições de gestão;  
IV - os recursos pedagógicos;  
V - a acessibilidade;  
VI- o desenvolvimento integral dos estudantes da educação infantil e 
fundamental. (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS; 
DIÁRIO OFICIAL DE CAMPINAS, 2015, p. 1) 

 

De acordo com o documento, a avaliação municipal deverá ser formativa e de 

caráter diagnóstico. Além das informações produzidas por essa avaliação, o município 

utilizará as informações produzidas pelas avaliações federais, com vistas a aferir a 

qualidade educacional da rede, bem como nortear a formulação de políticas 

educacionais: 

 

Art. 12º. [...] 
§ 1º A avaliação de que trata o caput terá finalidade formativa e 
processual, de caráter diagnóstico, não consistindo em instrumento de 
regulação e controle, portanto, não objetivará a constituição de 
rankings e/ou a destinação de recursos pecuniários, no sentido de 
premiar e/ou punir unidades educacionais bem ou mal avaliadas. 
§ 2º As avaliações institucionais conduzidas pela União constituirão 
fonte básica de informação para a avaliação da qualidade da educação 

básica e para orientação das políticas públicas necessárias. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS; DIÁRIO OFICIAL 
DE CAMPINAS, 2015, p. 1) 

 

Ademais, o PME informa o que deve ser produzido pela avaliação municipal, a 

cada dois anos: 

 

Art. 12º. [...] 
§ 3º [...]  
I - indicadores de rendimento escolar, referentes ao desempenho dos 
estudantes, estimados por turma, unidade escolar e rede escolar, sendo 

que: 
a) a divulgação dos resultados individuais dos alunos e dos 
indicadores calculados para cada turma de alunos ficará restrita 
à comunidade da respectiva unidade escolar e à gestão da rede 
escolar;  
b) os demais resultados serão públicos e receberão ampla 
divulgação, com as necessárias informações que permitam sua 

correta interpretação pelos segmentos diretamente interessados 
e pela sociedade; 
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II - indicadores relativos a características como o perfil do alunado e 
do corpo de profissionais da educação, as relações entre dimensão do 
corpo docente, do corpo técnico e do corpo discente, a infraestrutura 
das escolas, os recursos pedagógicos disponíveis e os processos da 
gestão, entre outras relevantes. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINAS; DIÁRIO OFICIAL DE CAMPINAS, 2015, p. 1) 

 

A SME só poderá firmar parcerias com instituições públicas, sendo “vedada a 

contratação de empresas privadas” (IDEM, p. 1) para elaboração da avaliação. 

Quanto à construção de escolas municipais, o documento indica que o 

procedimento deverá ocorrer em locais adequados respeitando-se, entre outros 

requisitos, os estabelecidos pelo Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi), quais sejam: 

 

Art.15º. [...] 
I - Metragem exigida por aluno para as salas de aula, de acordo com o 
nível de ensino;  
II - Criação de espaços de salas de leitura, brinquedotecas, salas de 

recursos e multiusos, parques, tanques de areia, quadras 
poliesportivas;  
III - Refeitórios amplos e arejados. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINAS; DIÁRIO OFICIAL DE CAMPINAS, 2015, p. 1) 

 

Os indicativos presentes nos artigos supracitados da lei envolvem, também, a 

educação infantil. A Meta 1 do Plano prediz a universalização da pré-escola até 2016 e 

da ampliação das vagas em creches, sem estabelecer percentual e prazo para 

cumprimento da mesma. Um diferencial da meta local em relação ao Plano Nacional é a 

afirmação de que, até o fim da vigência do Plano do município, se pretende atender as 

crianças de zero a três anos em período integral, sendo facultativa às famílias a opção 

pelo período integral ou parcial. (IDEM, p. 1). 

Para dar conta dessa meta, o documento elenca 24 estratégias concernentes à: 

oferta de vagas e monitoramento da demanda e da frequência das crianças; 

credenciamento e monitoramento das instituições privadas; infraestrutura física e de 

materiais dos estabelecimentos educacionais; formação e valorização dos profissionais 

da educação; respeito à diversidade e especificidades da educação infantil; articulação 

com as secretarias de esporte e cultura; desenvolvimento de programas voltados para as 

famílias das crianças; atendimento a padrões de qualidade estabelecidos pelos 

Indicadores de Qualidade na Educação Infantil; e avaliação da etapa. As estratégias 

estão explicitadas a seguir. 
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1. Consolidar até o segundo ano de vigência do PME, em regime de 
colaboração com a União e os Estados, programa municipal de 
construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de 
equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física e 
respeitando os critérios e normas de acessibilidade universal em 
todas as escolas públicas de Educação Infantil, para ser efetivado 

até o final da vigência do PME. 

2. Consolidar, em regime de colaboração com todos os órgãos e 

instâncias envolvidos, levantamento da demanda por creche para a 
população de zero a 03 (três) anos, como forma de planejar, a 

oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta; 

3. Promover em parceria com o Conselho Municipal de Educação a 
busca ativa de escolas privadas de educação infantil não 
autorizadas, informando a obrigatoriedade da oficialização da 
escola através da autorização para funcionamento garantindo o 
atendimento das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em 
estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de 
qualidade e em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil; 

4. Promover, no primeiro ano do PME, em parceria com o Conselho 

Municipal de Educação, Fórum Municipal de Educação e outros 
setores relacionados, campanhas de informação e conscientização 
dos pais e responsáveis sobre o direito da criança e das famílias à 
educação de qualidade e a importância de matricular seus filhos 

em escolas autorizadas pelo poder público municipal;  

5. Garantir que todas as unidades de Educação Infantil do município 
mantenham o cadastro permanente de crianças, conforme 
estabelece a Lei Municipal 11600/2003, como forma de atualizar a 

demanda permanente e planejar a oferta de vagas na rede pública; 

6. Garantir que, ao final da vigência deste PME, seja inferior a 10% 
(dez por cento) a diferença entre as taxas de frequência à educação 
infantil das crianças de até 03 (três) anos oriundas do quinto de 
renda familiar per capita mais elevado e as do quinto de renda 

familiar per capita mais baixo; 

7. Consolidar até o segundo ano de vigência deste PME, com a 

participação direta dos trabalhadores da educação, seja do quadro 
geral ou do magistério, e das famílias, avaliação da educação 
infantil, a ser realizada a cada dois anos, com base em parâmetros 
nacionais de qualidade a fim de aferir a infraestrutura física, o 
quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos 
pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores 
relevantes, das escolas públicas e das conveniadas, por meio da 

Avaliação Institucional Participativa; 

8. Expandir a rede pública de educação infantil direta e articular a 
oferta de matrículas gratuitas em entidades beneficentes de 

assistência social na área de educação; 

9. Promover a formação inicial e continuada dos(as) profissionais da 

educação infantil, incluindo os (as) monitores(as) e agentes de 
educação infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento 
das crianças por profissionais com formação superior em 

pedagogia, até o final de vigência deste PME; 
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10. Promover a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa 
e cursos de formação para profissionais da educação, com 
universidades, com o objetivo de oferecer cursos de formação 
para os profissionais da educação infantil e de modo a garantir a 
atualização/revisão de currículos e propostas pedagógicas que 
incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo ensino 

aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da 
população de 0(zero) a 05(cinco) anos, estimulando a participação 
dos profissionais de educação infantil em cursos de pós 
graduação, mestrado, doutorado e pesquisas, através de parcerias 

com universidades; 

11. Estabelecer, até o segundo ano de vigência do PME, normas, 
procedimentos e prazos para levantamento da demanda, no 
município, da população do campo, de comunidades indígenas, 
quilombolas e ciganas na educação infantil como forma de 

planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta; 

12. Garantir e realizar busca ativa permanente, a partir do primeiro 
ano de vigência deste PME, visando o atendimento de qualidade 

das populações do campo e das comunidades indígenas, 
quilombolas e ciganas, na educação infantil nas respectivas 
comunidades, por meio do redimensionamento da distribuição 
territorial da oferta, no escopo de evitar a nucleação de escolas e o 
deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades 

dessas comunidades; 

13. Garantir e priorizar o acesso à educação infantil no ensino regular 
e fomentar a oferta do atendimento educacional especializado 
complementar e suplementar, por profissionais capacitados aos 
(às) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando 
a educação bilíngue para crianças surdas por professor bilíngue e 
professor de Libras prioritariamente surdo, de acordo com o 
Decreto nº 5626/2005 e a transversalidade da educação especial e 
acessibilidade física nessa etapa da educação básica, além de 
oferecer formação aos profissionais da RMC e adaptações físicas 

e requisição de materiais conforme as necessidades da UE; 

14. Garantir, em caráter complementar, até o terceiro ano de vigência 
deste PME, programas de orientação e apoio às famílias, por meio 

da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, 
com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 5 
(cinco) anos e 11 meses de idade e que os programas e parcerias 

atendam na região em que as unidades estão inseridas; 

15. Preservar as especificidades da educação infantil, garantir a escuta 
às crianças e respeitar os direitos à educação, ao cuidado e à 
brincadeira e o princípio constitucional do Estado laico, na 
organização das redes escolares, garantindo o atendimento da 
criança de 0 (zero) a 05 (cinco) anos 11 meses em 
estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de 

qualidade e a articulação com a etapa escolar seguinte, garantindo 

o direito à infância; 

16. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 

permanência das crianças na educação infantil, em especial dos 
beneficiários de programas de transferência de renda, em 
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colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à infância; 

17. Garantir e manter, a partir da aprovação do PME, a busca ativa de 
crianças em idade correspondente à educação infantil, em parceria 
com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 
infância, informando sempre que as crianças de 0 a 5 anos e 11 
meses e suas famílias têm direito a educação, preservando o 
direito de opção da família em relação as crianças de até 03 anos e 

11 meses;  

18. Sistematizar a demanda registrada no cadastro permanente das 
unidades de educação infantil, a partir da aprovação deste PME, e 

publicar semestralmente a demanda manifesta por educação 
infantil em creches e pré-escolas, como forma de planejar e 
verificar efetividade do atendimento da política de educação 

infantil; 

19. Adequar o módulo de relação adulto/criança em cada 
agrupamento/turma, em conformidade com o previsto pelos 

Indicadores de Qualidade do MEC; 

20. Garantir, até o final da vigência deste PME, para os monitores e 
agentes de educação infantil horas remuneradas de formação bem 

como recesso escolar no mês de julho. 

21. Implementação dos projetos pedagógicos na educação das 
crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses, com 
enfoque na Lei nº 10639/03 e nº 11645/08, com ações de 
divulgação dos trabalhos realizados junto as comunidades 

escolares, bem como as questões de diversidade; 

22. Adequar até o segundo ano da vigência do PME, brinquedos para 
parque e brinquedos adaptados para parque, mobiliários e 

mobiliários adaptados, estrutura física em todas as UEs, conforme 
os padrões de segurança (ABNT) nas escolas do município de 

Campinas. 

23. Promover o debate e o respeito à diversidade nas escolas do 

município de Campinas 

24. Garantir à educação infantil um programa de articulação entre as 
secretarias de educação, cultura e esporte para oferecimento de 
programações e eventos nas UEs. (PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPINAS; DIÁRIO OFICIAL DE CAMPINAS, 2015, p. 

1) 

 

Há, ainda, indicações que englobam diretamente a educação infantil, presentes 

em outras metas do PME de Campinas, como é o caso da Meta 4 – que trata da 

educação especial – e que reforça, em suas estratégias, a garantia de oferta a essa 

modalidade para pessoas de zero a 17 anos de idade, com o oferecimento de educação 

bilíngue (Libras e Língua Portuguesa) para alunos surdos e com “a adoção do Sistema 

Braille de leitura para cegos e surdo-cegos” (IDEM, p. 3). Além disso, prevê a 
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organização de informações sobre o perfil dos alunos com deficiência, com base em 

informações existentes em bancos de dados nacionais, estaduais e do próprio município. 

A Meta 5, que diz respeito à alfabetização das crianças até o 3º ano do ensino 

fundamental, prevê, na estratégia 5.1, a articulação entre o processo pedagógico de 

alfabetização, desenvolvido no ensino fundamental, com estratégias desenvolvidas na 

educação infantil, para “garantir a alfabetização plena de todas as crianças” 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS; DIÁRIO OFICIAL DE CAMPINAS, 

2015, p. 3). 

Na Meta 6, referente à educação integral, o Plano prevê na estratégia 6.5, a 

garantia de educação integral para as crianças com deficiência a partir dos quatro anos 

de idade, dentro do turno escolar, assegurando – ainda – “o atendimento educacional 

especializado complementar e suplementar ofertado em salas de recursos 

multifuncionais da própria escola” (IDEM, p. 3). 

Na Meta 7, concernente à qualidade da educação e ao IDEB, a estratégia 7.8 

prevê o incentivo ao desenvolvimento e ao uso de novas tecnologias, por parte dos 

educadores, na educação infantil e nas demais etapas educacionais, para estimular 

“práticas pedagógicas inovadoras” que deverão promover uma 

 

[...] aprendizagem de qualidade social a todos os alunos, considerando 
os objetivos de ampla formação cultural e humanística dos mesmos, 
assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com 
preferência para softwares livres e recursos educacionais abertos. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS; DIÁRIO OFICIAL 
DE CAMPINAS, 2015, p. 3). 

 

A Meta 15, que diz respeito aos profissionais da educação, contém duas 

estratégias que tratam da formação dos professores e demais profissionais que atuam na 

educação infantil, tanto na rede direta como em instituições privadas. São elas: 

 

15.1 - Implementar programas específicos para formação de todos os 
profissionais da educação, incluindo monitores e agentes de educação 
infantil para escolas públicas do município, em parceria com as 
universidades públicas, para todos os profissionais da educação das 

escolas públicas do município; 
[...] 
15.5 - Incentivar a formação inicial em pedagogia de todos os 
profissionais que atuam no cuidado e educação de crianças de zero a 
três anos, inclusive no setor privado, entidades assistenciais e 
conveniadas. (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS; 
DIÁRIO OFICIAL DE CAMPINAS, 2015, p. 5). 
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As metas concernentes à gestão democrática (Meta 19), ao financiamento da 

educação (Meta 20), à alimentação escolar (Meta 21) e às relações étnico-raciais (Meta 

22), a despeito de não mencionarem a educação infantil de forma mais específica, 

envolvem também essa etapa educacional. Tais ações dizem respeito: ao incentivo à 

participação da comunidade no monitoramento e avaliação das ações que ocorrem nos 

estabelecimentos educacionais; ao uso dos documentos CAQi e CAQ como referência 

para a aplicação dos recursos destinados à educação; melhoria da qualidade da 

alimentação escolar; inclusão da temática étnico-racial nos projetos pedagógicos das 

unidades educacionais, sejam elas públicas ou privadas, bem como o desenvolvimento 

de ações afirmativas que visem combater a intolerância e o preconceito. 

As indicações presentes no PME de Campinas – em relação à educação infantil – 

revelam que o município buscou incorporar o que está previsto no Plano Nacional de 

Educação. No que tange à avaliação, o documento parece evidenciar um movimento já 

existente no município: o da promoção de processos de autoavaliação institucional 

participativa, iniciados com o ensino fundamental e que vêm sendo estendidos, 

paulatinamente, à educação infantil. 

 

Características da avaliação 

 

Em 2010, Campinas iniciou um processo de discussão e implementação da 

Avaliação Institucional Participativa da Educação Infantil, a exemplo do que já ocorria 

no ensino fundamental do município, desde 2008154. De acordo com informações 

prestadas à pesquisa coordenada pela FCC e pelo INEP, a implementação teve início 

apenas em 2014: 

 

A Rede Municipal de Campinas dispõe de um Plano de Avaliação 
Institucional Participativa para a Educação Infantil, que estabelece 
parâmetros básicos para a política de Avaliação Institucional nas 
unidades públicas de Educação Infantil, cuja implementação iniciou-
se em 2014. (FCC; INEP, 2014 – Base de Dados) 

 

A proposta voltada para a educação infantil está embasada em documentos 

publicados pelo MEC, especialmente nas Diretrizes Curriculares de Educação Infantil 

                                                   
154A proposição da avaliação institucional para o ensino fundamental contou, “na sua formulação e na sua 

implementação, com a assessoria de profissionais do LOED/UNICAMP” (CAMPINAS, 2011, p. 10). 
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e nos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil. Toma ainda, como referência, o 

conceito de qualidade negociada defendido nas obras de Anna Bondioli (2004). 

Segundo o Plano de Avaliação Institucional Participativa para a Educação 

Infantil da Rede Municipal de Ensino de Campinas, publicado no Diário Oficial de 18 

de novembro de 2011, a experiência acumulada pelo município na implantação da 

avaliação institucional para o ensino fundamental constituiu-se em referência para a 

elaboração da proposta de avaliação para a educação infantil (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMPINAS; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 

DIÁRIO OFICIAL DE CAMPINAS, 2011). 

No processo de construção da proposta, a Secretaria encaminhou o material 

intitulado Indicadores da Qualidade na Educação Infantil para os estabelecimentos 

educacionais, e “proporcionou-lhes a possibilidade de olharem-se, de forma 

participativa, a partir de um instrumento com questões específicas da Educação Infantil” 

(IDEM, p. 10). No Plano de avaliação está registrado que os Indicadores obtiveram a 

“adesão de várias unidades educacionais em diversos momentos” (IDEM, p. 10) e 

proporcionaram a realização de “estudos sistematizados nos grupos de orientação 

pedagógica, no Trabalho Docente Coletivo (TDC) e nos Horários de Formação de 

Agentes de Educação Infantil e Monitores Infanto-Juvenis I (antigo GEM)” (IDEM, p. 

10). 

Os registros afirmam que os Indicadores ainda circulam “entre os profissionais 

da Educação Infantil da SME e são referenciados em alguns Projetos Pedagógicos” 

(IDEM, p. 10). Porém, asseveram que parte considerável dos profissionais da rede 

municipal de ensino considerou que os Indicadores se constituíam em um instrumento 

“demasiadamente minucioso, por apresentar excessivo número de indicadores e 

aspectos a serem avaliados” (IDEM, p. 10). Além disso, “houve quem apontasse que o 

atendimento aos indicadores do MEC implicaria tão somente em conferir a presença ou 

não de itens pré-elencados por um núcleo central, que não a unidade educacional” 

(IDEM, p. 10), apontando a necessidade dos próprios estabelecimentos produzirem 

“indicadores mais específicos de sua realidade” (IDEM, p. 10). 

É nesse contexto, segundo o referido documento, que a formulação de uma 

proposta de avaliação institucional própria foi gestada, com a finalidade de “contribuir 

para o avanço da qualidade na primeira etapa da Educação Básica” (IDEM, p. 10). 

A implantação da Avaliação Institucional Participativa (AIP) para a educação 

infantil foi oficializada por meio da Resolução SME Nº 14/2014, publicada no Diário 
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Oficial do município em 24 de outubro de 2014. Essa resolução “estabelece as diretrizes 

para implementação” da avaliação “e para a constituição da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) para as escolas de educação Infantil na Rede Municipal de Ensino de 

Campinas” (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS; SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; DIÁRIO OFICIAL DE CAMPINAS, 2014, p. 5). O 

processo avaliativo deve ocorrer em duas frentes: uma interna, realizada no âmbito da 

unidade de ensino e de caráter autoavaliativo; e outra externa, conduzida pela equipe de 

cada Núcleo de Ação Educativa Descentralizado (NAED), segundo diretrizes 

estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação. 

De acordo com as informações prestadas pela coordenadora pedagógica do 

Núcleo de Avaliação Institucional (NAI) da SME, responsável pela educação infantil no 

âmbito deste núcleo, respondente da nossa pesquisa em Campinas, para a realização da 

avaliação, a rede organiza formações no âmbito externo e interno às escolas, faz 

indicações de momentos avaliativos e propostas de discussões por meio da estruturação 

e organização dos Projetos Pedagógicos das Escolas, estabelece momentos avaliativos 

no calendário escolar – como Reuniões Pedagógicas de Avaliação Institucional 

(RPAIs), reuniões de CPA e reuniões coletivas de trabalho e de formação para todos os 

profissionais –, sobre o tema da avaliação. 

De acordo com ela, a temática da avaliação tem sido contemplada no processo 

de discussão do Projeto Pedagógico das instituições e, em 2015, foi incorporada às 

reuniões de trabalho da Secretaria com os coordenadores e orientadores pedagógicos 

dos estabelecimentos educacionais, que são realizadas semanalmente. A Coordenadoria 

Setorial de Formação também organiza cursos, grupos de estudo e de trabalho para 

tratar da avaliação. Por fim, os estabelecimentos “realizam atividades formativas no 

âmbito da própria unidade, com objetivo de envolver os profissionais nas discussões a 

respeito da avaliação, tanto educacional como institucional”. 

A coordenadora informou que as CPAs ainda estão em processo de 

implementação, pois nem todas as unidades educacionais possuem a Comissão. 

Até 2014 havia uma Assessoria de Avaliação Institucional (AAI), liderada por 

uma das coordenadoras pedagógicas do município e em parceria com a Faculdade de 

Educação da Unicamp. Atualmente, segundo a respondente, após mudanças encetadas 

na Secretaria, essa assessoria deixou de existir e foi substituída por um Núcleo de 

Avaliação Institucional, conduzido por coordenadores da rede municipal de educação, 

ligados à educação infantil e ao ensino fundamental. 
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O Projeto Pedagógico dos estabelecimentos educacionais parece ter especial 

importância no processo avaliativo, pois – como sinaliza a respondente –, no projeto são 

“abordadas as metas da [unidade], o trabalho pedagógico realizado [...], os 

conhecimentos e as práticas educativas vivenciadas, planejadas e realizadas com as 

crianças, programas e projetos da/e para a escola e as demandas formativas da equipe 

educativa”. 

Em continuidade às ações de implantação e estruturação da política de avaliação, 

de acordo com a respondente, o núcleo de avaliação deu prosseguimento, em 2015, às 

atividades de formação e capacitação de gestores e profissionais que compõem as CPAs 

nos estabelecimentos educacionais. Em 2016, “pretende-se focar nas formações e 

acompanhamento da estruturação das CPAs para todas as unidades de educação infantil 

e organizar um novo Seminário sobre a AIP”. 

Ao analisarmos o plano de implementação da avaliação da educação infantil de 

Campinas (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS; SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; DIÁRIO OFICIAL DE CAMPINAS, 2011), 

observamos que o documento previa, para o ano de 2012, a elaboração de roteiros de 

avaliação dos processos, bem como de instrumentos que revelassem as experiências de 

aprendizagem vivenciadas pelas crianças nas unidades educacionais. Entretanto, não 

identificamos a existência desses roteiros, seja por meio da fala da respondente, seja nos 

documentos que encontramos no site do município. 

Em nosso segundo contato com a coordenadora do NAI, em dezembro de 2016, 

solicitamos o envio dos roteiros/instrumentos de avaliação dos processos e os 

instrumentos das experiências de aprendizagem das crianças, mencionados no plano. 

Em resposta, no início de janeiro de 2017, a respondente informou que a rede municipal 

de educação elaborou um cronograma de ações para viabilização da política de 

avaliação institucional e organização das CPAs para as escolas de educação infantil, 

contudo, “muitas ações [...] não ocorreram conforme o planejado”, dentre elas, a 

elaboração dos instrumentos acima mencionados. 

Todavia, em 2016, formou-se uma comissão composta por supervisores e 

coordenadores pedagógicos com o objetivo de elaborar uma “minuta que trataria da 

avaliação e expedição de documentação para a Educação Infantil e levasse essa proposta 

para ser discutida com Orientadores Pedagógicos, principalmente”. 

As discussões embasaram a formulação e publicação da Resolução CME nº 

01/2016, em 11 de agosto de 2016, dispondo “sobre a avaliação, frequência e expedição 
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de documentação na educação infantil, para as unidades educacionais que integram o 

sistema municipal de ensino de Campinas”. A referida resolução estabelece, segundo a 

respondente, “os princípios para avaliação e os procedimentos para o acompanhamento 

da frequência e expedição de documentação, na Educação Infantil, para as Unidades 

Educacionais do Sistema Municipal de Ensino de Campinas” (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMPINAS; CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2016, p. 

7), além de indicar o currículo que deve ser trabalhado na etapa. 

As orientações relativas ao currículo constam nos artigos 2º e 3º da Resolução, 

como se segue: 

 

Art. 2º O currículo na Educação Infantil é o conjunto das interações e 
brincadeiras que garantem experiências com o conhecimento e a 
cultura em meio às práticas sociais que se dão entre as crianças, suas 
famílias e os educadores, acolhendo a heterogeneidade expressiva das 
diversidades e constituindo história de vida no âmbito das ações 
educacionais. 

Art. 3º As ações educacionais deverão expressar a concepção de 
currículo indicada no art. 2º, ser planejadas no contexto do Projeto 
Pedagógico da Escola e garantir experiências que envolvam: 
I - relações sociais e culturais da criança; 
II - vivências narrativas de apreciação e interação com a linguagem 
oral e escrita; 
III - relações quantitativas; 

IV - relações com variadas formas de expressões artísticas; 
V - vivências éticas e estéticas; 
VI - promoção de vivências com o conhecimento e a cultura na sua 
diversidade; 
VII - interações que permitam a autonomia da criança; 
VIII - relações com o mundo físico e social; 
IX - interações com as manifestações e tradições culturais, 
prioritariamente locais e regionais e 

X - uso de recursos tecnológicos e midiáticos. (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS; CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, 2016, p. 7) 

 

No que tange à avaliação na educação infantil, relativa ao desenvolvimento das 

crianças, a resolução indica que essa deverá ser feita pelos profissionais dos 

estabelecimentos educacionais, com base nas seguintes orientações:  

 

Art. 5º A avaliação na Educação Infantil: 

I - é concebida na perspectiva de educação integral; 
II - é prevista como um movimento de acompanhamento da trajetória 
individual da criança no cotidiano das ações educacionais, envolvendo 
o seu pensar e fazer com o outro, com o conhecimento e a cultura, sem 
objetivo de seleção, promoção ou classificação; 
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III - tem como finalidade documentar a trajetória da criança e compor 
material que subsidie a reflexão, o planejamento e o replanejamento 
das ações educacionais para a permanente qualificação da Educação 
Infantil e 
IV - será realizada pelos educadores, por meio da observação crítica, 
reflexiva e criativa no acompanhamento das brincadeiras, da relação 

da criança com o outro, com o conhecimento e a cultura. 
Parágrafo único. A trajetória individual da criança para as finalidades 
da avaliação descritas neste artigo compreende a vivência da criança 
na relação processual de interações, transformações e ressignificações. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS; CONSELHO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2016, p. 7) 

 

Em síntese, as informações coletadas indicam que Campinas mantém duas 

vertentes de avaliação que o município denomina de “avaliação da educação infantil” e 

“avaliação na educação infantil”. A primeira, cuja construção iniciou-se em 2010, vem 

sendo implementada desde 2014, tendo por base os Indicadores da Qualidade na 

Educação Infantil e o conceito de qualidade negociada defendido por Bondiolli (2004). 

É constituída por autoavaliação interna dos estabelecimentos educacionais e avaliação 

externa que deve ser conduzida pelo NAED, órgão intermediário da Secretaria 

Municipal de Educação. As informações prestadas demonstram que o município tem 

realizado ações para concretizar a implementação da avaliação, com a constituição de 

comissões avaliativas e de ações de formação para os profissionais da rede, com foco 

em avaliação institucional, além de propor a construção de instrumentos para subsidiar 

esse processo. A segunda vertente avaliativa é de responsabilidade dos estabelecimentos 

educacionais e está direcionada ao desenvolvimento das crianças, sem fins de promoção 

ou classificação. 

 

 

CAPÃO BONITO 

 

O IDHM de Capão Bonito, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,721. 

Considerado um município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,675 no indicador 

referente à renda; 0,826 em longevidade e 0,671 em educação. Se levarmos em conta o 

resultado obtido, tanto no indicador renda quanto no indicador educacional, a 

classificação do município enquadra-se na posição de médio desenvolvimento humano, 

conforme os critérios estabelecidos pelo índice. 
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Em 2010, a população do município era de 45.672 habitantes e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 47.486 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 11.288155 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 6.926 (61,63%) estavam sob 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 1.870 na educação infantil, 

4.948 no ensino fundamental e 108 na Educação de Jovens e Adultos. No Gráfico 10 

detalhamos a distribuição das matrículas por etapa/modalidade de ensino, na rede 

municipal de educação de Capão Bonito. 

 

Gráfico 10 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Capão Bonito. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, das 1.870 matrículas oriundas da rede municipal de 

educação, 750 destinavam-se à creche e 1.120 à pré-escola. As instituições privadas 

eram responsáveis por 210 matrículas (100 em creches e 110 na pré-escola), conforme 

registramos na Tabela 22. 

  

                                                   
155 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 

27,00%

71,44%

1,56%

Educação Infantil Ensino Fundamental EJA
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Tabela 22 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Capão Bonito. 2015 

Dependência Administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 750 88,24 1.120 91,06 1.870 89,90 

Privada 100 11,76 110 8,94 210 10,10 

TOTAL 850 100,00 1.230 100,00 2.080 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 

Elaborado pela autora. 

 

Além de responsabilizar-se pela maior parte das matrículas destinadas à 

educação infantil, a rede municipal também concentrava o maior número de alunos do 

ensino fundamental, tanto dos anos iniciais como dos finais. A rede estadual de ensino 

respondia apenas pelos anos finais da etapa, com um número de matrículas bem inferior 

ao da rede municipal. As escolas privadas responsabilizavam-se por menos de 10% das 

matrículas, como detalhamos na Tabela 23. 

 
Tabela 23 – Número de matrículas no ensino fundamental, nos anos iniciais e finais, por 

dependência administrativa. Capão Bonito. 2015 

Dependência Administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual - 0,00 1.176 35,94 1.176 17,45 

Municipal 3.149 90,78 1.799 54,98 4.948 73,40 

Privada 320 9,22 297 9,08 617 9,15 

TOTAL 3.469 100,00 3.272 100,00 6.741 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

A rede estadual de educação e as escolas privadas se responsabilizavam pelas 

matrículas do ensino médio e da educação profissional. A EJA (ensino fundamental) era 

atendida pela rede municipal de educação e a do ensino médio era atendida apenas pela 

rede estadual. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

Em 2015 havia 120156 docentes atuando na educação infantil em Capão Bonito. 

Destes, 55 atuavam em creches (41 na rede municipal e 14 em instituições privadas) e 

70 na pré-escola (60 na rede municipal e 12 em instituições privadas) (INEP/Sinopse 

Estatística da Educação Básica, 2015). De acordo com o Plano Municipal de Educação 

aprovado pela Lei nº 4.051, de 24 de junho de 2015, todos os profissionais da educação 

do município são concursados. 

                                                   
156Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
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Quanto à formação, o documento registra que aproximadamente 70% dos 

professores que atuavam nas creches municipais de Capão Bonito, no ano de 2014, 

possuíam ensino superior completo e 22% já haviam concluído a pós-graduação. Já na 

pré-escola, esses percentuais eram, respectivamente, de 55% e 33%. Os gestores dos 

estabelecimentos educacionais (diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico) de todas 

as unidades possuíam ensino superior completo e apenas um vice-diretor e um 

coordenador pedagógico não possuíam pós-graduação. No caso das creches, os 

profissionais que atuavam como monitores eram os que apresentavam, em sua maioria, 

formação em nível médio, como registramos no Quadro 42, a seguir. 
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Quadro 42 – Nível de formação dos profissionais docentes que atuavam nas creches e pré-escolas, em 2014. Capão Bonito 

Cargo 

Quantidade Ensino Médio 
Ensino Superior 

(em curso) 

Ensino Superior 

(concluído) 

Pós-Graduação 

(em curso) 

Pós-Graduação 

(concluído) 

Creche 
Pré-

escola 
Creche 

Pré-

escola 
Creche 

Pré-

escola 
Creche 

Pré-

escola 
Creche 

Pré-

escola 
Creche 

Pré-

escola 

Diretor 07 11 - - - - 07 - - - 07 - 

Vice-diretor 07 11 - - - - 07 - - - 06 - 

Coordenador 
pedagógico 

07 11 - - - - 07 - - - 06 - 

Professor 45 90 03 09- 01 01 31 50 - - 10 30 

Monitor de 
Creche 

144 - 101 - 33 - 09  01 - - - 

Fonte: Prefeitura do Município de Capão Bonito (2015, p. 51). 
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No referido ano, a etapa era atendida em 27 estabelecimentos157 educacionais, 

sendo que 25 (20 municipais e cinco privados) atendiam a creche e 23 (18 municipais e 

cinco privados) a pré-escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 

Segundo o PME, a rede municipal de educação mantinha 22 estabelecimentos que 

atendiam a educação infantil, em 2015, sendo que 13 eram específicos para o 

atendimento da etapa e nove atendiam, também, o ensino fundamental. 

O PME de Capão Bonito apresenta a caracterização social, política, econômica e 

cultural do município, bem como o diagnóstico de sua situação educacional. Em 

referência à educação infantil, prevê, na Meta 1, a universalização da pré-escola até 

2016 e a ampliação do atendimento em creches, de forma a atender, ao menos, 50% das 

crianças de zero a três anos, até o fim da vigência do Plano. Para dar conta do 

cumprimento da referida meta, prevê 12 estratégias, como se segue: 

 

1.1. Definir, em regime de colaboração com a União e o Estado, metas 
de expansão da respectiva rede pública de educação infantil, 

segundo padrão nacional de qualidade, considerando as 
peculiaridades locais. 

1.2. Realizar, periodicamente, levantamento da demanda por creche 
para a população de até 3 anos, como forma de planejar a oferta e 
verificar o atendimento da demanda manifesta. 

1.3. Manter políticas públicas municipais, bem como convênios com a 
União e o Estado para a construção e reestruturação de escolas, 
bem como de aquisição de equipamentos, visando à expansão e à 

melhoria da rede física de escolas públicas de educação infantil, 
respeitadas as normas de acessibilidade. 

1.4. Implantar, até o segundo ano de vigência deste PNE, avaliação da 
educação infantil, a ser realizada a cada 2 anos, com base em 
parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura 
física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos 
pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores 

relevantes. 
1.5. Estimular a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que 

incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de 
ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da 
população de 0 a 5 anos. 

1.6. Fomentar o atendimento das populações do campo na educação 
infantil nas respectivas comunidades. 

1.7. Garantir o Transporte Escolar para a escola mais próxima, se não 
houver escola na própria comunidade, disponibilizando monitor 
para acompanhar os alunos e adaptações necessárias a cada idade. 

1.8. Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do 
atendimento educacional especializado complementar e 
suplementar aos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

                                                   
157 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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1.9. Implantar salas de recurso nas Unidades de Educação Infantil com 
profissional especializado para atendimento aos alunos. 

1.10. Implementar, em caráter complementar, programas de 
orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas 
de educação, saúde, assistência social, com foco no 
desenvolvimento integral das crianças de até 3 anos de idade. 

1.11. Preservar as especificidades da educação infantil na 
organização das redes escolares, garantindo o atendimento da 
criança de 0 a 5 anos em estabelecimentos que atendam a 
parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa 
escolar seguinte, visando ao ingresso do aluno de 6 anos de idade 
no ensino fundamental. 

1.12. Estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para 

todas as crianças de 0 a 5 anos, conforme estabelecido na 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 
(PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, 2015, p. 

56) 

 

O documento prevê, em outras metas, estratégias que mencionam, 

explicitamente, a educação infantil. São os casos da Meta 4, que trata da universalização 

do acesso à educação básica para pessoas com deficiências; e da Meta 5, que prevê, na 

estratégia 5.1, a articulação de ações de alfabetização entre a pré-escola e o ensino 

fundamental.  

O PME assume boa parte das metas e estratégias previstas pelo Plano Nacional, 

com adequações para sua realidade local. No que se refere à avaliação, indica que 

implantará avaliação nos moldes do que prevê o PNE, com o propósito de avaliar 

insumos e processos. 

 

Características da avaliação 

 

Segundo informações prestadas pelo município à pesquisa coordenada pela FCC 

e pelo INEP, “o objetivo [da avaliação] é de acompanhar o desenvolvimento pleno do 

aluno [...] sem intenção de promoção” (FCC; INEP, 2014 - Base de Dados). A iniciativa 

avalia a “participação, iniciativa, fases do desenvolvimento infantil e socialização”. Para 

tanto, utilizam-se “relatórios de observação” continuamente.  (FCC; INEP, 2014 - Base 

de Dados). 

De acordo com as informações prestadas pela diretora do Centro de Apoio 

Pedagógico Paulo Freire158, que respondeu à nossa pesquisa em Capão Bonito, a 

                                                   
158 O Centro de Apoio Pedagógico Paulo Freire é o setor responsável pelas ações pedagógicas na 

Secretaria Municipal de Educação de Capão Bonito/SP. 
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avaliação da educação infantil é elaborada pelos coordenadores pedagógicos das escolas 

e pelos profissionais do referido Centro, que, juntos, definem os conhecimentos e 

capacidades que devem ser avaliados nos alunos, em consonância com a LDBN 

9394/96. Tem como objetivo “mediar o ensino e a aprendizagem”, com vistas a nortear 

o trabalho das escolas de forma que todas trabalhem na mesma direção. 

A diretora enviou-nos dois quadros que auxiliam os professores no processo de 

avaliação, denominados Quadro de Direitos de Aprendizagem da Educação Infantil e 

Perfil do aluno. As crianças do Berçário I e II e do Maternal I e II são avaliadas nas 

seguintes áreas: Movimento, Linguagem Oral e Escrita, Arte, Matemática, Música, 

Identidade e Autonomia, Natureza e Sociedade. Para as crianças do Maternal, há, ainda, 

avaliação das fases do desenho. As crianças das Etapas I e II (Pré-escola) são avaliadas 

nas áreas de Movimento, Linguagem Oral e Escrita, Arte, Matemática e Música, bem 

como nas fases do desenho e fases da escrita. 

Ambos os instrumentos são utilizados bimestralmente e solicitam o 

preenchimento do nome do estabelecimento educacional, do nome da professora e da 

criança e a data que foi preenchido. 

O primeiro quadro requer à professora que indique os 

Conhecimentos/Capacidades tratados com as crianças em cada Área, enquanto o 

segundo solicita apontamentos quanto ao nível de desenvolvimento atingido por elas, 

utilizando como “escala”, a seguinte legenda: S (Sim), P (Parcialmente) e N (Não). No 

caso da avaliação da fase do desenho, a professora deve indicar se o mesmo é uma 

garatuja, se é pré-esquemático ou esquemático. E, no caso da fase da escrita, se a 

criança é pré-silábica, silábica, silábica com valor sonoro, silábica alfabética ou 

alfabética. 

No Quadro 43, a seguir, apresentamos os conhecimentos e capacidades 

avaliados na área de Linguagem Oral e Escrita, para cada uma das faixas etárias da 

educação infantil, na rede municipal de educação de Capão Bonito. 
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Quadro 43 – Conhecimentos e capacidades avaliadas. Aspecto Linguagem Oral e Escrita, por 

faixa etária. Capão Bonito 

FAIXA 

ETÁRIA 
CONHECIMENTOS E CAPACIDADES 

Berçário I e II Emite de 2, 5 ou mais palavras conhecendo seu significado. 
Imita movimentos da língua e da boca ao ouvir e observar das outras pessoas. 
Comunica-se quando percebe situações que envolvem medo, cuidado, 
felicidade e desconforto. 
Compreende os significados das palavras (nomeia objetos, pessoas de seu 
convívio. 

Discrimina auditivamente seu nome, atende quando é chamado. 
Compreende regras simples. 
Gosta de ouvir (músicas, histórias lidas, contadas, por imagens). 
Realiza leitura de imagens, identifica gravuras de seu repertório. 
Observa, folheia páginas de revistas, livros, catálogos. 
Rabisca espontaneamente traços em diferentes posições. 

Maternal I e II Pronuncia claramente as palavras. 
Transmite recados com clareza. 
Comunica-se quando percebe situações que envolvem medo, cuidado, 
felicidade e desconforto. 
Compreende os significados das palavras. 
Faz uso das palavras no plural. 

Compreende regras. 
Realiza narrações de experiências e fatos do seu cotidiano. 
Pronuncia com clareza seu nome e dos colegas. 
Gosta de ouvir (músicas, histórias lidas, contadas, por imagens). 
Realiza leitura, de imagens, faz reconto, identifica gravuras de seu repertório e 
interage por meio da fala com o outro. 
Realiza representação daquilo que vê através dos traçados. 

Etapas I e II 
(Pré-escola) 

Escreve o próprio nome e o identifica nos cartazes, trabalhos realizados. 
Reconhece as letras do alfabeto. 
Diferencia Letras de números e outros símbolos. 
Participa de interações orais em sala de aula, questionando, argumentando e 

respeitando os turnos da fala. 
Escuta com atenção (Recados, leituras de histórias e comanda do professor). 
Representa graficamente seus pensamentos através do desenho. 
Organiza oralmente as etapas de um texto com o auxílio do professor 

Fonte: Prefeitura do Município de Capão Bonito; Secretaria Municipal de Educação (2015). 

 

Além do Quadro supracitado, que deve ser preenchido pelos coordenadores 

pedagógicos, a respondente afirmou que o município faz uso de dossiês, portfólios e 

relatórios de avaliação. 

Em síntese, a avaliação da educação infantil de Capão Bonito tem como foco o 

desenvolvimento das crianças e é elaborada pelos coordenadores pedagógicos dos 

estabelecimentos educacionais em conjunto com os profissionais que atuam no Centro 

de Apoio Pedagógico Paulo Freire, órgão que compõe a SME, tendo por base as 

indicações dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. As 
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informações prestadas pelo município sugerem que os resultados devem ser utilizados 

para nortear o trabalho das escolas, de forma que todas trabalhem na mesma direção. 

 

 

CATANDUVA 

 

O IDHM de Catanduva, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,785. Considerado 

um município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,767 no indicador referente à 

renda; 0,853 em longevidade e 0,740 em educação.  

Em 2010, a população do município era de 112.820 habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 119.480 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 25.314159 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 10.442 (41,25%) estavam sob 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 3.780 na educação infantil, 

6.278 no ensino fundamental e 384 na Educação de Jovens e Adultos. No Gráfico 11, 

registramos a distribuição das matrículas por etapa/modalidade, na rede municipal de 

educação de Catanduva.  

 

Gráfico 11 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Catanduva. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

                                                   
159 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 

36,20%

60,12%

3,68%

Educação Infantil Ensino Fundamental EJA
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Na educação infantil, das 3.780 matrículas oriundas da rede municipal de 

educação, 1.945 destinavam-se à creche e 1.835 à pré-escola. As instituições privadas 

eram responsáveis por 1.062 matrículas (404 em creches e 658 na pré-escola), conforme 

registramos na Tabela 24. 

 

Tabela 24 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Catanduva. 2015 

Dependência Administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 1.945 82,80 1.835 73,61 3.780 78,07 

Privada 404 17,20 658 26,39 1.062 21,93 

TOTAL 2.349 100,00 2.493 100,00 4.842 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Além de responsabilizar-se pela maior parte das matrículas destinadas à 

educação infantil, a rede municipal também concentrava o maior número de alunos do 

ensino fundamental, tanto dos anos iniciais como dos anos finais. A rede estadual de 

ensino respondia apenas pelos anos finais da etapa. As escolas privadas 

responsabilizavam-se por aproximadamente 30% das matrículas, como detalhamos na 

Tabela 25. 

 

Tabela 25 – Número de matrículas no ensino fundamental, nos anos iniciais e finais, por 

dependência administrativa. Catanduva. 2015 

Dependência Administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual - 0,00 2.104 41,59 2.104 17,01 

Municipal 4.875 66,70 1.403 27,73 6.278 50,76 

Privada 2.434 33,30 1.552 30,68 3.986 32,23 

TOTAL 7.309 100,00 5.059 100,00 12.368 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

As redes de educação, estadual e federal, bem como as escolas privadas, 

responsabilizavam-se pelas matrículas do ensino médio e da educação profissional. A 

EJA, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, era oferecida pelas redes 

municipal e estadual de educação, e por escolas privadas. (INEP/Sinopse Estatística da 

Educação Básica, 2015) 
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Em 2015, havia 795160 docentes atuando na educação infantil em Catanduva. 

Destes, 552 atuavam em creches (515 na rede municipal e 41 em instituições privadas) e 

281 na pré-escola (231 na rede municipal e 53 em instituições privadas). (INEP/Sinopse 

Estatística da Educação Básica, 2015) 

No referido ano, a etapa era atendida em 32 estabelecimentos161 educacionais, 

sendo que 29 (15 municipais e 14 privados) atendiam a creche e 30 (16 municipais e 14 

privados) a pré-escola. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

O Plano Municipal de Educação (PME) de Catanduva foi criado pela Lei nº 

5.064, de 09 de agosto de 2010. Foi readequado em 2015, com base no PNE 2014-2024, 

passando a vigorar até o ano de 2024. O documento apresenta uma caracterização do 

município com aspectos populacionais, socioeconômicos, políticos e culturais, bem 

como um diagnóstico educacional com dados de 2014.  

A Meta 1 do Plano, correspondente à educação infantil, objetiva universalizar a 

pré-escola e aumentar em até 50% o atendimento em creches até o fim da vigência do 

PME. De acordo com informações contidas no PME, Catanduva mantinha 89,9% das 

crianças de quatro e cinco anos matriculadas em instituições de educação infantil, em 

2014. Em relação às creches, apesar de o município atender um número menor de 

crianças, acredita que conseguirá ampliar o atendimento, tanto da pré-escola quanto das 

creches, para 100% até o fim de 2020. Para tanto, conta com a construção de cinco 

novos estabelecimentos educacionais voltados para essa etapa, a partir de convênio 

firmado com o governo estadual. (PME de Catanduva, 2014) 

As estratégias elencadas para cumprimento da Meta 1 são: 

 

-Levantar, em 2016, toda a demanda de vagas para a Educação 
Infantil; 
-Dar continuidade à construção de EMEIs para atender à demanda 
empiricamente comprovada em 2016 e 2017; 

-Adequar os espaços físicos existentes e, onde for possível, construir 
novas salas de aula; 
-Dar continuidade à formação continuada a docentes da Educação 
Infantil; 
-Dar continuidade às parcerias com a Saúde, Assistência Social e 
Inclusão Social, visando ao Projeto Fases da Vida, atendendo crianças 
e família; 

-Garantir a continuidade de oferta de alimentação saudável e farta; 
-Contribuir para a autonomia da criança; 

                                                   
160Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
161 Informa-se que que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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-Propiciar atendimento especializado às crianças da Educação Infantil 
que apresentam necessidades especiais. (PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE CATANDUVA; SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, 2014, p. 159). 

 

Há, em outras metas estabelecidas pelo Plano, referências à educação infantil. A 

Meta 4, que trata da inclusão, prevê a universalização do acesso à educação básica e ao 

atendimento educacional especializado, a partir dos quatro anos de idade, para pessoas 

“com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação” (IDEM, p. 164),  de preferência “na rede regular de ensino, com a 

garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados” (PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE CATANDUVA; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, p. 

164). Em 2013, segundo o documento, 12 crianças com necessidades educacionais 

especiais frequentavam a educação infantil na rede municipal de educação. O PME 

afirma, ainda, que a meta do município é atender 100% da demanda até 2020, desde que 

haja recursos financeiros e humanos fornecidos pelo governo federal. (IDEM, 2014) 

A Meta 5, referente à Alfabetização Infantil e que prevê “alfabetizar todas as 

crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental”, estabelece 

metas que envolvem, diretamente, ações a serem desencadeadas na educação infantil, 

inclusive as concernentes à avaliação, quais sejam: 

 

-Articular, nas séries iniciais, ações pedagógicas com as desenvolvidas 
na Educação Infantil, especificamente, no Jardim I e II;  

-Continuidade de formação continuada de docentes da Educação 
Infantil e do Fundamental I, inclusive, dos que atuam no reforço 
escolar; 
-Utilização dos instrumentos de Avaliação Nacional; 
-Dar continuidade ao Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar 
Municipal - SAREMCA [que envolve a educação infantil]; 
-Dar continuidade às metas e critérios de avaliação instituídos pelo 
município para a avaliação da Educação Infantil; 

-Solicitar fomento para o desenvolvimento de tecnologias e para 
novas práticas pedagógicas, que favoreçam a melhoria do fluxo 
escolar e a alfabetização; 
-Continuidade das aulas de Reforço e Projetos de leitura dos diferentes 
gêneros literários. (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
CATANDUVA; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

2014, p. 166) 

 

O PME de Catanduva incorpora metas e estratégias constantes no Plano 

Nacional. Afirma que o município participará de avaliações nacionais, mas não explicita 
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em quais e indica que a educação infantil continuará a ser avaliada segundo os critérios 

de avaliação já existentes para a etapa no município. Sobre esses critérios, bem como as 

características dessa iniciativa, falaremos a seguir. 

 

Características da avaliação 

 

O município de Catanduva conta com um sistema de avaliação da educação 

básica, estabelecido por meio da Lei Complementar Nº 0390, de 20 de setembro de 

2007, denominado Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Município de 

Catanduva (SAREMCA), do qual a educação infantil é integrante.  

No item II do Anexo I da referida lei, são informados os procedimentos e os 

focos que devem integrar a avaliação da etapa, como se segue: 

 

II - Educação Infantil: A avaliação será feita através de fichas de 
acompanhamento do desenvolvimento de cada etapa da Educação 

Infantil, em cada um dos eixos norteadores do trabalho, tais como: 
identidade e autonomia; movimento; música e arte; linguagem oral e 
escrita; natureza e sociedade; e matemática, bem como de observação, 
registros e acompanhamento do Núcleo de Direção da Escola e da 
Equipe Pedagógica da SME [...]. (PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE CATANDUVA; SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 2007, 
p. 4). 

 

Para as faixas etárias de sete a 12 meses, de 12 a 18 meses e de 18 meses a dois 

anos e onze meses, focalizam-se: “desenvolvimento físico, desenvolvimento motor, 

desenvolvimento da visão, audição e fala, desenvolvimento do comportamento social, 

das artes visual e musical e desenvolvimento alimentar” (IDEM, p. 4). 

Já na faixa etária de três a seis anos162 de idade, os aspectos a serem avaliados 

incluem: “identidade, autonomia pessoal e relacionamentos, interação física e social e 

aspectos cognitivos” (IDEM, p. 5). 

A lei prevê, ainda, que a descrição dos aspectos a serem avaliados deveria 

constar em decreto regulamentar. Buscamos o decreto no site do município, mas não o 

encontramos. Outrossim, identificamos três resoluções da Secretaria Municipal de 

Educação, duas de 2008 e outra de 2014. A primeira institui o SAREMCA, 

                                                   
162 A lei é anterior à determinação de que as crianças de seis anos, completados até o dia 31 de março do 

ano da matrícula, devem frequentar o ensino fundamental. 
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discriminando suas razões e objetivos, enquanto a segunda e a terceira dispõem sobre as 

provas a serem realizadas nos referidos anos. 

De acordo com a Resolução SME Nº 05, de 13 de novembro de 2008, na criação 

do sistema foram considerados: 

 

-a necessidade de estabelecer uma política de avaliação de rendimento 
escolar no município, de forma articulada com o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica - SAEB/MEC; 
-a imprescindibilidade de recuperar o padrão de qualidade do ensino 
ministrado no Município; 
-a importância em subsidiar o processo de tomada de decisões que 
objetivem a melhoria da administração do sistema educacional através 
de resultados avaliativos apurados; 
-a necessidade de informar a sociedade e a comunidade educacional 

sobre o desempenho do sistema de ensino; 
-a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Unidades 
Escolares obterem resultados imediatos para tomada de decisões, em 
seus níveis de atuação. (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
CATANDUVA; IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE 
CATANDUVA; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
2008a, p. 9). 

 

O Artigo 1º da resolução estabelece os objetivos do SAREMCA: 

 

I - desenvolver um sistema de avaliação dos alunos: 
a) em todas as etapas da Educação Infantil; 
b) em todos os anos/séries do Ensino Fundamental Regular nos 
diferentes componentes curriculares; 
c) em todos os termos da Educação de Jovens e Adultos do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio nos diferentes componentes 
curriculares. 
II - subsidiar a Secretaria Municipal da Educação nas tomadas de 
decisão quanto à Política Educacional do Município; 
III - fornecer ao sistema de ensino, às equipes técnico-pedagógicas da 
Secretaria Municipal de Educação e às Unidades Escolares 
informações que subsidiem: 

a) a capacitação e valorização dos recursos humanos do magistério; 
b) a reorientação da proposta pedagógica desses níveis de ensino, de 
modo a aprimorá-la; 
c) a viabilização da articulação dos resultados da avaliação com o 
planejamento escolar, a capacitação e o estabelecimento de metas para 
o projeto de cada escola, em especial a correção do fluxo escolar. 
(PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA; IMPRENSA 

OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA; SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2008a, p. 9). 

 

O Artigo 2º indica o foco da avaliação para cada etapa/ano. No que tange à 

educação infantil, informa que os alunos, tanto da creche quanto da pré-escola, serão 
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avaliados nos “âmbitos de experiência: Conhecimento de Mundo e Formação Pessoal e 

Social nos seus respectivos eixos” (IDEM, p. 9). 

A resolução afirma, ainda, que cada unidade / estabelecimento educacional 

deverá formar uma Comissão de Avaliação, composta por professores, especialistas e 

pais para acompanhar o processo avaliativo. Essa comissão deve ser homologada pela 

Secretaria Municipal de Educação. 

A Resolução SME Nº 06, de 14 de novembro de 2008, determinava que o 

sistema abrangeria todas as crianças da educação infantil da rede municipal de 

educação. De acordo com o Artigo 11 dessa resolução, a avaliação da etapa seria 

conduzida por uma comissão designada pela Secretária de Educação do município, 

“mediante análise das informações contidas na Planilha de Avaliação elaborada pela 

Equipe Técnico-Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação” (PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE CATANDUVA; IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE 

CATANDUVA; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2008b, p. 9), nos 

seguintes termos:  

 

§1º - A Planilha de Avaliação é preenchida pelos docentes das escolas, 
com base nos registros feitos, no decorrer do ano letivo, em ficha 
individual de observação do processo de aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças. 
§2º - A Comissão de Avaliação de Educação Infantil visitará as 
escolas no período de 24/11 a 05/12/2008 para verificação “in loco” e 

ratificação das informações contidas na Planilha de Avaliação. 
(PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA; IMPRENSA 
OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA; SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2008b, p. 9) 

 

Já o Artigo 12 dessa resolução detalha os aspectos que deveriam ser avaliados: 

 

I - Conhecimento de Mundo que contém os eixos de trabalho - Artes 
Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Matemática, 
Movimento, Música, Natureza e Sociedade; 
II - Formação Pessoal e Social que contém o eixo - Identidade e 
Autonomia. (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA; 
IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA; 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2008b, p. 9) 

 

A Resolução SME Nº 26, de 24 de outubro de 2014, que também dispõe sobre a 

realização das provas pertinentes ao SAREMCA, no ano de 2014, registra que: 
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-O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Município de 
Catanduva oferecerá indicadores de extrema relevância para os 
educadores; 
-Ocorrerá a participação de todas as escolas do Sistema Municipal de 
Ensino no SAREMCA; 
-A avaliação externa das escolas municipais (de caráter obrigatório) 

permitirá a comparação dos resultados do SAREMCA com as 
avaliações nacionais (SAEB e Prova Brasil); 
-Os resultados do SAREMCA irão compor o IDEMCA - Índice de 
Desenvolvimento da Educação do Município de Catanduva – que, 
enquanto indicador da qualidade de ensino, estabelece metas para cada 
escola e servirá para o acompanhamento de sua evolução pela equipe 
escolar e comunidade; 

-Os resultados dessa avaliação fornecerão indicadores para ações e 
projetos pedagógicos, e, especialmente para programas de formação 
continuada destinados aos educadores das diferentes escolas e níveis 
de ensino; 
-Avaliar o grau de desenvolvimento de competências e habilidades 
nos alunos do Sistema Municipal de Ensino, ao longo da Educação 
Básica, fornecerá referenciais importantes para o monitoramento da 

aprendizagem; 
-Devem ser asseguradas, às diferentes escolas, as condições 
necessárias para uma efetiva operacionalização desse processo [...]. 
(PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA; IMPRENSA 
OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA; SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2014, p. 11) 

 

Note-se que a referida resolução informa sobre a existência de um índice, cuja 

composição leva em conta os resultados obtidos na avaliação do sistema e estabelece 

metas a serem cumpridas pelas escolas. Ao que parece, o referido procedimento envolve 

também a educação infantil. 

A avaliação da etapa faz uso de procedimentos específicos, no âmbito do 

Saremca, de acordo com os Artigos 12 e 13 da resolução: 

 

Art. 12. A avaliação da Educação Infantil será realizada por membros 

de uma Comissão designada pela Secretária Municipal de Educação. 

Parágrafo Único: A Comissão de Avaliação de Educação Infantil 
visitará as escolas, no período de 05 a 19 de novembro de 2014, para 

avaliação “in loco”. 

Art. 13. A avaliação da Educação Infantil concretiza-se nos aspectos: 
I - socioafetivo; 
II - cognitivo; 
III - psicomotor. (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
CATANDUVA; IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE 
CATANDUVA; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

2014, p. 12) 
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Segundo as informações prestadas pelo município à pesquisa coordenada pela  

FCC e pelo INEP, “a Educação Infantil é avaliada por meio do Projeto denominado 

‘Acompanhando meu Crescer’, com foco nos aspectos Socioafetivo, Cognitivo e 

Psicomotor”. Essa informação não é referenciada na legislação tampouco nas 

informações prestadas pela respondente da nossa pesquisa, no município. 

De acordo com a diretora do Departamento Pedagógico que forneceu 

informações à nossa pesquisa, a avaliação é elaborada pela equipe técnica da SME e 

baseia-se nos eixos do Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil. Durante 

o ano letivo, a equipe da SME visita os estabelecimentos educacionais bimestralmente e 

realiza o acompanhamento das ações da rotina das crianças, da prática docente, dos 

portfólios e das ações da gestão, por meio de observação e obedecendo aos critérios 

estabelecidos para cada agrupamento, bem como avalia o registro diário de observação 

do aluno pelo docente. De posse das informações coletadas, a equipe elabora um 

Relatório de Observação do estabelecimento educacional. A última edição da avaliação, 

ao fim do ano letivo, é acompanhada por uma comissão de pais. 

Além disso, os estabelecimentos de educação infantil organizam avaliações com 

base nos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil e promovem a avaliação 

cotidiana da evolução das crianças a partir das informações constantes no Relatório de 

Observação elaborado pela equipe da Secretaria. 

A diretora informou, ainda, que as unidades mantêm orientadores de estudo para 

cada segmento de professores, que se reúnem mensalmente na “Secretaria com a equipe 

pedagógica, para troca de experiências e para estudo sobre a prática. Esse expediente 

visa ao desenvolvimento e troca de boas práticas entre docentes”. 

De forma sintética, a avaliação da educação infantil de Catanduva compõe o 

SAREMCA, estabelecido por lei desde 2007 e que avalia todas as etapas da educação 

básica municipal. Essa avaliação tem como foco o desenvolvimento das crianças e toma 

por base os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, sendo 

elaborada pela equipe técnica da SME. Bimestralmente, uma comissão designada pela 

secretária de educação visita as escolas em períodos determinados e analisa os registros 

realizados pelos docentes (observações em relação à rotina das crianças, à prática 

docente, ao preenchimento dos portfólios e às ações da gestão, de acordo com critérios 

estabelecidos para cada faixa etária) e elabora um Relatório de Avaliação, sendo que, na 

última visita anual da equipe ao estabelecimento, há acompanhamento dos pais. 

Segundo a legislação que trata do SAREMCA, os resultados das avaliações devem 
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fornecer subsídios para as tomadas de decisão da SME em relação à política 

educacional do município, à capacitação e valorização dos professores, à reorientação 

da proposta pedagógica e ao aprimoramento do planejamento escolar. Destaque-se que 

o resultado do SAREMCA é utilizado também para a formulação de um índice que 

estabelece metas para as escolas, no ano posterior. De acordo com as informações 

coletadas, os estabelecimentos fazem uso dos Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil para organizar avaliações internas. Porém, não obtivemos esclarecimentos sobre 

como o material é utilizado. 

 

 

COROADOS 

 

O IDHM de Coroados, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,719. Considerado 

um município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,704 no indicador referente à 

renda; 0,816 em longevidade e 0,648 em educação. Se tomarmos como referência 

apenas o indicador relativo à educação, o município seria classificado como de médio 

desenvolvimento, de acordo com os critérios de avaliação do índice. 

Em 2010, a população do município era de 5.238habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 5.753 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 985163 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município no referido ano. Destes, 573 (58,17%) estavam sob 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 248 na educação infantil e 325 

no ensino fundamental. No Gráfico 12 registramos a distribuição das matrículas por 

etapa na rede municipal de educação de Coroados. 

 

  

                                                   
163 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 
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Gráfico 12 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa de ensino. 
Coroados. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

A educação infantil era atendida apenas pela rede municipal de educação, sendo 

141 matrículas na creche e 120 na pré-escola. As matrículas dos anos iniciais do ensino 

fundamental (325) também estavam sob responsabilidade do município e aquelas 

destinadas aos anos finais (233), sob responsabilidade do estado. O ensino médio 

regular e na modalidade EJA eram oferecidos apenas em escolas da rede estadual de 

ensino. Em território municipal não havia atendimento à EJA do ensino fundamental 

nem à educação profissional, em nenhuma das dependências administrativas. 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

Em 2015 havia 31164 docentes atuando na educação infantil da rede municipal de 

educação de Coroados. Destes, 25 atuavam em creches e seis na pré-escola. 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

dois estabelecimentos educacionais: um destinado à creche e outro, à pré-escola 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). Todavia, segundo informações 

prestadas pela respondente da nossa pesquisa, na SME, o município de Coroados possui 

apenas uma escola que atende tanto ao ensino fundamental – anos iniciais, bem como à 

                                                   
164Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 

43,28%

56,72%

Educação Infantil Ensino Fundamental
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educação infantil. É possível que a rede esteja considerando a educação infantil apenas 

como sendo a pré-escola. 

O Plano Municipal de Educação (PME) de Coroados foi aprovado pela Lei 

Municipal nº 1.817, de 18 de junho de 2015. A Lei menciona que o Plano constaria em 

um anexo dela própria, mas realizamos várias pesquisas para encontrá-lo e constatamos 

apenas a existência de um documento-base, disponível no site da Prefeitura do 

município. O referido documento apresenta um breve diagnóstico das matrículas 

existentes em cada dependência administrativa existente no município, índice de 

distorção idade-série, índice de analfabetismo e resultados em avaliações nacionais. 

Ademais, apresenta 20 metas a serem alcançadas no período de vigência do Plano 

(2015-2024). 

A Meta 1, concernente à educação infantil, trata da universalização da pré-escola 

e da ampliação de, no mínimo, 50% das vagas para creche até 2024. As estratégias 

elencadas para dar conta da Meta são: 

 

1.1) definir em regime de colaboração com a União e o Estado metas 
de expansão das respectivas redes públicas de educação infantil 
segundo o padrão nacional de qualidade, considerando as 

peculiaridades do local; 

1.2) realizar, periodicamente, em regime de colaboração, 
levantamento da demanda por creche (0 a 3 anos) como forma de 

planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta; 

1.3) manter e ampliar em regime de colaboração e respeitadas as 
normas de acessibilidade, programa nacional de construção e 
reestruturação de escolas, bem como de aquisição de equipamentos, 
visando a expansão e a melhoria da rede física de escolas públicas de 

educação infantil; 

1.4) implantar, até o segundo ano de vigência deste PME, avaliação da 
educação infantil, a ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base em 
parâmetros nacionais de qualidade, a fim de se aferir a infraestrutura 

física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos 
pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores 

relevantes; 

1.5) garantir a formação continuada dos profissionais da educação 

para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das aprendizagens; 

1.6) implementar, em caráter complementar, programas de orientação 
e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, 
saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral das 

crianças de até 3 (três) anos de idade; 

1.7) preservar as especificidades da educação infantil na organização 
da rede escolar, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 
(cinco) anos em estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais 
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de qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao 

ingresso do aluno de 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental; 

1.8) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 
permanência das crianças na educação infantil, em especial dos 
beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração 
com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde 

e proteção à infância; 

1.9) promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à 
educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção da 
família em relação às crianças de até 3 (três) anos. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE COROADOS, 2015, p. 1 - documento-base) 

 

Além da Meta 1 que trata especificamente da educação infantil, identificamos 

estratégias constantes em outras metas que se relacionam com a referida etapa. A Meta 

4, que diz respeito à educação especial, além de prever o atendimento de todos os 

alunos com necessidades educacionais especiais na rede e em salas especializadas para 

esse fim, a estratégia 1.4 prevê a promoção da “universalização do atendimento escolar 

à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação” (PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS, 2015, p. 4 - 

documento-base), até o fim da vigência do PME. Esse parece ser um diferencial com o 

Plano Nacional e com os PMEs dos demais municípios analisados até o momento. No 

geral, a preocupação com o atendimento dos alunos com necessidades educacionais 

especiais não incorpora as crianças de zero a três anos. 

Na Meta 5, em que se prevê a alfabetização das crianças até o fim do 3º ano do 

ensino fundamental, a estratégia 5.1 reproduz o que prediz o Plano Nacional de 

Educação, ou seja, de que se deve “estruturar os processos pedagógicos de 

alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as 

estratégias desenvolvidas na pré-escola” (IDEM, p. 5), além de qualificar e valorizar os 

professores alfabetizadores que deverão receber “apoio pedagógico específico, a fim de 

garantir a alfabetização plena de todas as crianças” (IDEM, p. 5). 

O documento-base do PME de Coroados parece incorporar parcela considerável 

das indicações presentes no Plano Nacional. Entretanto, como esse documento não é a 

versão final e oficial do PME, é possível que alterações tenham sido realizadas nos 

processos de audiência do Plano. Informamos que solicitamos o Anexo oficial do PME 

ao município, em dezembro de 2016, mas não obtivemos retorno. 
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Características da avaliação 

 

De acordo com as informações prestadas pela assessora da Secretaria Municipal 

de Educação (SME), respondente de nossa pesquisa no município, a avaliação da 

educação infantil existente em Coroados é organizada no âmbito da escola. 

Segundo ela, a coordenadora pedagógica realiza o mapeamento da aprendizagem 

por meio de avaliações diagnósticas aplicadas aos alunos e elabora fichas de 

acompanhamento que são preenchidas pelos professores, bimestralmente.  

A primeira avaliação é feita em março, de forma individual, na qual é solicitado 

à criança que escreva o próprio nome em uma folha em branco, da forma que ela sabe. 

Na sequência, pede-se que a mesma “faça um desenho do próprio corpo”. Desse modo, 

assevera a respondente, é possível acompanhar a evolução do desenho e da escrita. As 

avaliações são arquivadas em pasta para acompanhamento nos anos subsequentes. Essas 

informações são corroboradas pelos registros da pesquisa coordenada pela FCC e pelo 

INEP. 

Ainda de acordo com a respondente, “os dados são sistematizados em gráficos, 

apresentados e discutidos” nas reuniões pedagógicas. Ademais, afirmou que as 

avaliações permitem verificar e acompanhar os progressos dos alunos, além de 

impulsionarem os professores a refletirem sobre sua prática pedagógica. 

Em suma, a avaliação da educação infantil em Coroados é elaborada, no âmbito 

das escolas, pela coordenadora pedagógica da instituição, tendo como foco o 

desenvolvimento das crianças. A aplicação é feita pelos professores da turma. Os 

resultados obtidos são utilizados pelos professores para reflexão sobre a prática e para 

acompanhar a evolução das crianças. 

 

 

DESCALVADO 

 

O IDHM de Descalvado, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,760. 

Considerado um município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,740 no indicador 

referente à renda; 0,865 em longevidade e 0,687 em educação. Se tomarmos como 

referência apenas o indicador relativo à educação, o município seria classificado como 

de médio desenvolvimento, de acordo com os critérios de avaliação do índice. 
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Em 2010, a população do município era de 31.056 habitantes e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 32.980 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 6.411165 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município no referido ano. Destes, 3.842 (59,93%) estavam sob 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 1.082 na educação infantil e 

2.760 no ensino fundamental. No Gráfico 13 registramos a distribuição das matrículas 

por etapa, na rede municipal de educação de Descalvado. 

 

Gráfico 13 – Distribuição de matrículas municipais na Educação Básica, por etapa de ensino. 
Descalvado. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, das 1.082 matrículas oriundas da rede municipal de 

educação, 453 destinavam-se à creche e 629 à pré-escola. As instituições privadas eram 

responsáveis por 302 matrículas (221 em creches e 81 na pré-escola), conforme 

registramos na Tabela 26. 

  

                                                   
165 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 

28,16%

71,84%

Educação Infantil Ensino Fundamental
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Tabela 26 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Descalvado. 2015 

Dependência Administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 453 67,21 629 88,59 1.082 78,18 

Privada 221 32,79 81 11,41 302 21,82 

TOTAL 674 100,00 710 100,00 1.384 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 

Elaborado pela autora. 

 

Além de responsabilizar-se pela maior parte das matrículas destinadas à 

educação infantil, a rede municipal também concentrava o maior número de alunos do 

ensino fundamental, tanto dos anos iniciais como dos anos finais. A rede estadual de 

ensino respondia apenas por uma percentagem ínfima de alunos dos anos finais da 

etapa. As escolas privadas responsabilizavam por aproximadamente 22% das 

matrículas, como detalhamos na Tabela 27.  

 
Tabela 27 – Número de matrículas no ensino fundamental, nos anos iniciais e finais, por 

dependência administrativa. Descalvado. 2015 

Dependência Administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual - 0,00 14 0,92 14 0,40 

Municipal 1.580 78,33 1.180 77,73 2.760 78,08 

Privada 437 21,67 324 21,34 761 21,53 

TOTAL 2.017 100,00 1.518 100,00 3.535 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio estava sob responsabilidade da rede estadual e das escolas 

privadas. A EJA do ensino fundamental era oferecida apenas pelas escolas privadas e a 

EJA do ensino médio, pela rede estadual e pelas escolas privadas. Não havia 

atendimento à educação profissional por nenhuma das dependências administrativas. 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

Em 2015 havia 90166 docentes atuando na educação infantil em Descalvado. 

Destes, 44 (20 na rede municipal e 24 em escolas privadas) atuavam em creches e 56 

(42 na rede municipal e 14 em escolas privadas) na pré-escola. (INEP/Sinopse 

Estatística da Educação Básica, 2015) 

                                                   
166Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
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De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

18 estabelecimentos167 educacionais, sendo que 10 (cinco da rede municipal e cinco 

privados) atendiam à creche e 11 (oito da rede municipal e três privados) atendiam à 

pré-escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 

O Plano Municipal de Educação (PME) de Descalvado foi instituído pela lei nº 

3.934, de 25 de junho de 2015, com vigência de 10 anos. O documento apresenta um 

diagnóstico da educação municipal, com dados referentes à matrícula, distorção idade-

série, índice de analfabetismo e resultados obtidos em avaliações nacionais.  

A Meta 1, concernente à educação infantil, trata da universalização do 

atendimento à pré-escola, até 2016, e da ampliação da oferta para atendimento de até 

50% das crianças de zero a três anos, até o fim da vigência do Plano. Para dar conta da 

meta, elenca 15 estratégias, explicitadas a seguir: 

 

1.1) Manter a oferta de Educação Infantil de 4 e 5 anos em 
cooperação com Estado, União, entidades conveniadas e 

particulares, observando os padrões de qualidade compatíveis 
com as peculiaridades do município o atendimento que já é de 

100%, não existindo falta de vagas. 

1.2) Manter, aperfeiçoar e expandir programas para a melhoria do 
atendimento, nas áreas em que a demanda justificar o 
investimento, bem como aplicar recursos na rede física com a 
criação de novas Unidades Escolares Municipais, estimulando 
a criação de escolas particulares e conveniadas, obedecendo a 
Parâmetros Nacionais de Infraestrutura e ampliando até 2017 
em80% o atendimento das crianças de 4 meses a 3 anos e 9 

meses. 

1.3) Avaliar a educação infantil com base em instrumentos 
nacionais, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de 

pessoal técnico administrativo, recursos pedagógicos, recursos 
tecnológicos e de acessibilidade empregados nas instituições 
de Educação Infantil até 2020, em todas as escolas 

municipais. 

1.4) Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à 
Educação Infantil, em parceria com órgãos públicos de 
assistência social, saúde, Conselho Tutelar, por meio de 
programas informatizados, financiados pela União e ou 

Estado, até 2020. 

1.5) Fomentar o acesso à educação infantil e priorizar a matrícula 
de crianças de 4 a 5 anos com necessidade educacional 

especial, na escola regular permanentemente. 

1.6) Promover a formação dos profissionais da educação infantil 
que atuam com crianças, com uma proposta educacional, 

                                                   
167 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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tendo como objetivo a adaptação na transição de todos os 
segmentos (CEI/EMEI e EMEI/EMEF – Fundamental I e 

II/ensino médio) municipal estadual e particular. 

1.7) Incluir, gradativamente, o Programa de Informática 
Educacional, e os equipamentos tecnológicos nas escolas da 
rede pública de Educação Infantil, promovendo a utilização 
pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação, 

com a parceria do MEC e Governo Estadual. 

1.8) Concluir a construção de dois CEIs – Centros de Educação 

Infantil nos bairros Bosque do Tamanduá e Parque Milênio. 

1.9) Ampliar e reformar o CEI Profª Mathilde de Freitas Cirelli. 

1.10) Reformar o CEI CAIC Dr. Cid Muniz Barreto. 

1.11) Reformar a EMEI Dr. Luiz Dias Alvarenga e EMEI 

Monsenhor José Canônico, nos próximos quatro anos. 

1.12) Possibilitar acesso a diferentes locais para que os alunos do 
período integral vivenciem outros ambientes e diversifiquem 

habilidades. 

1.13) Adequar os espaços físicos e recursos humanos, adquirir 
materiais pedagógicos e capacitar funcionários para 

exercerem funções na escola de período integral nas EMEIs.  

1.14) Construir EMEI no Bairro do Tamanduá para atendimento das 
crianças na faixa etária correspondente, residentes nas 

proximidades. 

1.15) Oferecer aulas de cunho cultural, tal como Dança e Teatro em 
toda a rede na faixa etária correspondente. (PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE DESCALVADO; DIÁRIO OFICIAL 
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE DESCALVADO, 2015, 

p. 40) 

 

As demais metas do Plano não mencionam, especificamente, a educação infantil. 

Contudo, especialmente no que tange à educação especial e a alfabetização das crianças 

até os oito anos de idade, subentende-se que as ações a serem desencadeadas 

incorporarão, em alguma medida, essa etapa educacional. 

Dentre as ações previstas na Meta 1, o destaque recai sobre a infraestrutura física 

de atendimento à educação infantil, com a previsão de ampliação da rede física sob 

responsabilidade do município, bem como o estímulo à construção de estabelecimentos 

particulares e de estabelecimentos conveniados ao poder público. Quanto à avaliação, 

apesar de o município possuir uma avaliação própria na rede – o Sistema de Avaliação 

Educacional de Descalvado (SAED) – essa parece ter como objeto apenas o ensino 

fundamental. No que se refere à educação infantil, o Plano afirma que avaliará a etapa 

por meio de instrumentos nacionais de avaliação. 
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Características da avaliação 

 

De acordo com informações constantes na base da pesquisa coordenada pela 

FCC e pelo INEP, em 2014, a avaliação da educação infantil existente em Descalvado 

tem como foco o desenvolvimento das crianças, que são avaliadas “por meio de 

observações em atividades elaboradas [com base nas] expectativas de aprendizagem 

para cada nível” (FCC; INEP, 2014 - Base de dados). As atividades e orientações são 

elaboradas por uma equipe técnica (não fica claro se da secretaria ou da escola). A 

aplicação das atividades é realizada pelos professores, que observam as crianças e 

devem elaborar um “relatório de desenvolvimento da sala” (FCC; INEP, 2014 - Base de 

dados). 

Segundo as informações prestadas pela orientadora educacional da Secretaria 

Municipal de Educação (SME), que respondeu à nossa pesquisa no município, “a 

avaliação para este segmento da educação não acontece de maneira tão sistematizada 

quanto a que acontece em outros segmentos” e o processo avaliativo está 

intrinsecamente relacionado ao planejamento docente, “que deve ser revisto a partir dos 

resultados da avaliação”. Além disso, assevera que a avaliação ocorre de forma 

contínua, por meio da observação realizada pelos professores durante “a aplicação dos 

conteúdos”. Ao detectar dificuldades por parte das crianças, o docente propõe atividades 

de recuperação imediatas. O registro dos avanços e dificuldades que necessitam de 

maior atenção é feito em fichas de acompanhamento e portfólios. 

A respondente informou, ainda, que o município de Descalvado mantém uma 

parceria com a Universidade Estadual Paulista - Júlio de Mesquita Filho (Unesp) –- 

Campus de Bauru e recebe acompanhamento específico de profissionais da instituição, 

sob a coordenação da Profa. Dra. Maria do Carmo Kobayashi e apoio para a 

“consolidação do ‘Projeto Primeiríssima Infância’, com foco nas crianças de 0 a 3 

anos”.  

De forma sintética, a avaliação da educação infantil de Descalvado tem como 

foco o desenvolvimento das crianças e é elaborada pela equipe técnica da SME. A 

aplicação dos procedimentos avaliativos é realizada pelos professores e os resultados 

obtidos são utilizados para detectar as dificuldades apresentadas pelas crianças e para a 

elaboração de atividades de recuperação. 
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EMBU DAS ARTES 

 

O IDHM de Embu das Artes, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,735. 

Considerado um município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,700 no indicador 

referente à renda; 0,839 em longevidade e 0,676 em educação. Se tomarmos como 

referência apenas o indicador relativo à educação, o município seria classificado como 

de médio desenvolvimento, de acordo com os critérios de avaliação do índice. 

Em 2010, a população do município era de 240.230 habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 261.781 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 65.640168 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 23.695 (36,10%) estavam sob 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 8.964 na educação infantil, 

13.449 no ensino fundamental, 111 na educação profissional e 1.171 na modalidade 

EJA. No Gráfico 14 registramos a distribuição das matrículas por etapa/modalidade, na 

rede municipal de educação de Embu das Artes. 

 

Gráfico 14 – Distribuição de matrículas municipais na Educação Básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Embu das Artes. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, das 8.964 matrículas oriundas da rede municipal de 

educação, 2.520 destinavam-se à creche e 6.444 à pré-escola. As instituições privadas 

                                                   
168 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 

37,83%

56,76%

0,47% 4,94%

Educação Infantil Ensino Fundamental Educação Profissional EJA
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eram responsáveis por 3.848 matrículas (3.104 em creches e 744 na pré-escola), 

revelando que as escolas privadas são as maiores responsáveis pelo atendimento de 

creche. Os dados estão detalhados na Tabela 28.  

 

Tabela 28 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Embu das Artes. 2015 

Dependência Administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 2.520 44,81 6.444 89,65 8.964 69,97 

Privada 3.104 55,19 744 10,35 3.848 30,03 

TOTAL 5.624 100,00 7.188 100,00 12.812 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 

Elaborado pela autora. 

 

A rede municipal de educação responsabilizava-se por 13.449 matrículas no 

ensino fundamental (12.439 nos anos iniciais e 1.010 nos anos finais). A rede estadual 

atendia a 19.478 alunos (5.136 nos anos iniciais e 14.342 nos anos finais). As escolas 

privadas responsabilizavam-se por menos de 10% das matrículas, como detalhamos na 

Tabela 29. 

 

Tabela 29 – Número de matrículas no ensino fundamental, nos anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Embu das Artes. 2015 

Dependência Administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual 5.136 26,03 14.342 88,00 19.478 54,07 

Municipal 12.439 63,05 1.010 6,20 13.449 37,33 

Privada 2.153 10,91 946 5,80 3.099 8,60 

TOTAL 19.728 100,00 16.298 100,00 36.026 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

A rede estadual de educação responsabilizava-se, quase que totalmente, pelas 

matrículas do ensino médio (12.189) e as escolas privadas por 286 alunos. A educação 

profissional era atendida pelas redes estadual e municipal de educação, bem como por 

escolas privadas, sendo que o atendimento municipal estava circunscrito ao EJA do 

Ensino Fundamental - PROJOVEM Urbano. A EJA do ensino fundamental (não 

profissionalizante) era oferecida pelas redes estadual e municipal, sendo que essa última 

se responsabilizava por 1.060 dos 1.240 alunos matriculados. Já a EJA do ensino médio 

era oferecida apenas pela rede estadual. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 

2015) 
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Em 2015 havia 725169 docentes atuando na educação infantil, em Embu das 

Artes. Destes, 292 (226 na rede municipal e 66 em escolas privadas) atuavam em 

creches e 448 (401 na rede municipal e 47 em escolas privadas) na pré-escola. 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

74 estabelecimentos170 educacionais, sendo que 53 (12 da rede municipal e 41 privados) 

atendiam à creche e 48 (27 da rede municipal e 21 privados) atendiam à pré-escola 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 

O Plano Municipal de Educação (PME) de Embu das Artes foi instituído pela lei 

nº 2.827, de 18 de junho de 2015, com vigência de dez anos. O documento apresenta, 

além das diretrizes do plano, orientações gerais para todas as etapas educacionais, no 

formato de artigos, que visam a disciplinar questões relativas à colaboração entre os 

entes federados; à gestão democrática da educação; ao monitoramento do cumprimento 

das metas estabelecidas pelo PME; à avaliação da educação básica; e à avaliação do 

PME, dentre outros. O Plano não possui, em sua estrutura, um diagnóstico ou 

caracterização do município ou da rede municipal de educação. No que tange à 

educação infantil, prevê, na Meta 1, a universalização do atendimento às crianças de 

quatro e cinco anos até 2016 e a ampliação da oferta em, no mínimo, 60% até o fim da 

vigência do PME (10% a mais que o previsto no Plano Nacional). Para consumar essa 

meta, estabelece 16 estratégias, como se seguem: 

 

1.1. expandir, em regime de colaboração entre a União, o Estado de 
São Paulo e o Município, a rede pública de educação infantil segundo 
padrão nacional de qualidade, considerando as regiões de maior 

vulnerabilidade social no município conforme levantamento realizado 
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano; 

1.2. estimular a frequência à educação infantil das crianças de até 3 
(três anos), principalmente as do quinto de renda familiar per capita 
mais baixo, através de ações junto à comunidade escolar e também 

monitoramento realizado por meio de relatórios enviados às creches; 

1.3. realizar anualmente, em período determinado em portaria própria, 
em regime de colaboração com a União e o Estado de São Paulo, 
levantamento da demanda por creche para a população de até 3 (três) 
anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da 

demanda manifesta; 

                                                   
169Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
170 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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1.4. estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, normas, 
procedimentos e prazos para definição de mecanismos de consulta 

pública da demanda das famílias por creches; 

1.5. manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as 
normas de acessibilidade, o programa nacional de construção e 
reestruturação de escolas, bem como de aquisição de equipamentos, 
visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de 

educação infantil; 

1.6. promover a elevação de matrículas gratuitas, preferencialmente 
com a expansão da oferta na rede escolar pública, podendo ser 
articulada com creches certificadas, como entidades beneficentes de 

assistência social na área de educação; 

1.7. promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais 

da educação infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por 
profissionais com formação superior e que auxiliem na elaboração de 
currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de 
pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias 
educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) 

anos; 

1.8. fomentar a oferta do atendimento educacional especializado 
complementar e suplementar aos (às) alunos (as) com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e 

a transversalidade da educação especial nessa etapa da educação 

básica; 

1.9. implementar, em caráter complementar, programas de orientação 
e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, 
saúde e assistência social, criando um grupo de trabalho intersetorial, 
com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos 

de idade; 

1.10. preservar as especificidades da educação infantil na organização 
da rede municipal, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 
(cinco anos) em estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais 
de qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, buscando 
intercâmbio entre as escolas de educação infantil e de ensino 

fundamental e estabelecer um currículo integrado, visando ao ingresso 

do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental; 

1.11. elaborar plano de acompanhamento e o monitoramento do 
acesso e da permanência das crianças na educação infantil, em 
especial dos beneficiários de programas de transferência de renda, em 
colaboração com as famílias e com as Secretarias de Assistência 
Social, Saúde e órgãos públicos de proteção à infância até o terceiro 

ano de vigência deste Plano; 

1.12. promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à 
educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção da 

família em relação às crianças de até 3 (três) anos; 

1.13. o Município, com a colaboração da União e do Estado de São 
Paulo, realizará e publicará, a cada ano, levantamento da demanda 
manifesta por educação infantil em creches e pré-escolas, como forma 

de planejar e verificar o atendimento; 
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1.14. estimular, preferencialmente, o acesso à educação infantil em 
tempo integral, para todas as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, 
conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil; 

1.15. garantir salário que equipare o rendimento dos profissionais com 
a escolaridade equivalente, respeitando o piso salarial profissional, aos 
profissionais do magistério que atuem na educação infantil na rede 
municipal e considerar na rede conveniada com o setor público esta 

prerrogativa para renovação e estabelecimento de novos convênios; 

1.16. garantir um profissional de atendimento educacional 
especializado por escola, uma equipe multiprofissional regionalizada 

que atenda estudantes e comunidade e um intérprete de LIBRAS que 
atenda a faixa etária de 0-5 anos. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

EMBU DAS ARTES, 2015, p. 4) 

 

Além da Meta 1, identificam-se estratégias presentes em outras metas do Plano 

que se relacionam com a educação infantil. A Meta 4 prevê a universalização do 

atendimento para os alunos “com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação” (PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS 

ARTES, 2015, p. 8), de quatro a 17 anos, “preferencialmente na rede regular de ensino, 

com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados” (IDEM, p. 8). De 

forma mais específica, prediz, na estratégia 4.1, a promoção da universalização do 

atendimento para a demanda manifesta de crianças de zero a três anos, até o fim da 

vigência do Plano. Na mesma perspectiva, prevê o atendimento em tempo integral para 

as crianças de quatro a 16 anos e 11 meses, que apresentem as deficiências descritas, 

mediante avaliação multidisciplinar. 

Com vistas a garantir a alfabetização de todas as crianças até o 3º ano do ensino 

fundamental, a Meta 5 prevê, na estratégia 5.1., a estruturação “de processos 

pedagógicos de alfabetização” (IDEM, p. 11) que articulem ações entre os anos iniciais 

do ensino fundamental e a pré-escola. 

A Meta 18, que trata da adequação do Plano de Carreira dos profissionais que 

atuam na educação municipal, a estratégia 18.18 prediz a elevação gradual dos salários 

dos Assistentes de Desenvolvimento Infantil (ADIs), “de forma que seja reduzida a 

diferença salarial em relação a outros profissionais da educação, atentando também para 

equiparação de benefícios” (IDEM, p. 32). 

O PME de Embu das Artes incorpora quase a totalidade das estratégias previstas 

para a educação infantil, no Plano Nacional. Entretanto, não faz menção à avaliação da 

etapa. Ademais, destaque-se que o PME, visando ao ingresso das crianças de seis anos 
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no ensino fundamental, prevê tanto a articulação curricular como de “processos 

pedagógicos de alfabetização” dessa etapa com a educação infantil, indicando relações 

com a abordagem avaliativa existente no município, voltada para essa etapa, como 

descreveremos a seguir. 

 

Características da avaliação 

 

Em Embu das Artes, de acordo com as informações prestadas pelo secretário de 

educação, respondente da nossa pesquisa na Secretaria Municipal de Educação (SME), 

não há uma avaliação da educação infantil elaborada e/ou organizada pela Secretaria. 

Entretanto, segundo ele, “o processo de avaliação [...] segue orientações e 

procedimentos definidos pela equipe de Orientação e Acompanhamento Pedagógico da 

Secretaria, sob diretriz do Secretário de Educação”, com foco no desenvolvimento das 

crianças. 

Os instrumentos/procedimentos utilizados são compostos por: indicadores 

bimestrais de aprendizagem por área do conhecimento; relatório individual, semestral 

do desenvolvimento dos alunos; e conselho bimestral de ciclo. De acordo com as 

informações constantes na base da pesquisa coordenada pela FCC e pelo INEP, as áreas 

do conhecimento avaliadas na avaliação da educação infantil de Embu das Artes são 

Conhecimento de Mundo, Linguagem Escrita e Oral, Música, Movimento e 

Matemática, por meio do uso de fichas e observação do desenvolvimento de cada 

criança. 

Segundo o secretário, os professores recebem formação em serviço para lidar 

com os instrumentos/procedimentos avaliativos. Essa formação é conduzida pelos 

coordenadores pedagógicos dos estabelecimentos educacionais. Além disso, os 

“Assessores Técnicos Pedagógicos da Educação Infantil também acompanham a 

aprendizagem dos estudantes por meio de visitas periódicas e resultados das avaliações 

enviadas pelas escolas”. 

O secretário afirmou que as escolas também constroem seus próprios 

“instrumentos de avaliação da aprendizagem” – portfólios, atividades de sondagem, 

entre outros – “com base nas orientações e procedimentos necessários para averiguação 

da aprendizagem dos estudantes”. 

Em síntese, a avaliação da educação infantil de Embu das Artes é realizada por 

meio de orientações e procedimentos definidos pela SME, tendo como foco o 
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desenvolvimento das crianças. Os professores recebem formação sobre como utilizar os 

procedimentos e instrumentos de avaliação que tomam por base os Referenciais 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. A aprendizagem das crianças é 

acompanhada pelos técnicos da SME por meio de visitas aos estabelecimentos e análise 

dos resultados das avaliações. Os professores também elaboram suas próprias 

avaliações.  

 

 

FRANCA 

 

O IDHM de Franca, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,780. Considerado um 

município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,749 no indicador referente à 

renda; 0,842 em longevidade e 0,753 em educação. 

Em 2010, a população do município era de 318.640 habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 342.112 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 78.502171 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 19.907 (25,36%) estavam sob 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 6.322 na educação infantil, 

11.228 no ensino fundamental, 2.357 na modalidade EJA. No Gráfico 15 registramos a 

distribuição das matrículas por etapa/modalidade na rede municipal de educação de 

Franca. 

 

  

                                                   
171 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 
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Gráfico 15 – Distribuição de matrículas municipais na Educação Básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Franca. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, das 6.322 matrículas existentes na rede municipal de 

educação, 73 destinavam-se à creche e 6.249 à pré-escola. As instituições privadas eram 

responsáveis pela maior parte das matrículas nessa etapa educacional: 9.371, sendo que 

a maioria se destinava à creche. Não obstante, o número de matrículas reservadas à pré-

escola, nesta dependência administrativa, também era alto (metade do número atendido 

pela rede municipal). A rede estadual também atendia a essa etapa, com 20 matrículas 

destinadas à creche. Os dados estão detalhados na Tabela 30. 

 

Tabela 30 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Franca. 2015 

Dependência Administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual 20 0,32 0 0 20 0,13 

Municipal 73 1,15 6.249  66,61 6.322 40,23 

Privada 6.238 98,53 3.133  33,39 9.371 59,64 

TOTAL 6.331 100,00 9.382  100,00 15.713 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 

Elaborado pela autora. 

 

O atendimento substancial da educação infantil de Franca por estabelecimentos 

privados deve-se ao fato de o município subsidiar instituições da sociedade civil, por 

meio de “convênio de parceria” em que a prefeitura “repassa mensalidade a estas 

instituições”, ou seja, uma “quantia em dinheiro de acordo com o número de matrículas 

31,76%

56,40%

11,84%

Educação Infantil Ensino Fundamental EJA
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para manutenção de parte de suas despesas”, bem como oferece “prestação de serviços 

por parte de especialistas das Secretarias de Educação e Saúde”, além de materiais 

pedagógicos e alimentação para as instituições172. De acordo com informações presentes 

no site da prefeitura municipal, 

 

Para celebração do convênio, as instituições devem responder os 
requisitos necessários para uma Educação Infantil que possibilite o 

desenvolvimento integral até os seis anos de idade, em seus aspectos: 
físico, psicológico, intelectual e social além de atender às condições 
descritas no artigo 2º, da Lei nº 6.980 de 26/12/2007, itens I a XIX. 

 

O Artigo 1º da referida Lei estabelecia autorização para que o Poder Executivo 

concedesse, mediante celebração de convênios, “subvenção, auxílio e recursos 

indiretos”, no exercício de 2008, às instituições infantis sem fins lucrativos, que 

atendiam a crianças de zero a seis anos e 11 meses de idade, “participando do custeio e 

investimento de seus programas socioeducativos”. Para a celebração do convênio, o 

Artigo 2º da Lei informa quais as condições que devem ser atendidas pelas instituições: 

 
I. Ser de caráter sócio educacional, constituídas juridicamente, 

que atendam crianças na faixa etária de 0 a 6 anos e 11 meses 

de idade. 

II. Estar adequada às exigências do Estatuto da Criança e 

Adolescente. 

III. Estar registrada no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - CMDCA, devendo o órgão gestor 

responsável manter sistema de cadastro com acesso público. 

IV. Estar com a diretoria devidamente constituída, empossada e 

em atividade. 

V. Haver sido declarada como Utilidade Pública Municipal, 
observado o disposto no artigo 150 da Lei Orgânica do 

Município de Franca. 

VI. Estar em dia com a prestação de contas de recursos 

anteriormente recebidos da Prefeitura Municipal de Franca. 

VII. Ter compromisso com as deliberações dos Conselhos 
Municipais no âmbito das políticas educacionais, sob as 

diretrizes do Plano Municipal de Educação. 

VIII. Ter caráter público em todas as ações e serviços prestados. 

IX. Estar de acordo com a Lei nº 5857, de 06/01/2003, que dispõe 
sobre o cadastramento de entidades socioeducativas junto aos 
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do 

                                                   
172Disponível em: http://www.franca.sp.gov.br/portal/educacao/sate/programa-creches-

conveniadas.html#cadastramento, consultado em 15 de junho de 2016. 

http://www.franca.sp.gov.br/portal/educacao/sate/programa-creches-conveniadas.html#cadastramento
http://www.franca.sp.gov.br/portal/educacao/sate/programa-creches-conveniadas.html#cadastramento
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Adolescente e de Assistência Social, no que se refere a sua 
Seção II: “Dos padrões de qualidade dos serviços assistenciais 

públicos e privados de educação infantil (creches e escolas)”. 

X. Respeitar e valorizar seus funcionários, oportunizando a 
participação na formação profissional prévia e em serviço, 
realizada pela Secretaria Municipal de Educação, 
reconhecendo e provendo condições favoráveis para o 

aperfeiçoamento pessoal, educacional e profissional. 

XI. Ter profissionais habilitados respondendo pelo trabalho a que 

se propõem. 

XII. Ter viabilidade técnico-operacional e orçamentária para 

garantir padrão de qualidade na oferta de serviços. 

XIII. Não estar sob intervenção judicial. 

XIV. Manter os registros contábeis atualizados e a disposição para 

fiscalização pública na própria Instituição. 

XV. Manter a disposição dos órgãos públicos, fichas individuais de 

todas as crianças atendidas e registro diário de frequência. 

XVI. Possuir espaços físicos e ambientes qualificados para o devido 

atendimento de crianças de 0 a 6 anos e 11 meses.  

XVII. Preencher todas as vagas existentes, conforme o Anexo I, item 
Metas, respeitando a capacidade de atendimento estabelecida 
no Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil; no 
art. 2º da Lei Municipal 5857, de 06/01/2003, e nas 

orientações da Secretaria Municipal de Educação. 

XVIII. Apresentar o alvará de funcionamento e o calendário escolar 

no ato do cadastramento. 

XIX. Estar em dia com o INSS e o FGTS. (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FRANCA; CÂMARA MUNICIPAL DE 
FRANCA, 2007) 

 

Não encontramos outra legislação que atualize as indicações da lei supracitada. 

Entretanto, as informações constantes no site da prefeitura, o número de matrículas em 

instituições privadas de educação infantil – no ano de 2015 – e o lançamento do 

Programa Mais Creche, em 2012, parecem indicar que a mesma continua em vigor. O 

referido programa tem como objetivo celebrar convênios com instituições “particulares 

de educação infantil para ampliar o atendimento de crianças de quatro meses a cinco 

anos e 11 meses de idade”173. 

De acordo com as informações presentes no site, o município realiza o 

acompanhamento e a supervisão dos convênios, bem como analisa e avalia 

“permanentemente o cumprimento do plano de trabalho aprovado para o exercício em  

                                                   
173 Disponível em: http://www.diariodafranca.com.br/conteudo/noticia.php?noticia=40595&categoria=13, 

consultado em 15 de julho de 2016. 

http://www.diariodafranca.com.br/conteudo/noticia.php?noticia=40595&categoria=13
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questão, das atividades gerais destas instituições, da validade da documentação exigida 

e da aplicação dos recursos de maneira adequada”174. Além disso, afirma que “cabe à 

Equipe de Gestão de Creches, mais especificamente às assistentes sociais, o 

desenvolvimento de estratégias que favoreçam o cumprimento das responsabilidades do 

município no convênio”, no que se refere “às etapas de cadastramento, credenciamento, 

conveniamento e monitoramento das instituições”, com o objetivo de “assegurar e 

garantir a utilização e aplicação adequada dos recursos públicos repassados e os padrões 

mínimos de qualidade exigidos no atendimento às crianças e famílias usuárias da 

creche”.175 

No ensino fundamental, de acordo com o Censo Escolar de 2015, a rede 

municipal de educação responsabilizava-se por 11.228 matrículas nos anos iniciais da 

etapa. A rede estadual atendia o dobro de alunos: 22.487 (7.094 nos anos iniciais e 

15.393 nos anos finais). As escolas privadas responsabilizavam por quase 20% das 

matrículas, como detalhamos na Tabela 31.  

 

Tabela 31 – Número de matrículas no ensino fundamental, nos anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Franca. 2015 

Dependência Administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual 7.094 31,37 15.393 82,89 22.487 54,60 

Municipal 11.228 49,66 - 0,00 11.228 27,26 

Privada 4.290 18,97 3.177 17,11 7.467 18,13 

TOTAL 22.612 100,00 18.570 100,00 41.182 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

A rede estadual de educação responsabilizava-se, quase que totalmente, pelas 

matrículas do ensino médio (13.711) e as escolas privadas por 2.074 alunos. A educação 

profissional era atendida pela rede estadual e por escolas privadas. A Educação de 

Jovens e Adultos era oferecida apenas pela rede pública, sendo que a rede municipal de 

educação era responsável pela maior parte das matrículas (716 no ensino fundamental e 

1.641 no ensino médio). A rede estadual responsabilizava-se por 120 alunos (78 no 

ensino fundamental e 42 no ensino médio). (INEP/Sinopse Estatística da Educação 

Básica, 2015) 

                                                   
174 Disponível em: http://www.franca.sp.gov.br/portal/educacao/sate/programa-creches-

conveniadas.html#cadastramento, consultado em 15 de junho de 2016. 
175 Disponível em: http://www.franca.sp.gov.br/portal/educacao/sate/programa-creches-

conveniadas.html#cadastramento, consultado em 15 de junho de 2016. 

http://www.franca.sp.gov.br/portal/educacao/sate/programa-creches-conveniadas.html#cadastramento
http://www.franca.sp.gov.br/portal/educacao/sate/programa-creches-conveniadas.html#cadastramento
http://www.franca.sp.gov.br/portal/educacao/sate/programa-creches-conveniadas.html#cadastramento
http://www.franca.sp.gov.br/portal/educacao/sate/programa-creches-conveniadas.html#cadastramento
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Em 2015 havia 1.049176 docentes atuando na educação infantil em Franca. 

Destes, 487 (5 na rede municipal, 3 na rede estadual e 479 em escolas privadas) 

atuavam em creches e 608 (367 na rede municipal e 250 em escolas privadas) na pré-

escola. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

162 estabelecimentos177 educacionais, sendo que 101 (1 da rede municipal, 1 da rede 

estadual e 99 privados) atendiam à creche e 133 (58 da rede municipal e 75 privados) 

atendiam à pré-escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). Segundo 

informação constante no site da secretaria de educação de Franca, o município mantém 

57 creches conveniadas à prefeitura municipal178. Os dados relativos às matrículas e aos 

estabelecimentos privados fazem crer que as instituições conveniadas de educação 

infantil são computadas no total de instituições privadas que atendem à etapa. 

O Plano Municipal de Educação (PME) de Franca, instituído por meio da lei nº 

8.300, de 31 de agosto de 2015, informa que 79 instituições privadas são conveniadas 

ao poder público em Franca. Destas, 50 são instituições privadas sem fins lucrativos e 

29 são instituições privadas particulares, o que significa dizer que, além dessas, o 

município possui mais 20 instituições particulares que não são conveniadas ao poder 

público, se levarmos em consideração a quantidade de estabelecimentos privados 

informados pelo Censo Escolar de 2015. Ainda de acordo com o referido documento, 

entre o fim de 2015 e o primeiro semestre de 2016, 23 unidades seriam entregues à 

população. Tais unidades estavam em construção ou adequação no momento de 

elaboração do Plano e são denominadas Casa Creche e Creche Escola. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FRANCA; SECRETARIA MUNICIPAL DE FRANCA, 2015) 

De acordo com informações encontradas no site da prefeitura municipal, a Casa 

Creche é um projeto “que transforma imóveis em creches compactas nos bairros” 179, 

para atendimento de 20 a 30 crianças, aproximadamente. Esse projeto iniciou-se em 

2013 e a administração das unidades é feita “por instituições filantrópicas, sem fins 

lucrativos, atuando na área da educação, devidamente constituídas juridicamente, já 

                                                   
176Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
177 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
178 Disponível em: http://www.franca.sp.gov.br/portal/educacao/escolas/creches.html, acesso em 

28/02/2017. 
179 Disponível em: http://www.franca.sp.gov.br/portal/noticias/educacao/prefeito-inaugura-primeira-casa-

creche.html, consultado em 15 de julho de 2016. 

http://www.franca.sp.gov.br/portal/educacao/escolas/creches.html
http://www.franca.sp.gov.br/portal/noticias/educacao/prefeito-inaugura-primeira-casa-creche.html
http://www.franca.sp.gov.br/portal/noticias/educacao/prefeito-inaugura-primeira-casa-creche.html
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conveniadas ou não com o poder público”180. Já as Creches Escola são instituições 

privadas, subsidiadas pelo poder público por meio do Programa Mais Creches. 

O PME de Franca apresenta características históricas, geográficas, 

socioeconômicas, políticas, culturais e educacionais do município. O documento 

destaca, dentro do que denomina “pontos fortes da equipe” da SME, o 

“acompanhamento dos resultados de aprendizagem dos alunos de todas as escolas, 

realizado pela Secretaria, que ocorre bimestralmente” (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE FRANCA; SECRETARIA MUNICIPAL DE FRANCA, 2015, p. 39), bem como a 

adesão “às avaliações externas (SARESP, Prova Brasil, ANA, Provinha Brasil)” 

(IDEM, p. 39). Em relação às creches, assevera que os “avanços no uso da tecnologia 

como ferramenta de gestão”, em especial “na implantação da Central Única de Vagas 

em Creches, para remoção de docentes, gerenciamento dos professores de apoio, 

cronograma das formações e Plataforma Moodle” (IDEM, p. 39), configura-se, também, 

como um dos pontos fortes da equipe gestora da Secretaria. 

Em relação à formação dos profissionais que atuam na educação infantil, o Plano 

registra a existência de um Centro de Capacitação e Formação na Educação Infantil que 

se responsabiliza por essa questão, com vistas à melhoria da qualidade de atendimento 

das instituições conveniadas, oferecendo 

 

[...] condições de aperfeiçoamento profissional e pessoal aos 
dirigentes, coordenadores, educadores infantis, técnicos, cozinheiras e 
auxiliares de limpeza das instituições privadas filantrópicas 

conveniadas e a conveniar com o poder público municipal e, também, 
junto aos dirigentes das escolas particulares conveniadas no Programa 
Mais Creche, visando assegurar e garantir mudanças efetivas na 
qualidade de atendimento às crianças e famílias usuárias da rede 
conveniada. (PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA; 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FRANCA, 2015, p. 82) 

 

Em consonância com o Plano Nacional, o PME de Franca prevê, na Meta 1, a 

universalização da pré-escola até 2016 e a ampliação de vagas em creches em, no 

mínimo, 50% até o fim da vigência do Plano, definindo estratégias, ações e indicadores 

para cumprimento da meta. 

Entre as estratégias previstas na Meta 1 do PME de Franca, destaque-se que a 

estratégia 1.1 que trata da definição, em regime de colaboração com os governos federal 

                                                   
180 Disponível em: http://www.franca.sp.gov.br/portal/noticias/educacao/prefeitura-lanca-programa-casa-

creche.html, consultado em 15 de julho de 2016. 

http://www.franca.sp.gov.br/portal/noticias/educacao/prefeitura-lanca-programa-casa-creche.html
http://www.franca.sp.gov.br/portal/noticias/educacao/prefeitura-lanca-programa-casa-creche.html
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e estadual, de “metas de expansão da rede pública de Educação Infantil”, a ação a ser 

desencadeada indica que o município pretende diminuir o atendimento realizado por 

meio do Programa Mais Creche, desde que haja colaboração entre os entes federados 

para a construção de unidades municipais de educação infantil, a saber: 

 

[Estratégia]: 

1.1. Definir, em regime de colaboração com União e Estado de São 

Paulo, metas de expansão da rede pública de Educação Infantil, 
segundo padrão nacional de qualidade, considerando-se a 
peculiaridade local. 
 
[Ação]: 

✓ Ampliação da capacidade de atendimento na Educação 
Infantil: Creche e Pré-Escola, através de parceria com o 

Governo Federal e Estadual para a construção de novas 
unidades e equipamentos das mesmas, promovendo, assim, a 
redução gradativa do Programa Mais Creche, conforme 
necessidades do crescimento populacional e demanda do 
município. (PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA; 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FRANCA, 2015, p. 118) 

 

Apesar disso, o plano registra a entrega, até o fim do primeiro semestre de 2016, 

de 23 novas instituições, que, como já observado, se constituem em diferenciados 

processos de conveniamento entre o poder público e instituições privadas. 

As estratégias 1.6 e 1.16 também reforçam a continuidade dessa prática, ao 

preverem, respectivamente, a manutenção da articulação da oferta de matrículas tanto 

na rede pública quanto nas creches conveniadas e a busca de apoio financeiro da 

iniciativa privada para a manutenção dos alunos na creche. 

 

[Estratégia]: 

1.6. Manter a articulação da oferta de matrículas gratuitas, em Creches 
certificadas, como entidades beneficentes de assistência social na área 
de Educação com a expansão da oferta na rede escolar pública. 
[Ação]: 

✓ Implantação gradativa da oferta de vagas, mediante a 

ampliação de recursos de financiamentos destinados ao 

município pelas três esferas de governo. 

[Estratégia]: 

1.16. Buscar apoio financeiro na iniciativa privada para manutenção 
de alunos nas Creches. 
[Ações]: 

✓ Implementação de programas de parcerias para o atendimento 
das crianças; 

✓ Busca ativa de empresas e outros órgãos que apresentem 
possibilidades de parcerias para a manutenção de crianças na 
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Creche; 
✓ Promoção do diálogo com o setor privado sobre a 

responsabilidade social da empresa em garantir a dignidade do 
funcionário e dependentes, buscando a solução consensual do 
acesso à Creche de qualidade, no local do trabalho ou 
próximo à residência do funcionário. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FRANCA; SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FRANCA, 2015, p. 118 e p. 120) 

 

Ainda no que tange à ampliação do acesso, o plano apresenta as estratégias 1.2, 

1.4, 1.9, 1.10 e 1.15: 

 

[Estratégia]: 

1.2. Garantir que ao final da vigência deste PME, seja inferior a 10 % 
a diferença entre as taxas de frequência à Educação Infantil das 
crianças de até 3 anos, oriundas do quinto de renda familiar, per 
capita, mais elevado e as do quinto de renda, per capita, mais baixo. 

[Ação]: 

✓ Ampliação da capacidade do atendimento em Creche, 
possibilitando o acesso de todas as crianças, inclusive das 

famílias de renda per capita mais elevada. 

[Estratégia]: 

1.4. Manter e ampliar, em regime de colaboração com Estado e a 
União, ações previstas no PPA, LDO e PAR, destinadas à construção, 
reestruturação de escolas e aquisição de equipamentos, respeitadas as 
normas de acessibilidade, visando à expansão e à melhoria da rede 

física de escolas públicas de Educação Infantil. 

[Ações]: 

✓ Cumprimento do cronograma de ampliação do atendimento na 

Educação Infantil, já em andamento, garantindo a oferta de 
novas vagas em Creches e Creches escolas no prazo de um 
ano. 

✓ Ampliação, de acordo com as possibilidades, do espaço físico 
das Creches para que se transformem em Creches escolas. 

✓ Adequação, se possível, dos prédios desativados e com salas 
ociosas da Educação Infantil (EMEI - Pré-Escola) 
transformando-os em Creches e Pré-Escola em período 

integral, para ampliação do atendimento. 
✓ Adequação dos espaços físicos das EMEI e EMEB, se 

possível, para atendimento da Educação Infantil, 
possibilitando o lúdico. 

✓ Levantamento de possíveis áreas para a construção de espaços 
adequados para o atendimento das crianças. 

✓ Proposta de alteração do Plano Diretor do Município, 

prevendo padrões de qualidade na construção de novas 
unidades escolares. 

✓ Participação na elaboração de Plano Plurianual (PPA) e Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) do município. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA; SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FRANCA, 2015, p. 118) 

[Estratégia]: 
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1.9. Fomentar o atendimento das populações do campo na Educação 

Infantil- Creches. 

[Ação]: 

✓ Oferecimento de transporte para todos. (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FRANCA; SECRETARIA MUNICIPAL 

DE FRANCA, 2015, p. 120) 

[Estratégia]: 

1.10. Priorizar o acesso à Educação Infantil e fomentar a oferta do 
atendimento educacional especializado complementar e suplementar, 
aos alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, assegurando a Educação bilíngue 

para crianças surdas e a transversalidade da Educação Especial nessa 

etapa da Educação Básica. 

[Ações]: 

✓ Oferecimento do Atendimento Educacional Especializado à 
Educação Infantil - Creche. 

✓ Oferecimento de monitores e/ou estagiários para 
acompanhamento de criança com deficiência na Creche e Pré-
Escola, conforme legislação vigente. 

✓ Oferecimento, mediante parceria, de equipe multidisciplinar. 

(IDEM, p. 121) 
[Estratégia]: 

1.15. Possibilitar o atendimento em Creches, em meio período (4 a 5 
horas), para beneficiar as famílias que não necessitam de atendimento 
em tempo integral e criar novas vagas no período contrário. 
[Ação]: 

✓ Divulgação da possibilidade de matrícula, em meio período, 

no ato da inscrição para Creche. (IDEM, p. 122) 

 

Em articulação com as estratégias voltadas para a garantia do acesso, há 

estratégias voltadas para o monitoramento da demanda, como se segue: 

 

[Estratégia]: 

1.3. Estabelecer um programa de acompanhamento das demandas por 

meio da manutenção de um cadastro único, permanente e 
informatizado, acessível a qualquer tempo, aos gestores, ao Conselho 
Tutelar, Conselhos de Direitos e à população, bem como banco de 
dados que subsidiem a elaboração e a implementação de Políticas 

Públicas para a Infância. 

[Ações]: 

✓ Implantação de um sistema integrado online de controle do 
número de crianças atendidas em Creche, no prazo de um ano 

a partir da vigência deste PME.  

✓ Implantação do programa informatizado da Central de Vagas 

que está em fase de elaboração. (IDEM, p. 118) 

[Estratégia]: 

1.13. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 
permanência das crianças na Educação Infantil, em especial dos 
beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração 
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com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde 
e proteção à infância, bem como promover a busca ativa de crianças 
em idade correspondente à Educação Infantil, em parceria com os 
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, 
preservando o direito de opção da família à matrícula das crianças de 
até 3 anos. 

[Ação]: 

✓ Realização de trabalho integrado entre as Secretarias, junto a 
outros órgãos públicos e privados no sentido de incentivar as 
famílias a matricularem os filhos em Creches. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FRANCA; SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FRANCA, 2015, p. 122) 

 

No que tange à formação dos profissionais que atuam na educação infantil, há 

duas estratégias previstas. Note-se que uma das ações anunciadas na estratégia 1.8 é a 

proposta de buscar convênios com universidades privadas para proporcionar cursos em 

nível de pós-graduação para os profissionais da educação. Não há menção de tentativa 

de convênio com a Unesp - Campus de Franca, talvez por essa não oferecer cursos 

voltados para a área educacional, à exceção do bacharelado e licenciatura em 

História181. 

 

[Estratégia]: 

1.7. Promover a formação continuada dos profissionais da Educação 

Infantil garantindo progressivamente, o atendimento das crianças por 
profissionais com formação superior em Pedagogia. 
[Ação]: 

✓ Ampliação do número de encontros para formação continuada 

dos educadores da Educação Infantil- Creche. 

[Estratégia]: 

1.8. Estimular a articulação entre Pós-Graduação, núcleos de pesquisa 
e cursos de formação para profissionais da Educação, de modo a 
garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que 
incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino 

aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento a população 
de 0 a 5 anos. 
[Ações]: 

✓ Expansão da oferta de cursos de graduação e Pós-Graduação 
por meio da Universidade Aberta do Brasil. 

✓ Busca de convênios com faculdades particulares de Franca e 
região para realização de cursos de graduação, extensão, 

aperfeiçoamento e especialização. (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FRANCA; SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FRANCA, 2015, p. 120) 

                                                   
181 Realizamos uma busca no site da Unesp (Campus de Franca) e identificamos que os cursos oferecidos 

pela universidade são: Direito, História, Serviço Social e Relações Internacionais. 



365 

 

 

As metas 1.11 e 1.14 preveem a articulação com as famílias e a comunidade, por 

meio do desenvolvimento de programas e estabelecimento de mecanismos de incentivo 

à participação. 

 

[Estratégia]: 

1.11. Implementar programas de orientação e apoio às famílias, por 
meio da articulação das áreas de Educação, saúde e assistência social, 
que visem a permanência e o desenvolvimento integral das crianças de 
até 5 anos de idade. 
[Ação]: 

 
✓ 1.11.1 Ampliação do trabalho realizado com as famílias, com 

foco no desenvolvimento integral das crianças até 5 anos de 
idade. (PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FRANCA, 2015, p. 121) 

[Estratégia]: 

1.14. Criar, manter e ampliar mecanismos de participação da 
comunidade escolar e local, na melhoria e funcionamento de 
instituições de Educação Infantil municipais e privadas (com ou sem 
fins lucrativos), bem como no enriquecimento das oportunidades 

educativas e dos recursos pedagógicos. 
[Ações]: 

✓ 1.14.1. Implantação de mecanismos de gestão democrática 
presentes na Constituição Federal. 

✓ 1.14.2. Incentivo à participação de pais, professores e 
funcionários na vida escolar de seus filhos, bem como em 
cursos de formação de conselheiros escolares e no próprio 

conselho de escola. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FRANCA; SECRETARIA MUNICIPAL DE FRANCA, 2015, 
p. 122) 

 

Em relação ao trabalho e à ação pedagógica na educação infantil, o Plano orienta 

para a preservação das especificidades da etapa e o atendimento aos parâmetros de 

qualidade e aos referenciais/diretrizes curriculares nacionais. 

 

[Estratégia]: 

1.12. Preservar as especificidades da Educação Infantil na organização 
das redes escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 a 5 
anos, em estabelecimentos que atendam à parâmetros nacionais de 
qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao 

ingresso do aluno de 6 anos de idade no Ensino Fundamental. 

[Ações]: 
✓ 1.12.1. Garantia de trabalho pedagógico alicerçado nas 

Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (DCN/2009), 
bem como no Referencial Curricular das Escolas Municipais 
de Franca, tendo como eixo a interação, brincadeira e as 

práticas pedagógicas, embasadas no progressivo domínio das 
diferentes linguagens e formas de expressão gestual, verbal, 
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plástica, dramática e musical, inseridas nas dimensões 
expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, 
estética e sociocultural da criança. 

✓ 1.12.2. Orientações em reuniões deformação de gestores 
educacionais escolares e pedagogos de Creches. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA; SECRETARIA 

MUNICIPAL DE FRANCA, 2015, p.121) 

 

Quanto à avaliação da educação infantil, o Plano expõe a estratégia 1.5, 

consoante às indicações previstas no Plano Nacional, estabelecendo duas ações – ainda 

que genéricas – a serem desencadeadas para sua implementação. 

 

[Estratégia]: 

1.5. Implantar, até o segundo ano de vigência deste PME, avaliação 

institucional da Educação Infantil a ser realizada a cada 2 (dois) anos, 
com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a 
infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os 
recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros 

indicadores relevantes. 

[Ações]: 
✓ Criação de mecanismos para que a avaliação institucional 

ocorra de maneira efetiva. 
✓ Divulgação e análise dos resultados das avaliações. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA; SECRETARIA 

MUNICIPAL DE FRANCA, 2015, p. 119) 

 

Como dito anteriormente, além das estratégias e ações previstas para dar conta 

da Meta 1, o PME de Franca também registra quais os indicadores que deverão ser 

utilizados para monitorar o cumprimento da meta, quais sejam: 

 

Avaliação anual da ampliação da capacidade de atendimento.  
Dados estatísticos do número de crianças atendidas em Creche e da 
renda familiar das mesmas.  

Relatórios dos monitoramentos e avaliações anuais.  
Plano anual de reuniões de formação continuada, contendo as 
prioridades da Educação Infantil e Ensino Fundamental, anexo ao 
planejamento anual da escola.  
Número de professores com Pós-Graduação nas escolas.  
Número de crianças matriculadas e transportadas.  
Registros das reuniões realizadas nas Creches.  

Número de matrículas na Educação em tempo integral nas Creches.  
Análise de dados referentes à participação. 
Quadro demonstrativo das vagas ampliadas mediante esse processo. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA; SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FRANCA, 2015, p. 118) 
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Na Meta 5 do Plano, que prevê a garantia da alfabetização das crianças até o 

final do 3º ano do ensino fundamental, a estratégia 5.1 enfatiza que os processos 

pedagógicos dos anos iniciais do ensino fundamental devem articular-se com estratégias 

desenvolvidas na pré-escola, além de qualificar e valorizar os professores 

alfabetizadores. A ação a ser desencadeada para esse fim diz respeito à formação dos 

professores, como se segue: 

 

5.1.1. Reuniões de estudos pedagógicos - REP, nas escolas da Rede 
Municipal de Ensino e ATPC, nas Escolas Estaduais, com foco no 

processo de alfabetização e no desenvolvimento infantil para os 
professores da Educação Infantil e anos iniciais. (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FRANCA; SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FRANCA, 2015, p. 139) 

 

A estratégia 6.6 da Meta 6 do PME de Franca reforça a previsão de estímulo ao 

acesso para as crianças da educação infantil em tempo integral, como previsto na 

estratégia 1.4 da Meta 1, e indica como ação a ser desenvolvida “a expansão do número 

de vagas nas Creches escolas em tempo integral, conforme demanda” (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FRANCA; SECRETARIA MUNICIPAL DE FRANCA, 2015, p. 

145). 

No que tange ao fomento à qualidade da educação, a Meta 7, que prevê a 

melhoria do fluxo escolar, da aprendizagem e do cumprimento das metas estabelecidas 

para o IDEB municipal, indica, na estratégia 7.11, o acompanhamento e divulgação de 

tecnologias educacionais para todas as etapas da educação básica, incluindo a educação 

infantil. A estratégia 7.34 prevê o estabelecimento, até 2020, do racio aluno/professor, 

como se segue: 

 

7.34. Promover, na organização da rede escolar até 2020, adequada 
relação numérica, professor-aluno, de acordo com os seguintes 
parâmetros: 
a) Para a Educação Infantil: 

Berçário I (0 a 11 meses): até 5 crianças por professor; 
Berçário II (1 ano a 1 ano e 11 meses): até 6 crianças por professor; 
Mini-grupo 1 (2 anos a 2 anos e 11 meses) até 12 crianças por 
professor; Mini-grupo II (3 anos a 3 anos e 11 meses): até 15 crianças 
por professor; 
Infantil Fase I (4 anos a 4 anos e 11 meses): até 20 crianças por 
professor; 

Infantil Fase II (5 anos a 5 anos e 11 meses): até 20 crianças por 
professor. (PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA; 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FRANCA, 2015, p. 157) 
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O Plano Municipal de Educação de Franca incorpora quase a totalidade das 

indicações previstas no Plano Nacional. A análise das estratégias relativas ao acesso 

parece indicar que o município pretende continuar a investir nos conveniamentos com 

instituições privadas, de natureza filantrópica e/ou comunitárias e, também, nas 

instituições privadas particulares com fins lucrativos, para dar conta da demanda de 

educação infantil. 

De outro lado, os indicadores selecionados pelo município para realizar o 

acompanhamento/monitoramento das metas estabelecidas para a etapa parecem indicar 

preocupações em garantir um atendimento mais efetivo das crianças. 

No que tange à avaliação, apesar de o município prever a construção de uma 

proposta semelhante à avaliação indicada pelo PNE, a avaliação existente ainda está 

restrita ao desenvolvimento das crianças, como descreveremos a seguir. 

 

Características da avaliação 

 

Em Franca, segundo a secretária de educação – respondente de nossa pesquisa 

no município, o processo de avaliação é definido sob a coordenação da Secretaria, 

contudo são os professores que o conduzem nos estabelecimentos educacionais. 

As avaliações têm como foco o desenvolvimento infantil. Nessa perspectiva, 

avaliam-se as competências e habilidades que devem ser construídas de acordo com o 

Referencial Curricular da Educação Infantil e do Ensino Fundamental das Escolas 

Públicas de Franca182. As competências e habilidades são apresentadas, no Referencial, 

por faixas etárias: zero a um ano; um a dois anos; dois a três anos; quatro e cinco anos. 

A depender da faixa etária, algumas competências sofrem pequenas alterações para se 

adaptar a idade das crianças, como registrado no Quadro 44, a seguir. Note-se que, à 

exceção da Competência I, todas as demais foram alteradas em algum momento, 

tornando-se mais complexas na medida em que se avança nas faixas etárias. 

 

                                                   
182 Referencial Curricular da Educação Infantil e do Ensino Fundamental das escolas públicas municipais 

de Franca. Disponível em: 

http://www.franca.sp.gov.br/portal/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=3%3Afo

rmacoes, consultado em 1º de março de 2016. 

http://www.franca.sp.gov.br/portal/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=3%3Aformacoes
http://www.franca.sp.gov.br/portal/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=3%3Aformacoes
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Quadro 44 – Competências previstas para a educação infantil no município de Franca 

0 – 1 Ano de idade 1 – 2 Anos de Idade 2 – 3 Anos de Idade 3 – 4 Anos de Idade 4 – 5 Anos de Idade 

I. Construir gradativamente 
a identidade, a 
independência e a 
autonomia, desenvolvendo 

uma imagem positiva de si 
mesmo. 

I. Construir gradativamente 
a identidade, a 
independência e a 
autonomia, desenvolvendo 

uma imagem positiva de si 
mesmo 

I. Construir gradativamente 
a identidade, a 
independência e a 
autonomia, desenvolvendo 

uma imagem positiva de si 
mesmo. 

I. Construir gradativamente 
a identidade, a 
independência e a 
autonomia, desenvolvendo 

uma imagem positiva de si 
mesmo. 

I. Construir gradativamente 
a identidade, a 
independência e a 
autonomia, desenvolvendo 

uma imagem positiva de si 
mesmo. 

II. Perceber as diferentes 
linguagens: corporal, 
musical, plástica e oral. 

II. Conhecer e perceber as 
diferentes linguagens: 
corporal, musical, plástica e 

oral. 

II. Conhecer e perceber as 
diferentes linguagens: 
corporal, musical, plástica e 

oral. 

II. Conhecer e perceber as 
diferentes linguagens: 
corporal, musical, plástica, 

oral e escrita. 

II. Conhecer e perceber as 
diferentes linguagens: 
corporal, musical, plástica, 

oral e escrita. 

III. Conhecer as pessoas, o 
entorno e os fenômenos 
naturais. 

III. Conhecer as pessoas, o 
entorno e os fenômenos 
naturais. 

III. Interagir com as 
pessoas próximas, construir 
o respeito com plantas e 

animais e conhecer os 
fenômenos naturais. 

III. Interagir com pessoas 
próximas, valorizar a 
cultura local e preservar o 

meio ambiente, visando 
qualidade de vida humana. 

III. Valorizar a cultura 
local, regional e nacional e 
a inter-relação e 

preservação do meio 
ambiente. 

- 

IV. Construir noções 
matemáticas presentes no 
cotidiano. 

IV. Construir noções 
matemáticas presentes no 
cotidiano. 

IV. Construir noções 
matemáticas presentes no 
cotidiano. 

IV. Selecionar, organizar, 
relacionar, interpretar dados 
e informações 

representados de diferentes 
formas, para tomar decisões 
e enfrentar situações 
problema articulando com 
as várias áreas do 
conhecimento. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Franca. Secretaria Municipal de Educação (2008a). 
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Para cada competência existe uma série de Habilidades a serem desenvolvidas e 

procedimentos a serem realizados em relação a cada uma delas. A título de ilustração, 

apresentamos as habilidades e procedimentos, no Quadro 45, referentes às competências 

II registrada no Quadro 44 (anterior), relativa às crianças de quatro e cinco anos de 

idade – faixa etária avaliada pela iniciativa de avaliação empreendida pela rede 

municipal, segundo a respondente da nossa pesquisa, na SME. 
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Quadro 45 – Habilidades e procedimentos. Competência: Conhecer e perceber as diferentes linguagens - corporal, musical, plástica, oral e escrita. Franca. 

2008 

HABILIDADES PROCEDIMENTOS 

-Explorar a qualidade e a dinâmica do movimento como: força, 
velocidade, resistência e flexibilidade, conhecendo gradativamente os 
limites e as potencialidades de seu corpo. 

Trabalhando sequências didáticas que envolvam dinâmicas de movimento 
como: circuito, competições, danças, jogos cooperativos, envolvendo 
menino e menina, evitando comportamentos estereotipados. 

Controlar gradualmente o próprio movimento, aperfeiçoando seus 
recursos de deslocamento e ajustando suas habilidades motoras para 
utilização em jogos, brincadeiras, danças e demais situações 

Organizando atividades ao ar livre, que possibilitem exercícios físicos para 
desenvolver sua capacidade psicomotora, encorajando-as a enfrentar novos 
desafios e novas conquistas.  
Propondo atividades de imitação, equilíbrio e de dramatização que 
desenvolvam os pequenos e os grandes músculos. 

3-Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, para 
ampliar suas possibilidades de manuseio dos diferentes materiais e 
objetos. 

Oportunizando participação em atividades onde a criança possa: manipular 
grandes e pequenos objetos, bordar, alinhavar, utilizar blocos de encaixe, 
tesoura, quebra-cabeças, etc. 

4-Conhecer as dimensões do seu corpo e de suas partes, mediante 
comparação ou visualização. 

Proporcionando atividades que possibilitem o conhecimento das formas do 
corpo e as suas características, bem como localizar e nomear as partes. 

5-Utilizar diversos materiais gráficos e plásticos sobre diferentes 

superfícies, para ampliar suas possibilidades de expressão e de 
comunicação. 

Propondo atividades de expressão por meio do desenho de forma livre e 

espontânea, sem intervenção direta.  
Oportunizando a produção de atividades preestabelecidas como um risco, 
um recorte, colagem de parte de uma figura, etc.. 

6-Interessar-se pelas próprias produções e as de outras crianças e pelas 
diversas obras artísticas (regionais, nacionais ou internacionais), com as 

quais entrem em contato, ampliando seu conhecimento do mundo e da 
cultura. 

Propondo atividades que enriqueçam a elaboração de perguntas que 
provoquem a observação, a descoberta e o interesse acerca do seu cotidiano, 

e que possibilitem a exploração da sua expressividade.  
Proporcionando atividades que envolvam organização de exposições de 
trabalhos individuais e coletivos, propiciando a leitura dos objetos 
produzidos e a valorização de suas obras.  
Propondo visitas a museus, exposições, galerias ou similares, apreciando e 
conhecendo obras de arte e seus autores. 

Continua  
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Continuação 

HABILIDADES PROCEDIMENTOS 

7-Produzir trabalhos de arte, utilizando o desenho, a pintura, a 
modelagem, a colagem e a construção, desenvolvendo o gosto, o 
cuidado e o respeito pelo processo de produção e de criação. 

Oferecendo atividades de criação de formas tridimensionais através de: 
colagem, pintura, montagem e outras.  
Propondo projetos ou sequências didáticas que envolvam a linguagem do 
desenho, a arte tridimensional e obras de arte. 

8-Ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros diversos, fontes 
sonoras e produções musicais para se expressar, interagir com os outros 
e ampliar seu conhecimento de mundo. 

Oportunizando a participação em shows, festivais, concertos, eventos da 
cultura popular e em outras manifestações.  
Possibilitando atividades de audição e classificação dos sons quanto a 
intensidade e o timbre, valendo-se de vozes humanas e de animais, de 
objetos, máquinas e de instrumentos musicais. 

9-Brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir criações musicais. Promovendo a participação em brincadeiras culturais cantadas: roda, ciranda 
e outras.  
Promovendo a sonorização de histórias com instrumentos construídos pelas 
crianças, com gestos e/ou vozes. 

10-Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos, por 
meio de improvisações, composições e instrumentos musicais. 

Proporcionando o manuseio de diferentes instrumentos musicais.  
Construindo instrumentos musicais com sucatas e formação de bandinhas. 

11-Reconhecer produções musicais significativas e de qualidade e seus 
compositores e intérpretes. 

Proporcionando apreciações de obras musicais de diferentes regiões do país 
e de vários estilos.  

Identificando dos diversos aspectos referentes à produção musical: gêneros 
musicais, instrumentos utilizados, tipo de profissionais que atuam. 

12-Ampliar o vocabulário em diferentes contextos (narrações reais, 
contos de histórias, etc.). 

Participando em situações de comunicação que exijam diferentes graus de 
formalidade, como: conversas, exposições orais, entrevistas e outros.  
Compartilhando e trocando ideias com os colegas sobre textos ouvidos 

13-Expressar desejos, necessidades e sentimentos por meio da 
linguagem oral. 

Participando em conversas na rodinha ou nas brincadeiras de faz-de-conta.  
Oportunizando a audição da mesma história, várias vezes, pelo prazer de 
reconhecê-la, aprendê-la e reviver emoções. 

Continua 

 

  



373 

 

 

Conclusão 

HABILIDADES PROCEDIMENTOS 

14-Apreciar e interessar-se por situações que envolvam a leitura de 
diferentes gêneros textuais. 

Oferecendo cantinho da leitura ou biblioteca com diferentes portadores de 
textos.  
Oportunizando o acesso a empréstimo de livros para leitura em casa com a 
família. 
Oferecendo a leitura e apresentação oral da história.  
Implantando e desenvolvendo o Programa de Leitura da Rede Municipal.  

Proporcionando atividades que envolvam a identificação dos diversos tipos 
de textos, durante a leitura pelo professor: histórias, anúncios, poesias, 
mensagens, parábolas e outros. 

15- Interessar-se por escrever palavras e textos ainda que não de forma 
convencional. 

Trabalhando com a produção oral de textos onde o professor é o escriba. 
Participando em situações diversas em que a escrita é utilizada em 

diferentes circunstâncias, como: a escrita de bilhetes, receitas, listas de um 
mesmo campo semântico, anúncios, convites e outros.  
Participando em jogos de escrita como cruzadinhas, dominós, caça-palavras, 
forca, jogos gráficos, etc.. 

16-Reconhecer seu nome escrito, sabendo identificá-lo nas diversas 
situações do cotidiano. 

Propondo atividades permanentes que envolvam a identificação e a escrita 
do nome próprio.  
Participando de situações cotidianas nas quais o nome se faz presente (nos 
pertences das crianças, listas de chamada afixadas na parede, etc.). 

17-Familiarizar-se com a escrita por meio do manuseio de livros, de 

revistas e de outros portadores de textos e da vivência de diversas 
situações nas quais seu uso se faça necessário. 

Explorando diversos materiais escritos como: gibis, livros, revistas, folhetos, 

rótulos, receitas culinárias e outros.  
Oportunizando a participação em situações de reescrita de textos já escritos 
tendo o professor como escriba (lendas, histórias e outros).  
Produzindo livros da turma de acordo com os projetos desenvolvidos 
(coletâneas de adivinhas, poesias, brincadeiras, histórias, etc.)  
Utilizando o computador, quando possível, tendo acesso ao manuseio da 
máquina, seu teclado, programas simples de adição de textos, sempre com a 

ajuda do professor. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Franca. Secretaria Municipal de Educação (2008a). 
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Com base no Referencial Curricular do município, a Secretaria propõe um Plano 

de Metas de Aprendizagem para cada uma das faixas etárias, nos seguintes aspectos: 

Linguagem Oral e Escrita, Raciocínio Lógico, Psicomotor e Socioafetivo183. 

Apresentamos, no Quadro 46, a seguir, as metas relativas aos aspectos Linguagem Oral 

e Escrita e Raciocínio Lógico. 

 
Quadro 46 – Metas para os aspectos Linguagem Oral e Escrita e Raciocínio Lógico. Franca 

FAIXA 

ETÁRIA 

METAS 

4 a 12 meses -Manipulação de objetos variados. 

-Capacidade de agrupar, empilhar e espalhar objetos. 
-Utilização de estratégias para alcançar objetos de seu interesse. 

1 a 2 anos -Adaptação ao espaço e ao tempo da rotina. 
-Experimenta e explora os jogos simbólicos. 

-Utiliza estratégias para resolução de problemas simples. 

2 a 3 anos -Classifica e compara elementos a partir de semelhanças e diferenças. 
-Compreende características e funções dos objetos. 
-Demonstra curiosidade por tudo o que o que o envolve. 
-Resolve pequenos problemas e pede ajuda se necessário. 

-Orienta-se no tempo (rotina, dias da semana e outros). 

3 a 4 anos -Possui noções de tamanho, quantidade, classificação e propriedades dos 
objetos. 
-Resolve problemas em situações cotidianas. 

-Participa de jogos e brincadeiras respeitando as regras. 
-Utiliza contagem oral em situações contextualizadas. 
-Orienta-se no tempo e espaço. 

4 a 5 anos -Realiza correspondência numérica termo a termo. 
-Reconhecimento da sequência numérica. 

-Resolução de problemas não numéricos. 
-Resolução de problemas representando quantidade e envolvendo ideias de 
juntar, repartir, tirar. 
-Participação em jogos respeitando as regras. 
-Reconhecimento das grandezas mensuráveis no uso cotidiano (quilo, litro, 
metro). 
-Reconhecimento das formas geométricas nos diferentes contextos 

Fonte: Prefeitura Municipal de Franca. Secretaria Municipal de Educação (2008b). 

 

O Referencial Curricular indica que a avaliação do desenvolvimento infantil 

deve ser realizada mediante a observação e o registro descritivo dos avanços das 

crianças, de acordo com o que dispõe a LDBN 9394/96, ou seja, sem objetivar a 

classificação e a promoção.  

Para realizar a avaliação do desenvolvimento das crianças, a respondente 

afirmou que são utilizadas “atividades de desenho livre e dirigido; sondagem com letras 

                                                   
183 Plano de Metas de Aprendizagem de Franca. Disponível em: 

http://www.franca.sp.gov.br/portal/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=5%3Ag

estao-pedagogica, consultado em 01 de março de 2016. 

http://www.franca.sp.gov.br/portal/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=5%3Agestao-pedagogica
http://www.franca.sp.gov.br/portal/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=5%3Agestao-pedagogica
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e palavras; e relatório escrito feito pelo professor”, com vistas a identificar se o aluno 

“conseguirá atingir o plano de metas estabelecido em Rede com base no Referencial”. 

De acordo com ela, as observações e registros realizados pelos professores são 

incorporados em um portfólio bimestral que permite “perceber o avanço, para a tomada 

de decisões futuras, após o Conselho de Ano ou em reuniões extraordinárias, se for 

necessário”. 

A secretária afirma que a SME realiza formação continuada para os 

coordenadores pedagógicos dos estabelecimentos educacionais. Nessas formações eles 

recebem informações e orientações, relativas ao Plano de Metas, ao acompanhamento e 

elaboração dos portfólios e relatórios individuais dos alunos, que devem ser repassadas 

aos professores. 

As informações acima descritas são corroboradas pelos dados constantes na base 

da pesquisa coordenada pela FCC e pelo INEP. 

A secretária informou, ainda, que as ações pedagógicas desencadeadas no 

âmbito dos estabelecimentos são avaliadas no Conselho de Ano, mas não ofereceu 

pistas para a identificarmos se a avaliação dessa dimensão também é conduzida pela 

SME. 

De maneira sintética, a avaliação da educação infantil de Franca é definida pela 

SME e conduzida pelos professores nos estabelecimentos educacionais. A iniciativa tem 

como foco o desenvolvimento das crianças e avalia competências e habilidades – em 

todas as faixas etárias – que tomam por base os referenciais curriculares de Franca, 

voltados tanto para a educação infantil como para o ensino fundamental. Os resultados 

são utilizados para detectar os avanços das crianças e para tomadas de decisão em 

relação ao processo pedagógico. 

 

 

GLICÉRIO 

 

O IDHM do município de Glicério, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,735. 

Considerado um município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,735 no indicador 

referente à renda; 0,858 em longevidade e 0,630 em educação. Se levarmos em conta 

apenas a variável referente à educação, o município seria classificado como de médio 

desenvolvimento humano, de acordo com os critérios estabelecidos pelo índice. 
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Em 2010, a população do município era de 4.565 habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 4.773 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 1.081184 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 728 (67,35%) estavam sob 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 413 na educação infantil, 307 no 

ensino fundamental, e oito na modalidade EJA. No Gráfico 16 registramos a 

distribuição das matrículas por etapa/modalidade, na rede municipal de educação de 

Glicério. 

 

Gráfico 16 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Glicério. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

O atendimento da educação infantil era realizado, exclusivamente, pela rede 

municipal de educação, sendo que das 413 crianças matriculadas na etapa, 238 eram da 

creche e 175 da pré-escola. A rede municipal também se responsabilizava pelo total de 

matrículas nos anos iniciais do ensino fundamental (307). Os anos finais da etapa, bem 

como o ensino médio, eram atendidos pela rede estadual de educação, com 192 e 161 

matrículas, respectivamente. A modalidade EJA era atendida apenas pela rede 

municipal. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

                                                   
184 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 

56,73%

42,17%

1,10%

Educação Infantil Ensino Fundamental EJA
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Em 2015 havia 24185 docentes atuando na educação infantil da rede municipal de 

Glicério, sendo que 13 atuavam na creche e 15 na pré-escola. No referido ano, a etapa 

era atendida em dois estabelecimentos educacionais municipais, com crianças 

matriculadas na creche e na pré-escola. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 

2015) 

O Plano Municipal de Educação (PME) de Glicério foi estabelecido por meio da 

Lei nº 1.270, de 19 de agosto de 2011, com vigência até 2021, e foi reformulado por 

ocasião da aprovação da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que estabeleceu o novo 

PNE (2014-2024). As diretrizes, metas e estratégias do PME foram reelaboradas e 

passaram a vigorar em 2015, com prazo de execução até 2025. 

O documento apresenta caracterização do município, abordando aspectos 

históricos, políticos, socioeconômicos, culturais e educacionais.  

Em relação à educação, informa não possuir escolas técnicas e universidades 

sediadas em seu território, mas afirma subsidiar alunos moradores do município na 

realização de cursos técnicos e superiores em cidades da região, oferecendo transporte 

gratuito. A rede municipal divide o atendimento à educação básica com a rede estadual 

de ensino (como já demonstrado pelos dados de matrícula aqui disponibilizados) e 

recebe alunos advindos das zonas rural e urbana do município. 

Glicério ainda não conta com um Sistema de Ensino próprio, estando 

subordinado à Diretoria de Ensino de Birigui – órgão pertencente à Secretaria de Estado 

da Educação de São Paulo (SEE/SP). Entretanto, mantém o Conselho Municipal de 

Educação, criado em 1997, o Conselho Municipal do FUNDEB e o Conselho de 

Alimentação Escolar. O prédio onde está sediada a Secretaria Municipal de Educação é 

alugado. Porém, segundo o PME, a secretaria possui estrutura própria. 

Em relação à Meta 1, concernente à educação infantil, o Plano Municipal de 

Glicério indica 11 estratégias para garantir a universalização da pré-escola até 2016 e a 

ampliação do acesso à creche em, pelo menos, 50% até o fim da vigência do Plano. São 

elas: 

 

1.1. Definir, em regime de colaboração, com a União e o Estado, 
construção de uma escola de educação infantil na Sede do 
Município segundo padrão nacional de qualidade, e reforma e 

ampliação da Creche Municipal Maria Areias Nascimento nos 

                                                   
185Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
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próximos dois anos; 

1.2. Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, 
levantamento da demanda por creche para a população de até 3 
(três) anos, como forma de planejar a oferta e   verificar o 

atendimento da demanda manifesta; 

1.3. Manter e ampliar, por meio de recursos próprios ou em regime de 
colaboração com a União e o Estado, e respeitadas as normas de 
acessibilidade, programa nacional de construção e reestruturação 
de escolas, bem como de aquisição de equipamentos, visando à 
expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de 

educação infantil; 

1.4. Adequar a avaliação da educação infantil, com base em 
parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura 

física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos 
pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores 

relevantes; 

1.5. Promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da 
educação infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento 

por profissionais com formação superior; 

1.6. Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do 
atendimento educacional especializado complementar e 
suplementar aos (às) alunos (as) com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a 
transversalidade da educação especial nessa etapa da educação 

básica; 

1.7. Implementar, em caráter complementar, programas de orientação 
e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, 

saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral 

das crianças de até 3 (três) anos de idade; 

1.8. Preservar as especificidades da educação infantil na organização 
das redes escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 
(zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que atendam a 
parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa 
escolar seguinte, visando ao ingresso do (a) aluno (a) de 6 (seis) 

anos de idade no ensino fundamental; 

1.9. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 
permanência das crianças na educação infantil, em especial dos 
beneficiários de programas de transferência de renda, em 
colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à infância; 

1.10. Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à 

educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção 

da família em relação às crianças de até 3 (três) anos; 

1.11. Aumentar progressivamente, de forma facultativa, preservando 
o direito de opção da família, nos próximos dez anos, o acesso à 
educação infantil em tempo integral, para todas as crianças de 0 
(zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. (PREFEITURA 
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MUNICIPAL DE GLICÉRIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, 2015, p. 43) 

 

As estratégias previstas, pelo PME para a educação infantil dizem respeito, 

especialmente, ao acesso e ao monitoramento da demanda. Com relação à avaliação, 

prevê adequar a proposta de avaliação defendida pelo Plano Nacional. A etapa é 

referenciada, ainda, em outras metas do plano, como a meta 4, que trata da educação 

especial; a meta 5, relativa à garantia de alfabetização das crianças até os oito anos de 

idade; e a meta 6, que discorre sobre o oferecimento de educação em tempo integral. 

 

Características da avaliação 

 

De acordo com informações prestadas pelo município à pesquisa coordenada 

pela FCC e pelo INEP, Glicério possui uma avaliação municipal, criada em 2008, mas 

regulamentada somente em 19 de agosto de 2011, pela Lei nº 1.270, que estabeleceu o 

antigo Plano Municipal de Educação, já revisado, conforme informado anteriormente. 

Ao analisarmos o referido documento, encontramos apenas a citação de que o município 

continuaria utilizando, além das avaliações nacionais, o SARESP e o Sistema de 

Avaliação Municipal de Glicério. Não há menção quanto ao formato dessa avaliação, 

que etapas engloba, o foco a ser avaliado, entre outras características. Todavia, em 

relação à avaliação da educação infantil, o município informou à pesquisa supracitada 

que avalia apenas a pré-escola nas áreas de Linguagem Oral e Escrita e Matemática, por 

meio de avaliação diagnóstica/registro semestral.  

Essa informação foi corroborada pela respondente186 da nossa pesquisa, na SME. 

Segundo ela, a avaliação diagnóstica é composta por questões objetivas que avaliam as 

habilidades das áreas de Linguagem Oral e Escrita e Matemática, e tem como objetivo 

avaliar o desenvolvimento das crianças da pré-escola, as ações pedagógicas realizadas 

pelos docentes – verificando se as mesmas são condizentes com a Proposta Pedagógica 

da escola – e, ainda, “todas as ações dos Coordenadores Pedagógicos para que a 

proposta seja cumprida com êxito”. De acordo com a respondente, essa avaliação é 

elaborada pela Secretaria Municipal de Educação com base na proposta pedagógica das 

escolas, sendo aplicada pela supervisora municipal de ensino. 

                                                   
186 A(o) respondente de Secretaria Municipal de Educação de Glicério não se identificou ao enviar as 

respostas para nossa pesquisa. 
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Há, ainda, as sondagens e a Ficha de Acompanhamento do Rendimento Escolar 

do Aluno, que são elaboradas pelos professores, coordenadores e direção das escolas – 

sob orientação da SME. 

A sondagem realizada no âmbito das escolas ocorre ao fim de cada conteúdo e, 

segundo a respondente, tem como propósito avaliar o desenvolvimento das habilidades 

dos alunos do Maternal, Pré I e Pré II nas áreas de Linguagem Oral e Escrita e 

Matemática, “com a finalidade de orientar o docente quanto ao conteúdo dado e 

assimilado, ou seja, avaliar as dificuldades de cada aluno e também de orientar quanto à 

retomada ou não de conteúdo”.  

Os resultados das sondagens são registrados em um portfólio, por aluno, 

proporcionando ao professor, ao coordenador e aos pais, uma visão mais abrangente da 

“evolução do aluno”. Esses portfólios são avaliados – por faixa etária – pelos 

professores, em conjunto com o coordenador pedagógico, nos Horários de Trabalho 

Pedagógico de Estudo (HTPEs), “ocorrendo troca de informações e orientações entre 

docentes e Coordenação”. Quando há a retomada de conteúdos e, ainda assim, “o aluno 

não assimilou, o professor faz um relatório para a direção da escola, que encaminha este 

aluno para uma avaliação psicológica”. 

A Ficha de Acompanhamento do Rendimento Escolar do Aluno também é 

bimestral e é preenchida pelos professores, com acompanhamento da direção e da 

coordenação pedagógica da instituição. Tem como finalidade avaliar o desenvolvimento 

pleno do aluno quanto aos aspectos socioafetivo, cognitivo, físico, social, bem como nas 

habilidades linguísticas e de matemática. 

O município não possui uma “avaliação formal” da infraestrutura das 

instituições, segundo a respondente. Contudo, esse aspecto é avaliado pela própria 

secretária de Educação, por meio de visita às instituições no início do ano letivo, que, 

em conjunto com a direção escolar, verifica o que é preciso ser feito. Além disso, caso 

seja necessária alguma mudança na infraestrutura durante o ano, as diretoras devem 

enviar um relatório para a Secretaria. O documento é repassado para o Setor de Obras 

da Prefeitura, com cópia para o prefeito do município. 

Em síntese, a avaliação da educação infantil de Glicério tem como foco o 

desenvolvimento das crianças. A avaliação diagnóstica das habilidades em Linguagem 

Oral e Escrita e em Matemática, voltada para as crianças da pré-escola, é elaborada pela 

SME e ocorre semestralmente. As sondagens e a Ficha de Acompanhamento do 

Rendimento Escolar do Aluno são instrumentos elaborados e preenchidos pelos 
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profissionais dos estabelecimentos educacionais (professores e gestores), sob orientação 

da SME. Tanto a avaliação diagnóstica quanto os demais procedimentos avaliativos são 

baseados na proposta pedagógica das escolas, homologadas pela SME. No âmbito da 

Secretaria, os resultados são utilizados para avaliar, além dos progressos das crianças, as 

ações pedagógicas e as ações dos coordenadores. No âmbito dos estabelecimentos, os 

resultados são discutidos em HTPC para posteriores encaminhamentos em relação às 

dificuldades das crianças. Caso a criança não assimile conteúdos retomados pelo 

professor, esta é encaminhada para avaliação psicológica. No entanto, sobre essa 

avaliação não possuímos informações detalhadas. 

 

 

GUARAREMA 

 

O IDHM do município de Guararema, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 

0,731. Considerado um município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,729 no 

indicador referente à renda; 0,817 em longevidade e 0,656 em educação. Se levarmos 

em conta apenas a variável referente à educação, o município seria classificado como de 

médio desenvolvimento humano, de acordo com os critérios estabelecidos pelo índice.  

Em 2010, a população do município era de 25.844 habitantes e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 28.344 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 7.259187 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 3.376 (46,51%) estavam sob 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 1.363 na educação infantil e 

2.013 no ensino fundamental. No Gráfico 17 registramos a distribuição das matrículas 

por etapa, na rede municipal de educação de Guararema. 

  

                                                   
187 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 
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Gráfico 17 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa de ensino. 
Guararema. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, das 1.363 matrículas existentes na rede municipal de 

educação, 611 destinavam-se à creche e 752 à pré-escola. As instituições privadas eram 

responsáveis por um número ínfimo de matrículas – 30 em creche e 57 na pré-escola. 

Os dados estão detalhados na Tabela 32. 

 

Tabela 32 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Guararema. 2015 

Dependência Administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 611 95,32 752 96,53 1.363 95,99 

Privada 30 4,68 27 3,47 57 4,01 

TOTAL 641 100,00 779 100,00 1.420 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede municipal de educação responsabilizava-se por 

2.013 matrículas (2.001 nos anos iniciais e 12 nos anos finais). A rede estadual atendia 

1.789 alunos dos anos finais. As escolas privadas responsabilizavam-se por 

aproximadamente 7% das matrículas na etapa, como detalhamos na Tabela 33. 

  

40,37%

59,63%

Educação Infantil Ensino Fundamental
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Tabela 33 – Número de matrículas no ensino fundamental, anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Guararema. 2015 

Dependência Administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual - 0,00 1.789 90,26 1.789 43,93 

Municipal 2.001 95,74 12 0,61 2.013 49,44 

Privada 89 4,26 181 9,13 270 6,63 

TOTAL 2.090 100,00 1.982 100,00 4.072 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 

Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio estava sob a responsabilidade, quase absoluta, da rede estadual 

de ensino, que atendia a 1.427 alunos. As escolas privadas atendiam a 44. A rede 

estadual também se responsabilizava pelos alunos da Modalidade EJA, tanto no ensino 

fundamental quanto no ensino médio. Não havia, em território municipal, atendimento à 

Educação Profissionalizante em nenhuma das dependências administrativas. 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

Em 2015 havia 69188 docentes atuando na educação infantil, em Guararema. 

Destes, 23 (19 na rede municipal e quatro em escolas privadas) atuavam em creches e 

48 (42 na rede municipal e seis em escolas privadas) na pré-escola. (INEP/Sinopse 

Estatística da Educação Básica, 2015). 

Segundo o Plano Municipal de Educação (PME) de Guararema, aprovado pela 

Lei nº 3.090, de 17 de junho de 2015, a rede municipal mantém 74 professores que 

atuam na educação infantil. Destes, 50 possuem formação em nível superior: 46 em 

Pedagogia, três em outras licenciaturas e um em administração de empresas 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA. CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUARAREMA, 2015, p.37). 

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

16 estabelecimentos189 educacionais, sendo que 11 (9 da rede municipal e 2 privados) 

atendiam à creche e 15 (13 da rede municipal e 2 privados) atendiam à pré-escola 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 

Conforme o site da prefeitura do município, 14 estabelecimentos educacionais, 

pertencentes à rede municipal de educação, atendem à educação infantil, nove são 

destinados ao ensino fundamental e um é voltado ao atendimento especializado, de 

                                                   
188Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
189 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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caráter complementar, para alunos com necessidades educacionais especiais190.O 

atendimento privado da educação infantil é realizado em três instituições191. Há ainda, 

no território municipal, seis escolas estaduais que atendem aos anos finais do ensino 

fundamental e ao ensino médio192. 

O PME de Guararema, com vigência de dez anos, registra que o município ainda 

não possui um sistema de ensino próprio. Todavia, pretende estabelecê-lo nos próximos 

anos, com o objetivo de reforçar “a autonomia do Município na área da Educação” 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA. CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUARAREMA, 2015, p. 42). 

No que tange à infraestrutura, informa que “as Creches possuem áreas externas e 

internas, [...] com espaço para brinquedos adequados e suficientes para o número de 

crianças que atendem, assim como dormitórios, refeitórios, lavanderia e cozinha” 

(IDEM, p. 17). Já as pré-escolas “possuem área externa ampla com parque infantil; na 

parte interna, pátios cobertos pequenos passíveis de aumento, salas de aula com espaços 

físicos adaptados e adequados, equipadas com materiais pedagógicos específicos” 

(IDEM, p. 17). Ainda de acordo com o Plano, está prevista a “construção de mais dois 

prédios para a educação infantil”: um financiado pelo governo federal e outro, pelo 

governo estadual (IDEM, p. 17).  

Ao tratar das metas e estratégias para a educação municipal, o PME de 

Guararema anuncia, em consonância com as estratégias defendidas pelo Plano Nacional 

de Educação, nove estratégias para cumprir a Meta1, referente à universalização da pré-

escola até 2016 e à ampliação da oferta em creches, em no mínimo 50%, até o fim da 

vigência do Plano. São elas: 

 

1.1) Realizar, periodicamente, levantamento da demanda por creche para a 
população de até 3(três) anos, como forma de planejar a oferta e 
verificar o atendimento da demanda manifesta, priorizando o 
atendimento de crianças integrantes de família de baixa-renda cujos 

pais comprovem atividade laborativa; 

1.2) Aderir ao programa Nacional de Construção e Reestruturação de 
Escolas, bem como de aquisição de equipamentos, visando à 
expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de Educação 

Infantil; 

1.3) Submeter-se a processo de avaliação da Educação Infantil, quando 

                                                   
190 Disponível em: http://www.guararema.sp.gov.br/34/secretarias/educacao/, consultado em 17/03/2016. 
191 Informação disponível no Plano Municipal de Educação de Guararema, Lei 3.090, de 17 de junho de 

2015. 
192 Disponível em: http://www.guararema.sp.gov.br/34/secretarias/educacao/, consultado em 17/03/2016. 

http://www.guararema.sp.gov.br/34/secretarias/educacao/
http://www.guararema.sp.gov.br/34/secretarias/educacao/
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realizado pelo Governo Federal, a fim de aferir a infraestrutura física, 
o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, 

a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes; 

1.4) Promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da 
Educação Infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por 

profissionais com formação superior; 

1.5) Elaborar, por meio do Conselho Municipal de Educação e em 
conformidade com padrões nacionais, padrões mínimos de 
infraestrutura para o funcionamento adequado das instituições de 
Educação Infantil, que assegurem o atendimento das características 
das distintas faixas e das necessidades do processo educativo quanto 

a:  

  1.5.1. Espaço interno com iluminação, insolação, ventilação,  

  visão para o espaço externo, rede elétrica e segurança, água  

  potável, esgotamento sanitário;  

  1.5.2. Instalações sanitárias e para a higiene pessoal das  

  crianças;  

  1.5.3. Instalações para preparo e/ou serviço de alimentação;  

  1.5.4. Ambiente interno e externo para o desenvolvimento das  
  atividades conforme as diretrizes curriculares e a metodologia  

  da Educação Infantil, incluindo o repouso, a expressão livre, o  

  movimento e o brinquedo;  

  1.5.5. Mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos;  

  1.5.6. Adequação às características das crianças especiais; 

1.6) A partir da elaboração dos padrões mínimos a que se refere o item 
anterior, somente autorizar construção e funcionamento de 
instituições de Educação Infantil, Públicas ou Privadas, que atendam 
aos requisitos de infraestrutura definidos nos referidos padrões do 

FNDE/ FDE; 

1.7) Implementar, em caráter complementar, Programas de orientação e 

apoio às famílias, por meio da articulação das áreas de Educação, 
Saúde e Assistência Social, com foco no desenvolvimento integral das 

crianças de até 3(três) anos de idade; 

1.8) Assegurar o fornecimento de materiais pedagógicos adequados às 

faixas etárias e às necessidades do trabalho educacional; 

1.9) Fomentar o atendimento das crianças do campo na Educação Infantil 
por meio do redimensionamento da distribuição territorial da oferta, 
limitando a nucleação de escolas e o deslocamento das crianças, de 
forma a atender às especificidades das comunidades rurais. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA. CÂMARA 

MUNICIPAL DE GUARAREMA, 2015, p. 42) 

 

Prevê, ainda, a articulação de processos de alfabetização entre os anos iniciais do 

ensino fundamental e a pré-escola, na Meta 3 do referido Plano. Na Meta 4 – que trata 

do oferecimento de educação em tempo integral – o Plano prevê o estímulo ao “acesso à 

Educação Infantil em tempo integral, para as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos, 
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conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil” 

(PME de Guararema, 2015, p. 46). Por fim, na Meta 6 indica que o município deverá 

universalizar o atendimento às crianças com necessidades educacionais especiais. 

O PME de Guararema assume boa parte das indicações do Plano Nacional, com 

adaptações para sua realidade local. De acordo com a estratégia 1.3 da Meta 1 do PME 

de Guararema, o município prevê sua participação em avaliação nacional da educação 

infantil e não trata de processos de avaliação para essa etapa elaborados pela própria 

rede municipal de educação. 

 

Características da avaliação 

 

De acordo com informações prestadas à pesquisa coordenada pela FCC e pelo 

INEP, a avaliação da educação infantil de Guararema tem como enfoque o 

“desenvolvimento cognitivo, social e psicomotor, por eixos: natureza e sociedade, 

identidade e autonomia, linguagem oral e escrita, arte, música e movimento com 

referência nos pilares da educação” (FCC; INEP, 2014 - Base de dados). Os professores 

aplicam “atividades lúdicas” e realizam o registro de suas observações “por meio de 

relatório descritivo e registro avaliativo do aluno, de forma diagnóstica, contínua e 

progressiva” (IDEM, 2014). 

A orientadora das diretoras das escolas de educação infantil, que atua SME de 

Guararema respondeu à nossa pesquisa no município. De acordo com ela, além dos 

procedimentos para coleta e registro das informações, relatados na pesquisa supracitada, 

são utilizados: ficha de entrevista, registro do aluno, produção e portfólio. 

Segundo a orientadora, a Secretaria orienta a elaboração de procedimentos 

avaliativos focados no desenvolvimento das crianças, mas não possui uma avaliação 

única da rede, voltada para a educação infantil.  

Guararema tem como referência as DCNEI, que tratam do respeito à diversidade 

local e regional na construção do trabalho pedagógico, e na LDBN 9394/96 que 

recomenda que os próprios estabelecimentos educacionais desenvolvam procedimentos 

para realizar o acompanhamento e avaliação do desenvolvimento das crianças. De 

acordo com as informações prestadas pela respondente, há uma preocupação em 

“valorizar todos os aspectos do desenvolvimento da criança, respeitando os ritmos de 

cada um, com propostas e desafios adequados e que contribuam com o 

percurso/progresso/avanço de sua aprendizagem”. 
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O objetivo do uso desses procedimentos é o de reorientar a prática educativa dos 

professores e fornecer subsídios para a análise dos avanços das crianças. Tais 

procedimentos são discutidos e definidos em conjunto com as diretoras dos 

estabelecimentos educacionais.  

Em nosso segundo contato com o município, para solicitar esclarecimentos 

quanto aos usos dos resultados da avaliação da educação infantil de Guararema, a 

respondente nos informou que os dados obtidos são tabulados e analisados pela 

Orientadora de Educação Infantil e “são utilizados para reorientações, ajustes, alterações 

na práxis docente, inclusive, para reforço das estratégias ou mudanças destas”. Para ela, 

a avaliação “funciona como bússola para continuidade e reflexão, ou revisão da práxis 

(do professor)”. 

Em síntese, a avaliação da educação infantil de Guararema tem como foco o 

desenvolvimento das crianças e constitui-se em um conjunto procedimentos e 

instrumentos orientados pela SME, não havendo uma avaliação “única” para a rede. Os 

dados coletados por meio desses procedimentos são tratados e analisados pela 

Orientadora da Educação Infantil da Secretaria e são utilizados para reflexões e 

modificações das ações pedagógicas nos estabelecimentos educacionais. 

 

 

HORTOLÂNDIA 

 

O IDHM de Hortolândia, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,756. 

Considerado um município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,756 no indicador 

referente à renda; 0,859 em longevidade e 0,703 em educação.  

Em 2010, a população do município era de 192.692 habitantes e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 215.819 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 52.733193 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 22.633 (42,92%) estavam sob 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 10.241 na educação infantil, 

11.758 no ensino fundamental e 634 na Modalidade EJA do ensino fundamental. No 

Gráfico 18 registramos a distribuição das matrículas por etapa e modalidade, na rede 

municipal de educação de Hortolândia. 

                                                   
193 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 
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Gráfico 18 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Hortolândia. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, das 10.241 matrículas existentes na rede municipal de 

educação, 5.082 destinavam-se à creche e 5.159 à pré-escola. As instituições privadas 

eram responsáveis por 1.112 matrículas – 301 em creche e 811 na pré-escola. Os dados 

estão detalhados na Tabela 34. 

 

Tabela 34 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Hortolândia. 2015 

Dependência Administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 5.082 94,41 5.159 86,42 10.241 90,21 

Privada 301 5,59 811 13,58 1.112 9,79 

TOTAL 5.383 100,00 5.970 100,00 11.353 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede municipal de educação responsabilizava-se por 

11.758 matrículas (11.685 nos anos iniciais e 73 nos anos finais). A rede estadual 

atendia 10.785 alunos (324 nos anos iniciais e 10.461 nos anos finais). As escolas 

privadas responsabilizavam-se por 5.660 matrículas na etapa, como detalhamos na 

Tabela 35. 

  

45,25%

51,95%

2,80%

Educação Infantil Ensino Fundamental EJA
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Tabela 35 – Número de matrículas no ensino fundamental, anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Hortolândia. 2015 

Dependência Administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual 324 2,12 10.461 80,77 10.785 38,24 

Municipal 11.685 76,61 73 0,56 11.758 41,69 

Privada 3.243 21,26 2.417 18,66 5.660 20,07 

TOTAL 15.252 100,00 12.951 100,00 28.203 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 

Elaborado pela autora. 

 

A rede estadual de ensino responsabilizava-se pela maior parte das matrículas do 

ensino médio: 8.511, e as escolas privadas por 1.081. A educação profissional era 

atendida pela rede estadual, por escolas federais e privadas. A Modalidade EJA do 

ensino fundamental era atendida pelas redes municipal e estadual de ensino, bem como 

por escolas privadas, sendo que a rede municipal se responsabilizava pela maior parte 

das matrículas e a Modalidade EJA do ensino médio era atendida pela rede estadual e 

por escolas privadas. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

Em 2015 havia 385194 docentes atuando na educação infantil, em Hortolândia. 

Destes, 137 (112 na rede municipal e 25 em escolas privadas) atuavam em creches e 

267 (213 na rede municipal e 54 em escolas privadas) na pré-escola. (INEP/Sinopse 

Estatística da Educação Básica, 2015) 

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

50 estabelecimentos195 educacionais, sendo que 38 deles (26 da rede municipal e 12 

privados) atendiam à creche e 50 (36 da rede municipal e 14 privados) atendiam à pré-

escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 

De acordo com documentos encontrados por nós, no site da prefeitura de 

Hortolândia, a rede municipal de educação mantinha, em 2014, dez Escolas Municipais 

de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEFS) e 15 Escolas Municipais de 

Educação Infantil (EMEIS)196. Além disso, o município oferecia, no referido ano, o 

Programa Bolsa-Creche197 em 39 estabelecimentos conveniados com o poder público, 

                                                   
194Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
195 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
196 Disponível em: http://www2.hortolandia.sp.gov.br/acesso-a-informacao, consultado em 26/08/2016. 
197 O Programa Bolsa-Creche nasceu no município de Piracicaba e, posteriormente, foi adotado em 

Hortolândia. Constitui-se em financiamento, por meio de conveniamento com o poder público municipal, 

de instituições privadas filantrópicas sem fins lucrativos e instituições privadas com fins lucrativos que 

recebem um valor per capita por criança que não tenha conseguido vaga na rede pública e esteja 

http://www2.hortolandia.sp.gov.br/acesso-a-informacao
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responsáveis por 2.051 crianças198. Em 2016, o número de matrículas com o uso do 

Bolsa-Creche perfazia 2.371 crianças e 28 estabelecimentos da rede municipal 

ofereciam educação infantil, de acordo com matéria publicada no site da prefeitura de 

Hortolândia.199 

O Plano Municipal de Educação (PME) de Hortolândia foi aprovado pela Lei nº 

3.124, de 19 de junho de 2015, com vigência de dez anos. O documento não apresenta 

características e/ou diagnóstico do município ou da educação municipal. No que tange à 

educação infantil, o Plano estabelece quatro metas e suas subsequentes estratégias, que 

se referem, respectivamente, à garantia de acesso e permanência (Meta 1), ao 

desenvolvimento integral das crianças (Meta 2) e à avaliação (Metas 3 e 4), como 

descrevemos a seguir. 

 

Meta 1: Assegurar o atendimento em Educação Infantil na 
modalidade Pré-escola das crianças de 4 e 5 anos, manter as vagas 
existentes e ampliar o atendimento até 50% na modalidade creche das 
crianças de 0 a 3 anos até o final da vigência desse Plano Municipal de 

Educação - PME. 

1.1.  Promover a construção e ampliação das unidades já existentes 
através de parcerias com o Estado e a União, a partir de dados 
oficiais, para ampliar o atendimento nas creches durante a 

vigência desse PME. 

1.2.  Adequar plantas e projetos arquitetônicos dos espaços físicos das 
novas unidades escolares e das existentes respeitando os 

indicadores nacionais de qualidade e atendendo as exigências 
referentes à acessibilidade visando assegurar o atendimento das 
especificidades da Educação Infantil até o quinto ano da vigência 

deste PME. 

1.3.  Acompanhar a frequência promovendo a permanência das 
crianças de 0 a 3 anos visando o desenvolvimento global durante a 

vigência desse PME. 

1.4.  Aperfeiçoar o sistema municipal de inscrição da Educação 
Infantil através de um programa de acompanhamento das 
demandas por meio de manutenção de cadastro único permanente 
e informatizado, acessível, atualizado a qualquer tempo 
alimentado pela escola até o final do segundo ano da vigência 

deste PME. 

1.5.  Alimentar e aprimorar o Portal da Transparência da Prefeitura de 
Hortolândia através de dados levantados da demanda municipal 

                                                                                                                                                     
matriculada em seu estabelecimento, desde que o mesmo esteja credenciado no Programa. Para saber 

mais sobre o Programa Bolsa-Creche em Hortolândia, consultar Domiciano (2009). 
198 Disponível em: http://www2.hortolandia.sp.gov.br/acesso-a-informacao, acesso em 26/08/2016. 
199 Disponível em: http://www2.hortolandia.sp.gov.br/secretaria-educacao/item/9098-prefeitura-de-

hortolandia-abre-inscricoes-para-vagas-em-creches-e-escolas-de-ensino-fundamental, acesso em 

15/02/2017. 

http://www2.hortolandia.sp.gov.br/acesso-a-informacao
http://www2.hortolandia.sp.gov.br/secretaria-educacao/item/9098-prefeitura-de-hortolandia-abre-inscricoes-para-vagas-em-creches-e-escolas-de-ensino-fundamental
http://www2.hortolandia.sp.gov.br/secretaria-educacao/item/9098-prefeitura-de-hortolandia-abre-inscricoes-para-vagas-em-creches-e-escolas-de-ensino-fundamental
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por creches e pré-escola por meio do minicenso e/ou programas 
de atendimento à infância até o final do segundo ano da vigência 

deste PME. 

Meta 2: Promover na Educação Infantil o desenvolvimento integral 
da criança até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade. 

2.1.  Preservar as especificidades da Educação infantil na organização 
da rede escolar, garantindo o atendimento das crianças de 0 (zero) 
a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que atendam aos Parâmetros 
Nacionais de Qualidade e a articulação com a etapa escolar 

seguinte, visando o ingresso do aluno de 6 (seis) anos de idade no 

Ensino Fundamental. 

2.2.  Garantir através do currículo e das formações que as práticas 
pedagógicas na Educação Infantil devem ser pautadas pela 

indissociabilidade entre o cuidar e educar mediadas pelo brincar. 

2.3.  Garantir o direito às crianças da Educação Infantil de frequentar e 
aprender, buscando parcerias com as famílias, órgãos públicos e 

de proteção à infância. 

2.4.  Buscar em parceria com outras Secretarias do Município, 
Universidades, iniciativa privada, programas de orientação e apoio 
às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde 
e assistência social, priorizando as parcerias que atendam 
programas de Saúde Bucal, Visão, Nutrição e atendimento 
Psicológico com foco no desenvolvimento integral das crianças de 

Educação infantil de 0 (zero) a 5 (cinco) anos até o final do 

segundo ano de vigência deste plano. 

2.5.  Garantir o cumprimento das diretrizes estabelecidas no Protocolo 

Municipal de atendimento à Educação Infantil através de 
acompanhamentos de Supervisores Educacionais e Coordenadores 
Pedagógicos do Centro de Formação dos Profissionais em 

Educação “Paulo Freire”200. 

2.6.  Acompanhar as escolas privadas que atendem a Educação Infantil 
orientando-as no cumprimento dos indicadores de qualidade, os 

Parâmetros Básicos de Infraestrutura e legislações vigentes. 

2.7.  Estimular as escolas privadas contratadas pela Prefeitura a 
aprimorarem e cumprirem sua Proposta Pedagógica em 
consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais e o 
Currículo Municipal para Educação Infantil, participando das 
formações oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação até o 

final do segundo ano de vigência deste PME. 

Meta 3: Acompanhar a avaliação da Educação Infantil a ser instituída 

pelo Governo Federal, com base nos Parâmetros Nacionais de 
Qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, 

                                                   
200 De acordo com informação existente no site da Prefeitura Municipal de Hortolândia, o Centro de 

Formação dos Profissionais em Educação "Paulo Freire" pertence à Secretaria Municipal de Educação e 

“promove cursos de formação continuada para todos os educadores, visando a qualidade de ensino dos 

alunos e da comunidade”. Disponível em: http://www2.hortolandia.sp.gov.br/secretarias/educacao, 

consultado em 26/08/2016. 

http://www2.hortolandia.sp.gov.br/secretarias/educacao
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às condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de 

acessibilidade entre outros indicadores relevantes. 

3.1.  Utilizar os diagnósticos gerados pela avaliação do Governo 
Federal através dos Indicadores de Qualidade, como um dos 
meios de definir as prioridades de ação das escolas municipais de 

Educação Infantil. 

Meta 4: Garantir que a avaliação dos alunos da Educação Infantil seja 
realizada considerando seus próprios avanços e desenvolvimento, sem 
objetivo de seleção e classificação, através do registro descritivo, 
acompanhado de atividades e produções dos alunos de acordo com a 

faixa etária. 

4.1.  Assegurar o direito da criança de ser avaliada e da família de 
acompanhar a aprendizagem e desenvolvimento através desse 

registro. 

4.2.  Assegurar o acompanhamento dos instrumentos de avaliação 

vigentes, propostos pela Secretaria Municipal de Educação. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÃNDIA, 2015, p. 6) 

 

Algumas metas e estratégias relativas a outras etapas e modalidades da educação 

básica também fazem referência à educação infantil, como é o caso da estratégia 6.2 do 

ensino fundamental, que prevê a articulação entre as DCNEI e o currículo da referida 

etapa, com o objetivo de “garantir o processo de ensino e aprendizagem” 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA, 2015, p. 11). A Meta 12, 

concernente à educação especial prevê a universalização do acesso à educação, no 

município, para pessoas com necessidades educacionais especiais, a partir dos quatro 

anos de idade. Dentre as várias estratégias para dar conta dessa meta, prevê a garantia 

de acesso em educação bilíngue para pessoas surdas e com deficiência auditiva, bem 

como pessoas cegas, dos 0 (zero) aos 17(dezessete) anos de idade (IDEM, p. 18). A 

Meta 18, que diz respeito aos profissionais da educação, prevê, na estratégia 18.1, o 

mapeamento do “perfil dos profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal em 

relação à sua formação, promovendo, através de parcerias, a formação inicial, 

garantindo progressivamente, o atendimento dos alunos por profissionais com formação 

superior” (PME de Hortolândia, 2015, p. 25). Quanto ao financiamento, a Meta 26 

prevê a destinação de recursos para, entre outras coisas, garantir a universalização da 

educação infantil e a ampliação do acesso à creche, para as crianças de zero a três anos 

(IDEM, 2015). 

O PME de Hortolândia leva em conta grande parte das metas e estratégias 

previstas no Plano Nacional de Educação. No que concerne à avaliação, assume que se 

submeterá à avaliação nacional da educação infantil, em elaboração pelo governo 
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federal, e anuncia que fará uso das informações por ela produzidas com vistas à 

melhoria da etapa no município. Além disso, prevê garantir que a avaliação do 

desenvolvimento infantil seja efetuada respeitando as especificidades da etapa, com 

ações de acompanhamento da aprendizagem das crianças e dos instrumentos avaliativos 

elaborados pela SME, por parte dos profissionais, das famílias e da Secretaria. 

 

Características da avaliação 

 

Hortolândia, segundo informações prestadas pelo município à pesquisa 

coordenada pela FCC e pelo INEP, realiza avaliações semestrais com questões que 

dizem respeito aos seguintes aspectos: 

 

Recursos Materiais e Financeiros, Proposta Pedagógica e de Gestão da 
Escola, Acompanhamento da Aprendizagem dos Alunos, 
Encaminhamentos realizados aos alunos com Defasagem na 
Aprendizagem, Estrutura física da escola, Merenda, Relacionamentos 
Interpessoais, Relação escola e Comunidade, etc. (FCC; INEP, 2014 - 
Base de dados) 

 

Os dados coletados “são tabulados e analisados com a Equipe Técnica (Diretores 

de Departamento, Secretária de Educação, coordenadores do Centro de Formação e 

Supervisores Educacionais) e, posteriormente, com as escolas, de modo a melhorar as 

demandas ainda não ‘atendidas’” (FCC; INEP, 2014 - Base de dados). 

No que tange ao desenvolvimento infantil avaliam-se os aspectos “bio-psico-

socioeducativo, por intermédio do Portfólio, construído com a participação das escolas, 

professores e gestores” (IDEM, 2014). O Portfólio é compreendido “como instrumento 

mediador, avaliativo, reflexivo e de acompanhamento do desenvolvimento da 

aprendizagem das crianças na rede municipal de ensino, desde 2012” (IDEM, 2014). 

Segundo o diretor de formação continuada da Secretaria Municipal de Educação 

(SME), que respondeu à nossa pesquisa, a avaliação do desenvolvimento das crianças 

foi elaborada de acordo “com o que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (9394/96) numa perspectiva de acompanhamento e registro do processo de 

desenvolvimento da criança” e enfatizou que essa avaliação “é uma iniciativa da 

Secretaria Municipal de Educação e é aplicada a todos os alunos matriculados”. E 

acrescentou: 
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As orientações e procedimentos são definidos pela Secretaria de 
Educação por meio do Centro de Formação [dos Profissionais em 
Educação Paulo Freire]. Essas orientações são realizadas através de 
reuniões de formação com os coordenadores pedagógicos e 
acompanhamento sistemático nas escolas. Disponibilizamos para 
todas as escolas, documentos norteadores da Educação Infantil que 

trazem aspectos relevantes sobre a rotina, as expectativas de 
aprendizagem para cada nível nas diferentes áreas de conhecimento, 
os critérios de avaliação e os conteúdos. Esse documento oferece ao 
professor e educador subsídios para preenchimento do Portfólio 
indicando que o que deve ser avaliado é o desenvolvimento da criança 
e as ações dos profissionais ao longo das observações e registros 
diários. 

 

As informações prestadas pelo respondente indicam que os resultados das 

avaliações são utilizados não apenas para aferir o desenvolvimento das crianças, mas 

também, para avaliar o trabalho dos professores. 

Reiterando os dados contidos na base da pesquisa coordenada pela FCC e pelo 

INEP, o diretor de formação continuada da SME afirmou que o Portfólio utilizado como 

instrumento avaliativo da rede “é um instrumento de avaliação formativa”. Segundo ele,  

 

[...] o Portfólio é disponibilizado pela Secretaria de Educação e é 
preenchido pelos professores e educadores tendo como objetivo 
apresentar o desenvolvimento global da criança nos aspectos 
cognitivo, afetivo, social e motor, considerando todas as áreas de 
conhecimento da Educação Infantil; Linguagem Oral e Escrita, 
Matemática, Natureza e Sociedade, Movimento e Arte (Conhecimento 
de Mundo), Identidade e autonomia (Formação Social e Pessoal). 

 

O Portfólio, de acordo com o respondente, “foi adotado pela rede a partir de 

contribuições, estudos e muitas reflexões entre professores, educadores, gestores e 

equipe de Educação Infantil da Rede Municipal”. O instrumento, segundo ele, além de 

permitir a reflexão e a observação do desenvolvimento infantil, contribui com os 

profissionais da educação na criação de “estratégias de ação para fazer com que as 

crianças avancem na aprendizagem, no desenvolvimento e no conhecimento”, sendo 

“eficaz para avaliação das ações pedagógicas”. O preenchimento do Portfólio “é 

resultado do trabalho diário de observação com base nos registros realizados ao longo 

do período”. 

O diretor ainda informou que as observações e registros são realizados para cada 

criança, cotidianamente e “são orientadas pela Secretaria de Educação tendo como base 
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o Currículo da Educação Infantil, as expectativas de aprendizagem e os critérios de 

avaliação”.  

De forma sintética, a avaliação da educação infantil em Hortolândia contempla 

duas diferentes frentes: uma voltada para os recursos materiais e financeiros, a proposta 

pedagógica e de gestão da escola, a estrutura física dos estabelecimentos e a merenda; e 

a outra com foco no desenvolvimento das crianças. Não tivemos acesso aos 

instrumentos utilizados para avaliar a primeira frente. Entretanto, as informações 

prestadas à pesquisa coordenada pela FCC e pelo INEP evidenciam que a equipe técnica 

da SME elabora e aplica a avaliação e, posteriormente, tabula e analisa os dados 

coletados e, posteriormente, discute os resultados com os estabelecimentos educacionais 

com vistas a melhorar as demandas detectadas. Quanto à segunda perspectiva avaliativa, 

esta é realizada por meio de um portfólio elaborado pela SME e utilizado para registrar 

os progressos das crianças nas áreas de conhecimento propostas pelos Referenciais 

Curriculares Nacionais para a Educação infantil. Os resultados da avaliação das crianças 

são utilizados para reflexões entre os professores e para avaliar as ações pedagógicas 

com vistas a promover intervenções no trabalho desenvolvido. 

Por fim, informamos que solicitamos ao município, em dezembro de 2016, os 

instrumentos utilizados na avaliação do desenvolvimento das crianças, dos recursos 

materiais e financeiros, da proposta pedagógica e de gestão da escola, da estrutura física 

dos estabelecimentos e da merenda, mencionados na resposta fornecida à pesquisa 

coordenada pela FCC e pelo INEP, em 2014, bem como os encaminhamentos que são 

realizados pela SME após avaliar a ação pedagógica dos professores, a partir das 

informações coletadas na avaliação das crianças. Todavia, não obtivemos resposta a 

essas questões. 

 

 

IGARAÇU DO TIETÊ 

 

O IDHM de Igaraçu do Tietê, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,727. 

Considerado um município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,691 no indicador 

referente à renda; 0,838 em longevidade e 0,664 em educação. Se levarmos em conta as 

variáveis relativas à renda e educação, seria classificado como um município de médio 

desenvolvimento, de acordo com os critérios estipulados pelo índice. 
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Em 2010, a população do município era de 23.362 habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 24.451 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 4.798201 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 2.308 (48,10%) estavam sob 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 1.030 na educação infantil, 

1.070 no ensino fundamental e 208 na Modalidade EJA (ensino fundamental e ensino 

médio). No Gráfico 19 registramos a distribuição das matrículas por etapa e 

modalidade, na rede municipal de educação de Igaraçu do Tietê. 

 

Gráfico 19 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Igaraçu do Tietê. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, das 1.030 matrículas existentes na rede municipal de 

educação, 475 destinavam-se à creche e 555 à pré-escola. As instituições privadas eram 

responsáveis por 89 matrículas – 37 em creche e 52 na pré-escola. Os dados estão 

detalhados na Tabela 36. 

  

                                                   
201 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 

44,63%

46,36%

9,01%

Educação Infantil Ensino Fundamental EJA
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Tabela 36 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Igaraçu do Tietê. 2015 

Dependência Administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 475 92,77 555 91,43 1.030 92,05 

Privada 37 7,23 52 8,57 89 7,95 

TOTAL 512 100,00 607 100,00 1.119 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede municipal de educação responsabilizava-se pelas 

matrículas nos anos iniciais da etapa, 1.070, e a rede estadual pelos anos finais, 1.037. 

As escolas privadas responsabilizavam-se por 484 matrículas, como detalhamos na 

Tabela 37. 

 

Tabela 37 – Número de matrículas no ensino fundamental, anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Igaraçu do Tietê. 2015 

Dependência Administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual - 0,00 1.037 84,58 1.037 40,02 

Municipal 1.070 78,39 - 0,00 1.070 41,30 

Privada 295 21,61 189 15,42 484 18,68 

TOTAL 1.365 100,00 1.226 100,00 2.591 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio era atendido pela rede estadual de ensino e por escolas privadas, 

com 725 e 63 matrículas, respectivamente. A Modalidade EJA do ensino fundamental e 

médio era atendida pela rede municipal por escolas privadas. Não havia atendimento à 

educação profissional em nenhuma das dependências administrativas. (INEP/Sinopse 

Estatística da Educação Básica, 2015) 

Em 2015 havia 83202 docentes atuando na educação infantil, em Igaraçu do 

Tietê. Destes, 43 (40 na rede municipal e 3 em escolas privadas) atuavam em creches e 

43 (40 na rede municipal e 3 em escolas privadas) na pré-escola. (INEP/Sinopse 

Estatística da Educação Básica, 2015) 

                                                   
202Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 



398 

 

 

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

sete estabelecimentos203 educacionais, sendo que seis (cinco da rede municipal e um 

privado) atendiam à creche e cinco (quatro da rede municipal e um privado) atendiam à 

pré-escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 

O Plano Municipal de Educação (PME) de Igaraçu do Tietê foi aprovado pela 

Lei nº 3.029, de 23 de junho de 2015. O Anexo que contém as informações sobre a 

educação municipal e as metas projetadas para o período de vigência do Plano não foi 

encontrado em nossas buscas realizadas na internet. 

 

Características da avaliação 

 

De acordo com informações prestadas pelo município à pesquisa coordenada 

pela FCC e pelo INEP, a avaliação da educação infantil leva em conta o relacionamento 

da família com a escola e o acompanhamento do desenvolvimento das crianças. Realiza 

sondagens da linguagem e da escrita, por meio do preenchimento bimestral de ficha de 

desenvolvimento da criança e ficha de sondagem. Considera informações relativas à 

frequência dos pais e/ou responsáveis nas reuniões e no dia a dia das escolas, com vistas 

a conscientizá-los “sobre o objetivo da educação infantil” (FCC; INEP, 2014 - Base de 

dados).  

A coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (SME) de 

Igaraçu do Tietê, que respondeu à nossa pesquisa no município, informou que a Ficha 

de Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil é utilizada desde o Berçário I até a 

pré-escola, “tomando como referência as expectativas de aprendizagens em caráter 

individual, de acordo com a faixa etária do educando, com base nas observações diárias 

dos professores e desenvolvimento das atividades lúdicas e/ou registros de atividades”. 

No que tange especificamente à pré-escola, afirma: 

 

[...] os professores aplicam a sondagem diagnóstica para verificar a 
Hipótese de Escrita dos alunos, sem objetivo de promoção para o 
acesso ao Ensino Fundamental, contando com aplicação no início e 

final do ano letivo de um grupo semântico de palavras presentes no 
dia a dia do aluno, previamente escolhidas por toda a equipe gestora 
da Rede Municipal de Ensino, para análise dos avanços no processo 
de ensino-aprendizagem. 

 

                                                   
203 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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Essa avaliação é orientada pela SME, de acordo com a respondente, por meio 

“de observações diárias da Coordenadora Pedagógica em visitas às unidades escolares”. 

Além disso, assevera que todas as orientações e estratégias são “discutidas e 

aprimoradas em conjunto com os gestores de cada unidade escolar”. 

Em síntese, a avaliação da educação infantil de Igaraçu do Tietê tem como foco 

o desenvolvimento das crianças e faz uso de uma ficha de desenvolvimento das crianças 

e de uma ficha de sondagem. O conteúdo das sondagens aplicadas às crianças da pré-

escola é definido pela equipe gestora da SME, cuja coordenadora pedagógica realiza 

visitas aos estabelecimentos para acompanhamento dos processos avaliativos. Os 

resultados são utilizados para analisar os avanços na aprendizagem das crianças. 

 

 

ITAPIRA 

 

O IDHM de Itapira, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,762. Considerado um 

município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,750 no indicador referente à 

renda; 0,852 em longevidade e 0,692 em educação. Se levarmos em conta a variável 

relativa à educação, seria classificado como um município de médio desenvolvimento, 

de acordo com os critérios estipulados pelo índice. 

Em 2010, a população do município era de 68.537 habitantes e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 72.967 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 15.017204 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 5.142 (34,24%) estavam sob 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 2.218 na educação infantil, 

2.852 no ensino fundamental e 72 na Modalidade EJA do ensino fundamental. No 

Gráfico 20 registramos a distribuição das matrículas por etapa e modalidade na rede 

municipal de educação de Itapira. 

  

                                                   
204 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 
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Gráfico 20 – Distribuição de matrículas municipais na Educação Básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Itapira. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, das 2.218 matrículas existentes na rede municipal de 

educação, 956 destinavam-se à creche e 1.262 à pré-escola. As instituições privadas 

eram responsáveis por 784 matrículas – 498 em creche e 286 na pré-escola. Os dados 

estão detalhados na Tabela 38. 

 

Tabela 38 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Itapira. 2015 

Dependência Administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 956 65,75 1.262 81,52 2.218 73,88 

Privada 498 34,25 286 18,48 784 26,12 

TOTAL 1.454 100,00 1.548 100,00 3.002 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede estadual de ensino respondia por 355 matrículas 

nos anos iniciais da etapa e 2.848 nos anos finais. A rede municipal atendia 2.852 

alunos dos anos iniciais e as escolas privadas atendiam os dois níveis, 

responsabilizando-se por quase 20% do atendimento, como detalhamos na Tabela 39. 

 

  

43,13%

55,46%

1,40%

Educação Infantil Ensino Fundamental EJA
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Tabela 39 – Número de matrículas no ensino fundamental, anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Itapira. 2015 

Dependência Administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual 355 8,70 2.848 81,67 3.203 42,33 

Municipal 2.852 69,90 - 0,00 2.852 37,69 

Privada 873 21,40 639 18,33 1.512 19,98 

TOTAL 4.080 100,00 3.487 100,00 7.567 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 

Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio era atendido pela rede estadual e por escolas privadas, com 

2.159 e 390 matrículas, respectivamente. A Modalidade EJA do ensino fundamental era 

atendida pelas redes estadual e municipal, bem como por escolas privadas. A 

Modalidade EJA do ensino médio e a educação profissional eram mantidas pela rede 

estadual e por escolas privadas. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

Em 2015 havia 294205 docentes atuando na educação infantil em Igaraçu do 

Tietê. Destes, 220 (183 na rede municipal e 39 em escolas privadas) atuavam em 

creches e 84 (64 na rede municipal e 21 em escolas privadas) na pré-escola. 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

33 estabelecimentos206 educacionais, sendo que 19 (11 da rede municipal e oito 

privados) atendiam à creche e 22 (16 da rede municipal e seis privados) atendiam à pré-

escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 

Segundo informações constantes no Plano Municipal de Educação (PME) 

Itapira, aprovado pela Lei nº 5.408 de 9 de junho de 2015, existem “57 escolas de 

Educação Básica, 2 Universidades, 1 escola técnica e 1 Centro de Valorização do 

Trabalho sediadas em território municipal, sendo que 38 são municipais (11 Centros de 

Educação Infantil (CEIs), 15 pré-escolas e 12 escolas que oferecem ensino 

fundamental); oito são escolas estaduais e 11 são escolas particulares (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITAPIRA, 2015). 

O PME de Itapira está estruturado com informações sobre as características 

políticas, socioeconômicas, culturais e educacionais do município. Quanto à Meta 1 do 

Plano Municipal de Educação, que versa sobre a educação infantil, Itapira repete a 

                                                   
205Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
206 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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previsão constante no Plano Nacional, ou seja, de universalização do acesso à pré-escola 

para crianças de quatro e cinco anos até 2016, e de ampliação de até 50% do número de 

vagas para as creches até o fim de vigência do Plano. As estratégias, por conseguinte, 

reproduzem quase que totalmente o que está previsto no PNE, como se segue: 

 

1.1 definir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, metas de expansão das respectivas 

redes públicas de educação infantil segundo padrão nacional de 

qualidade, considerando as peculiaridades locais; 

1.2 viabilizar a implantação da avaliação na educação infantil, 

podendo ser realizada a cada 2 ou 3 anos, com base em parâmetros 
nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro 
de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a 
situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes, 
tornando esses dados públicos e encaminhados ao Conselho Municipal 

de Educação; 

1.3 manter e ampliar a oferta de matrículas gratuitas em creches 
certificadas como entidades beneficentes de assistência social na área 
de educação com a expansão da oferta na rede escolar pública; 

garantir e exigir a formação continuada dos professores que fazem 
parte das entidades conveniadas da mesma forma que é oferecida para 

a rede pública; 

1.4 garantir o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em 
estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e 
a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do (a) 

aluno (a) de 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental; 

1.5 promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à 
educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção da 

família em relação às crianças de até 3 (três) anos; 

1.6 viabilizar o acesso da população ao cadastro único de solicitação 
de vagas para as crianças de 0 a 3 anos, da Secretaria Municipal de 

Educação, através do site da prefeitura e jornal oficial; 

1.7 realizar, anualmente, em regime de colaboração com as Secretarias 

Municipais, Conselho Tutelar e Serviços Sociais Comunitários e 
Religiosos, levantamento da demanda por creche para a população de 
até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o 

atendimento da demanda manifesta; 

1.8 manter e ampliar, em regime de colaboração com órgãos públicos 
Federais, Estaduais, Municipais e Setor Privado, programa nacional de 
construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de 

equipamentos, respeitando as normas de acessibilidade, visando à 
expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de educação 

infantil; 

1.9 proporcionar o atendimento das populações itinerantes e do campo 
na educação infantil, nas respectivas comunidades, limitando a 
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nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a atender 

às especificidades dessas comunidades; 

1.10 fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 
permanência das crianças até 3 (três) anos, em especial dos 
beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração 
com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde 

e proteção à infância; 

1.11 divulgar através da imprensa falada e escrita os procedimentos 
para a realização de matrículas de pré-escolas, bem como a 

obrigatoriedade entre escolar a partir dos quatro anos de idade; 

1.12 viabilizar o funcionamento das unidades escolares construídas 
com recursos próprios ou em parceria com órgãos públicos Federais e 
Estaduais, durante a vigência desse o plano, priorizando a contratação 

de profissionais mediante concursos públicos; 

1.13 implementar programas de orientação e apoio as famílias por 

meio da articulação das áreas da educação, saúde e assistência social, 
com foco no desenvolvimento integral das crianças de educação 

infantil. 

1.14 criar e efetivar uma equipe multidisciplinar de avaliação e 
acompanhamento de crianças na idade de 0 a 5 anos, ampliando a 
parceria com saúde, assistência social (de forma prioritária) e 
entidades especializadas, de acordo com a necessidade e 

disponibilidade de dotação orçamentária; 

1.15 criar equipes de manutenção, afim de que as melhorias nas 
escolas possam ser realizadas periodicamente, de acordo com a 
necessidade e disponibilidade de dotação orçamentária. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, 2015, p. 44) 

 

Em articulação com a Meta 1 do PME, indicações presentes em outras metas e 

estratégias do Plano dizem respeito também à educação infantil. Na Meta 4, concernente 

à educação especial, o documento prevê a universalização do acesso à educação básica e 

ao atendimento especializado para pessoas de quatro a 17 anos de idade, sendo que as 

estratégias 4.8 e 4.14 citam explicitamente a etapa: 

 

[...] 

4.8 buscar parceria para atendimento na modalidade de educação 

infantil para crianças de 04 a 05 anos, que apresentarem deficiência 

intelectual e necessitem de apoio pervasivo e não pervasivo; 

[...] 

4.14 promover o atendimento escolar à demanda manifesta pelas 
famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, observado o que dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional; [...] (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, 2015, p. 

49) 
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Por fim, a Meta 5 – que trata da garantia de alfabetização das crianças até os oito 

anos de idade – indica, em sua estratégia 5.2, a necessidade de articular as estratégias 

desenvolvidas na pré-escola com os processos a “garantir a alfabetização plena de todas 

as crianças” (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, 2015, p. 51). 

Quanto à avaliação da educação infantil, destaque-se que, além da estratégia 1.2 

que prevê a viabilização de uma avaliação aos moldes do que indica o PNE, o município 

acrescenta, na estratégia 1.14, a criação e efetivação de uma equipe para avaliar e 

acompanhar o desenvolvimento das crianças de zero a cinco anos de idade. Essa 

segunda proposta já vem sendo implementada pelo município, conforme as informações 

explanadas a seguir. 

 

Características da avaliação 

 

De acordo com as informações prestadas pelo município à pesquisa coordenada 

pela FCC e pelo INEP, a avaliação da educação infantil municipal tem como foco os 

“conhecimentos relacionados à construção da leitura e escrita e ao conhecimento lógico-

matemático” e é conduzida pela professora da turma (FCC; INEP, 2014 - Base de 

Dados). 

A secretária municipal de educação, respondente de nossa pesquisa em Itapira, 

informou que houve uma avaliação externa no município em 2013, realizada “por uma 

empresa contratada para diagnosticar as habilidades individuais de cada aluno. Os 

resultados foram apresentados em fevereiro de 2014 e levaram o grupo a repensar o 

currículo municipal da educação infantil – pré-escola”. 

No momento em que respondia nossas questões (novembro de 2015), estava 

ocorrendo uma avaliação da educação infantil em parceria com o Instituto Sonho 

Grande (ALERE), contratado para realizar processos de formação dos profissionais de 

educação infantil de Itapira. 

De acordo com o site do referido instituto, o mesmo se configura como “uma 

organização não governamental que acredita na mudança do país por meio da melhoria 

na educação básica, de forma mensurável e com escala”207, e destaca como seus valores 

principais: “excelência em educação; valorização do ensino; parceria; inovação; 

escalabilidade; e execução”208.  

                                                   
207 Disponível em: http://institutosonhogrande.org/, acesso em 05/09/2016. 
208 Disponível em: http://institutosonhogrande.org/, acesso em 05/09/2016. 

http://institutosonhogrande.org/
http://institutosonhogrande.org/
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Segundo a secretária, desde o início de 2015 “o município foi contemplado com 

um programa de formação do instituto”. Este programa, denominado Formar em Rede 

+, realizado em parceria pelo Instituto Sonho Grande e o Instituto Avisa Lá, promove: 

 

[...] ações de qualificação dos técnicos das Secretarias de Educação e 
das equipes que atuam na rede pública de educação infantil nas pré-
escolas [...] nas áreas pedagógicas, de saúde e bem-estar, para que 
desenvolvam projetos institucionais de formação continuada de 
diretores e coordenadores pedagógicos da rede pública local de 
educação infantil”209 

 

O objetivo geral do programa, segundo informações constantes no site de 

promoção do mesmo, é “fortalecer políticas públicas de Educação Infantil por meio da 

qualificação técnico-pedagógica do atendimento oferecido às crianças de 4 e 5 anos e 11 

meses de idade em pré-escolas”. Quanto aos objetivos específicos, destaca: 

 

Formar diretamente as equipes técnicas das Secretarias Municipais de 
Educação - SMEs, diretores, coordenadores para que assumam o papel 
de formadores de professores e tenham corresponsabilidade pela 
qualidade do trabalho oferecido às crianças. 
Criar uma rede de trabalho colaborativo nas unidades escolares, no 
município e entre as cidades participantes. 
Incentivar mudanças nas práticas ligadas à leitura, escrita e gestão 

para a saúde.210 

 

As avaliações são aplicadas de forma individual para as crianças da pré-escola e 

é composta de “testes de habilidades de leitura e escrita, enfoque dado no processo de 

formação dos professores”. Os conteúdos tratados são “matérias simples do dia”. No 

processo avaliativo também são aplicados questionários aos pais, professores e equipe 

diretiva dos estabelecimentos educacionais. Segundo a secretária, as coordenadoras 

pedagógicas foram entrevistadas no início do programa e recentemente (informação 

fornecida em novembro de 2015). 

De acordo com a respondente, essa avaliação é elaborada em conjunto pela 

equipe gestora dos estabelecimentos educacionais e seus respectivos docentes, a partir 

das orientações fornecidas nos processos de formação conduzidos pelo Instituto Sonho 

Grande. O processo ocorre semestralmente, dentro da rotina escolar.  

                                                   
209 Disponível em: http://inscricoes.formaremrede.org.br/sobre-o-programa.html, acesso em 05/09/2016. 
210 Disponível em: http://inscricoes.formaremrede.org.br/sobre-o-programa.html, acesso em 05/09/2016. 

http://inscricoes.formaremrede.org.br/sobre-o-programa.html
http://inscricoes.formaremrede.org.br/sobre-o-programa.html
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Os registros das habilidades das crianças são apresentados aos pais, em forma de 

relatório, no final de cada semestre. Nas demais reuniões bimestrais “são apresentados 

portfólios, projetos e orientações aos pais, numa espécie de roda de conversa”. Além 

disso, afirmou a respondente, é promovido um “monitoramento das atividades 

[realizadas com os alunos] com psicóloga e fonoaudióloga”. 

Para a secretária, “a avaliação ainda é um desafio junto à pré-escola. Paradigmas 

e estigmas necessitam ser repensados. Existe a cultura de que a avaliação não se faz 

necessária na educação infantil”. Em sua visão, o novo PNE “veio fomentar essa 

discussão”. Nesse contexto, assevera que o PME de Itapira registra “a necessidade da 

formação de tal processo, principalmente pensando em Políticas Públicas” – como 

podemos verificar na estratégia 1.14 da Meta destinada à educação infantil, já citada e 

discutida neste texto. 

Em síntese, a avaliação da educação infantil de Itapira tem como foco o 

desenvolvimento das crianças e é elaborada pelos gestores dos estabelecimentos 

educacionais em conjunto com os professores, a partir das orientações fornecidas nos 

processos de formação conduzidos pelo Instituto Sonho Grande, sendo aplicada de 

forma individual às crianças da pré-escola. A avaliação constitui-se em um teste de 

habilidades de leitura e escrita. Também são aplicados questionários aos pais, 

professores e à equipe diretiva dos estabelecimentos educacionais. Os resultados são 

apresentados aos pais, em reuniões semestrais. Não obtivemos mais informações sobre 

o uso dos resultados da referida avaliação. Reitera-se a informação de que o município 

já fez uso de avaliação aplicada por empresa contratada, em 2013, com o objetivo de 

diagnosticar as habilidades individuais das crianças, cujos resultados foram utilizados 

para redimensionar o currículo municipal da pré-escola. 

 

 

ITAPURA 

 

O IDHM de Itapura, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,720. Considerado um 

município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,682 no indicador referente à 

renda; 0,813 em longevidade e 0,673 em educação. Se levarmos em conta as variáveis 

relativas à renda e à educação, seria classificado como um município de médio 

desenvolvimento, de acordo com os critérios estipulados pelo índice. 



407 

 

 

Em 2010, a população do município era de 4.357 habitantes e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 4.717 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 1.069211 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município no referido ano. Destes, 622 (58,19%) estavam sob 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 288 na educação infantil, 320 no 

ensino fundamental e 14 na Modalidade EJA do ensino fundamental. No Gráfico 21 

registramos a distribuição das matrículas por etapa e modalidade na rede municipal de 

educação de Itapura. 

 

Gráfico 21 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Itapura. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, o atendimento era realizado exclusivamente pela rede 

municipal, responsável por 128 matrículas em creches e 160 na pré-escola. No ensino 

fundamental, a rede municipal atendia 320 alunos dos anos iniciais da etapa e a rede 

estadual de ensino responsabilizava-se por 270 matrículas nos anos finais. 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 

O ensino médio era atendido apenas pela rede estadual de ensino, com 177 

matrículas. A Modalidade EJA do ensino fundamental era atendida pela rede municipal 

de educação. Não havia atendimento à educação profissional no município, por 

                                                   
211 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 

46,3

51,45

2,25

Educação Infantil Ensino Fundamental EJA
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nenhuma das dependências administrativas. (INEP/Sinopse Estatística da Educação 

Básica, 2015) 

Em 2015, havia em Itapura 15212 docentes atuando na educação infantil: oito na 

creche e sete na pré-escola. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

dois estabelecimentos213 educacionais: uma creche e uma pré-escola. (INEP/Sinopse 

Estatística da Educação Básica, 2015). Segundo o Plano Municipal de Educação (PME) 

de Itapura, instituído pela Lei nº 2.159, de 13 de junho de 2015, o CEI onde funciona a 

creche foi integrado à rede municipal em 2009, enquanto a EMEI foi criada em 2002. 

Ainda de acordo com o Plano, o acesso das crianças à educação infantil foi 

ampliado nos últimos anos. Porém, dado o crescimento do município e, por 

consequência, o aumento da demanda para creches e pré-escolas, a partir de 2016 o 

atendimento seria ofertado também na zona rural, em “um espaço cedido pelo INCRA 

para a Prefeitura, por um período de 10 anos” (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITAPURA, 2015, p. 49). 

A estrutura do Plano apresenta caracterização social, econômica, cultural e 

política do município, histórico e diagnóstico da educação municipal. O documento 

prevê, na meta relacionada à educação infantil, a universalização da pré-escola até 2016 

e a ampliação do atendimento em creches em 50%, até cinco anos a contar da data de 

aprovação do Plano. Para atingir a meta, prevê 26 estratégias, como se segue: 

 

1. Promover a busca ativa pelo poder público (localização e 
identificação) das crianças fora da escola por bairro e/ou locais de 
trabalho dos pais, visando localizar a demanda e universalizar a 

oferta de ensino obrigatório no segundo semestre de 2015 

(crianças de 04 e 05 anos). 

2. Construir 02 salas de aulas na CEI Sossego da Mamãe no primeiro 
semestre de 2016, com recursos da Quota Salário Educação 

(QSE), utilização de 70%. 

3. Planejar e organizar a infraestrutura escolar de acordo com as 

projeções de crescimento populacional e urbano. 

4. Adquirir e instalar, no segundo semestre de 2016, laboratórios de 
informática nas escolas de educação infantil CEI (18 

computadores) e EMEI (20 computadores). 

5. Fortalecer e ampliar as parcerias com governo federal (PAR-

                                                   
212Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
213 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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SIMEC) e uso de recursos próprios para garantir mobiliário, 
equipamentos, brinquedos pedagógicos, jogos educativos e outros 
materiais pedagógicos acessíveis nas escolas da Educação Infantil, 
considerando as especificidades das faixas etárias e as 
diversidades em todos os aspectos, com vistas à valorização e 
efetivação do brincar nas práticas escolares, durante o processo de 

construção do conhecimento das crianças. 

6. Promover, através do Departamento Municipal de Educação e 

Cultura, a busca ativa de crianças em idade correspondente à 
Educação Infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção 

da família em relação às crianças de zero até 3(três) anos. 

7. Organizar turmas com número de alunos adequado ao seu melhor 
desempenho escolar – maternal I (12 alunos) e maternal II(15 

alunos), Pré I (15 alunos) e Pré II (18 alunos). 

8. Buscar junto ao programa nacional de construção e reestruturação 
de escolas, previsto no Plano Nacional de Educação – PNE (Lei 
Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014), recursos para 
construção de novas unidades, bem como de aquisição de 
equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de 

escolas públicas de Educação Infantil. 

9. Garantir, através de benefícios concedidos pelo Plano de Ações 
Articuladas (PAR), a melhoria da qualidade do atendimento na 

Educação Infantil no que se refere à acessibilidade, bem como sua 
expansão com a construção e ampliação de escolas por meio de 
programa nacional e aquisição de equipamentos e materiais 

didáticos e pedagógicos. 

10. Construir brinquedotecas na EMEI e CEI da rede municipal de 

ensino. 

11. Assegurar, por meio do quadro técnico e de apoio do 
Departamento de Educação e Cultura, acompanhamento e auxílio 
pedagógico às educadoras e docentes por meio de atividades de 

estudo e reflexão desenvolvidas nas escolas. 

12. Aperfeiçoar a articulação da escola com os diferentes espaços 
educativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos, 
como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, 

teatros e cinemas. 

13. Oportunizar o acesso à informática na educação infantil, dentro de 
estratégias pedagógicas correspondentes a este nível de 

escolarização. 

14. Aperfeiçoar e sistematizar o registro e acompanhamento 
individual das crianças em Creches e Pré-escolas, tornando 

obrigatório o envio das fichas de registro e acompanhamento dos 
alunos ao final da Pré-Escola para as unidades de Ensino 
Fundamental junto com a lista de matrículas ou sempre que o 

aluno for transferido de unidades escolares. 

15. Estabelecer, no prazo de 02 anos, e com a colaboração dos setores 
responsáveis pela Educação, Saúde e Assistência Social e 
Conselho Tutelar, programas de orientação e apoio aos pais com 
filhos entre 0 e 5 anos, nos casos de pobreza, violência doméstica 
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e desagregação familiar extrema. 

16. Prover transporte escolar nas zonas rurais através de parceria entre 

Estado e Município. 

17. Aperfeiçoar o processo contínuo de autoavaliação das escolas de 

Educação Infantil. 

18. Elaborar juntamente com a Secretária de Saúde, políticas de 

orientação familiar que contemple o planejamento familiar. 

19. Criar mecanismos para avaliação das Creches pelos pais ou 

responsáveis. 

20. Manter a oferta de alimentação escolar para os estudantes da rede 
pública por meio de colaboração financeira da União, do Estado e 

do Município (convênios). 

21. Assegurar o fornecimento dos materiais pedagógicos adequados 

às faixas etárias e às necessidades do trabalho educacional nos 

estabelecimentos públicos. 

22. Realizar eventos integradores entre a família e a escola, por meio 
de festividades, palestras, passeios, etc., com a participação de 
toda a comunidade escolar, promovendo uma maior aproximação 

entre estes. 

23. Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no 
acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio do 

estreitamento das relações entre as escolas e as famílias. 

24. Promover a busca ativa das crianças em idade correspondente à 
educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção 

da família em relação às crianças de até 5 (cinco) anos de idade. 

25. Avaliar a Educação Infantil com base nos instrumentos 
municipais, a fim de conferir a infraestrutura física, quadro de 
pessoal, recursos pedagógicos e de acessibilidade nas creches e 
pré-escolas, assim como a posição situacional do desenvolvimento 

físico e intelectual dos alunos de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de 
idade,que poderá ser aferido através de avaliação diagnóstica 

interna. 

26. Celebrar convênio entre município, o Governo do Estado e o 
Governo Federal para a construção de novas creches com a 
finalidade de abrigar, até o último ano do Plano, 50% (cinquenta 
por cento) das crianças do município com até 3 (três) anos de 
idade em período integral e espaços apropriados: prédios novos 
e/ou bem conservados, com equipamentos adequados, 
monitores/auxiliares de desenvolvimento infantil capacitados, 

atividades lúdicas condizentes com a faixa etária da criança. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA, 2015, p. 41) 

 

Além das estratégias indicadas na meta específica da educação infantil, o Plano 

indica ações, concernentes a essa etapa, na meta referente à educação especial. Informa 

que o município mantém convênio com a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) de Ilha Solteira e que, desde 2014, “recebeu todos os materiais da 
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sala AEE - Atendimento Educacional Especializado [...] e conta com uma profissional 

concursada com especialização em educação especial” (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ITAPURA, 2015, p. 68). A sala de AEE está situada no interior do CEI Sossego da 

Mãe, única creche atuante no município.  

A partir do referido ano, em trabalho conjunto entre a APAE e o município, os 

alunos foram incorporados à rede regular de ensino. Na Meta da Educação Especial, o 

Plano prevê duas ações em relação à educação infantil: a implantação de “serviços de 

identificação, estimulação e acompanhamento de crianças [...] com atrasos no 

desenvolvimento” (IDEM, p. 70) e apoio à “ampliação da capacitação/formação de 

professores e monitores [...] para atenderem à demanda de estudantes egressos na rede 

regular de ensino” (IDEM, p. 73) que apresentem “deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, principalmente professores 

tradutores e intérpretes em LIBRAS e com habilidades em Braile” (IDEM, p. 72). 

No que tange à valorização dos profissionais do magistério, o documento 

informa que, em 2009, “o município implantou o Plano de Carreira e o Estatuto do 

Magistério (Lei nº. 1831/09)”, instituindo “o pagamento do piso salarial, igualando o 

valor da hora aula para todos os docentes da educação infantil e das séries iniciais (05 

primeiros anos)” (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA, 2015, p. 91). 

O PME de Itapura considera os indicativos da meta para educação infantil 

prevista no PNE 2014-2024, adaptando-as à sua realidade e, ainda, fornecendo 

informações sobre qual será a fonte financiadora de algumas ações e o percentual a ser 

investido. Trata das melhorias na infraestrutura física das instituições, da compra e 

renovação de materiais, entre os quais computadores para a realização de atividades 

com as crianças, de ações para auxílio e aproximação com as famílias, da articulação 

com os demais órgãos municipais e com as esferas estadual e federal para garantir e 

melhorar o atendimento, entre outros. No que tange à avaliação, o município prediz dois 

segmentos de atuação: ações de acompanhamento e realização de avaliações. 

No primeiro segmento, prevê o acompanhamento das ações efetuadas pelos 

educadores, com vistas a auxiliá-los na realização de seu trabalho, bem como do 

desenvolvimento individual das crianças com o intuito de aperfeiçoar o registro e os 

encaminhamentos das crianças da pré-escola, para o ensino fundamental. 

Em relação à avaliação, prevê o aperfeiçoamento do processo de autoavaliação 

das instituições, a criação de mecanismos para que os pais e/ou responsáveis possam 

avaliar as creches; e, por fim, na estratégia 25, prediz a avaliação da infraestrutura 
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física, recursos materiais e humanos e o desenvolvimento das crianças, por meio de 

instrumentos municipais de avaliação. 

 

Características da avaliação 

 

A respondente de nossa pesquisa214 em Itapura informou que a rede municipal 

dispõe de um “Sistema de Monitoramento da Aprendizagem”, que ocorre nas três 

escolas do município: Creche, Pré-escola e Escola de Ensino Fundamental. O processo 

é conduzido pela supervisora de ensino, semestralmente. 

Em resposta à Pesquisa coordenada pela FCC e pelo INEP, o município de 

Itapura informou que avalia “a coordenação motora” das crianças “em seus aspectos 

temporal e espacial”, por meio de “comandas” dadas às crianças. 

A respondente informou a existência, para além da avaliação realizada pelo 

Departamento de Educação do município, de avaliações de aprendizagem conduzidas 

pelos profissionais das escolas, bimestralmente, por meio da brincadeira e da 

observação da “mudança de comportamento da criança”.  

No momento da aplicação da avaliação do Sistema de Monitoramento da 

Aprendizagem, também são levados em conta “o uso do material e os profissionais que 

atuam na escola”, por meio de questionários e planilhas aplicados e preenchidos pela 

supervisora de ensino. A respondente também informou que as questões pedagógicas 

são discutidas em reuniões. A discussão realizada proporciona a elaboração de um 

relatório com as prioridades que precisam ser encaminhadas “pelas equipes de gestão de 

cada escola”. 

De forma sintética, em Itapura há um Sistema de Monitoramento da 

Aprendizagem que avalia todos os alunos da rede municipal de educação. No caso da 

educação infantil, a avaliação é conduzida pela supervisora de ensino. No momento da 

realização da avaliação das crianças, também são analisados o uso do material e os 

profissionais que atuam na escola, por meio da aplicação de questionários e do 

preenchimento de planilhas. O processo também é conduzido pela supervisora de 

ensino. As ações pedagógicas são discutidas em reuniões, a partir das quais se formula 

um relatório com prioridades a serem atendidas pela equipe de gestão dos 

estabelecimentos educacionais. Os estabelecimentos educacionais também organizam 

                                                   
214 A(o) respondente do Departamento Municipal de Educação de Itapura não se identificou ao responder 

nossa pesquisa. 
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suas próprias avaliações das crianças. Em dezembro de 2016, solicitamos ao município 

esclarecimentos quanto aos usos dos resultados da avaliação organizada pelo 

Departamento, mas não obtivemos resposta. 

 

ITU 

 

O IDHM de Itu, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,773. Considerado um 

município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,782 no indicador referente à 

renda; 0,854 em longevidade e 0,692 em educação. Se considerarmos a variável relativa 

à educação, seria classificado como um município de médio desenvolvimento, de 

acordo com os critérios estipulados pelo índice. 

Em 2010, a população do município era de 154.147 habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 167.095 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 38.506215 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município no referido ano. Destes, 16.573(43,04%) estavam sob 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 5.047 na educação infantil, 

9.586 no ensino fundamental e 1.940 na Modalidade EJA do ensino fundamental e 

médio. No Gráfico 22 registramos a distribuição das matrículas por etapa e modalidade, 

na rede municipal de educação de Itu. 

  

                                                   
215 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 
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Gráfico 22 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Itu. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, das 5.047 matrículas existentes na rede municipal de 

educação, 1.711 destinavam-se à creche e 3.336 à pré-escola. As instituições privadas 

eram responsáveis por 1.806 matrículas – 989 em creche e 817 na pré-escola. Os dados 

estão detalhados na Tabela 40. 

 

Tabela 40 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Itu. 2015 

Dependência administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 1.711 63,37 3.336 80,33 5.047 73,65 

Privada 989 36,63 817 19,67 1.806 26,35 

TOTAL 2.700 100,00 4.153 100,00 6.853 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede municipal responsabilizava-se apenas pelos anos 

iniciais da etapa, com 9.586 matrículas. Os anos finais mantidos pela rede estadual de 

ensino, com 8.083 matrículas. Já as escolas privadas atendiam 2.018 alunos nos anos 

iniciais e 3.540 nos anos finais. Os dados estão detalhados na Tabela 41. 

  

30,45%

57,84%

11,71%

Educação Infantil Ensino Fundamental EJA
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Tabela 41 – Número de matrículas no ensino fundamental, anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Itu. 2015 

Dependência administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual - 0,00 8.083 84,15 8.083 38,11 

Municipal 9.586 82,61 - 0,00 9.586 45,20 

Privada 2.018 17,39 1.522 15,85 3.540 16,69 

TOTAL 11.604 100,00 9.605 100,00 21.209 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 

Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio era atendido pela rede estadual de ensino e por escolas privadas, 

com 5.669 e 1.108 matrículas, respectivamente. A Modalidade EJA do ensino 

fundamental e do ensino médio era oferecida pela rede municipal de educação e por 

escolas privadas. A educação profissional ficava a cargo da rede estadual e das escolas 

privadas. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

Em 2015, havia 397216 docentes atuando na educação infantil em Itu. Destes, 

167 (93 na rede municipal e 74 em escolas privadas) atuavam em creches e 265 (208 na 

rede municipal e 57 em escolas privadas) na pré-escola. (INEP/Sinopse Estatística da 

Educação Básica, 2015) 

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

71 estabelecimentos217 educacionais, sendo que 39 (17 da rede municipal e 22 privados) 

atendiam à creche e 54 (34 da rede municipal e 20 privados) atendiam à pré-escola 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 

O Plano Municipal de Educação (PME) de Itu foi aprovado pela Lei nº 1.760, de 

23 de junho de 2015, com vigência de dez anos. O documento não apresenta 

caracterização do município ou diagnóstico da situação educacional. O Anexo Único da 

Lei registra as metas concernentes às etapas da educação básica e suas modalidades, ao 

ensino superior e à valorização e carreira dos profissionais de educação. Em relação à 

educação infantil, prevê, na Meta 1, a universalização da pré-escola até 2016 e a 

ampliação do acesso a creches em, no mínimo, 50% até o fim da vigência do Plano. 

Para dar conta da referida meta, apresenta 17 estratégias, quais sejam: 

                                                   
216Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
217 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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1.1) acatar as metas de expansão da rede pública de Educação Infantil 
do Município, segundo padrão nacional de qualidade compatível com 
as peculiaridades municipais, com construções, reformas e ampliação 
de creches do Município, em regime de colaboração entre a União, o 
Estado e o Distrito Federal, por meio de convênios e adesões de 

programas do Governo Federal; 

1.2) acompanhar por meio de levantamentos, feitos pelo professor, 
grupo gestor e supervisão escolar, as ausências das crianças de até 3 

(três) anos. Conscientizar e orientar pais e responsáveis sobre a 
importância da frequência escolar desde cedo, por meio de palestras, 
visitas sociais pela assistência social e conselho tutelar, quando 

necessário; 

1.3) realizar e manter levantamento informatizado da demanda 
reprimida de creche (0 a 3 anos), atualizando mensalmente, como 
forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda 

manifesta; 

1.4) acompanhar e manter normas existentes, procedimentos e prazos 
para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das 

famílias por creche; 

1.5) acompanhar, manter a ampliação, adequação e reformas. 
Implantar nas novas Unidades Escolares, em regime de colaboração e 
respeitadas as normas de acessibilidade, programa nacional de 
construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de 

equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de 

escolas públicas de educação infantil; 

1.6) aderir e acompanhar à implantação de avaliação da educação 
infantil, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de 
aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de 
gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre 
outros indicadores relevantes, por meio de pesquisas e coleta de dados 

para o planejamento da Secretaria Municipal de Educação; 

1.7) manter e ampliar a oferta de matrículas gratuitas em creches 
certificadas como entidades beneficentes de assistência social na área 

de educação na rede escolar pública, por meio de convênios. 

1.8) promover a formação inicial e continuada dos profissionais da 
educação infantil, capacitando por meio de palestras, oficinas e cursos, 
garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com 

formação superior; 

1.9) estimular e apoiar a articulação entre pós-graduação, núcleos de 
pesquisa e cursos de formação para profissionais da educação, de 

modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas 
que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de 
ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da 

população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos; 

1.10) acompanhar o atendimento das populações do campo e das 
comunidades indígenas e quilombolas na educação infantil nas 
respectivas comunidades, por meio do redimensionamento da 
distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação de escolas e o 
deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades 

dessas comunidades, garantido consulta prévia e informada; 
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1.11) priorizar o acesso, a permanência e qualidade à educação infantil 
e fomentar a oferta complementar do atendimento educacional 
especializado complementar e suplementar aos alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, assegurando a educação bilíngue para 
crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa 

da educação básica; 

1.12) implementar, acompanhar, manter e ampliar em caráter 

complementar, programas de orientação e apoio às famílias, por meio 
da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com 
foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos de 

idade; 

1.13) preservar as especificidades da educação infantil na organização 
das unidades escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 
(zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que atendam a parâmetros 
nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, 
visando ao ingresso do aluno de 6 (seis) anos de idade no ensino 

fundamental; 

1.14) fortalecer e garantir o acompanhamento e o monitoramento do 
acesso e da permanência das crianças na educação infantil, em 

especial, dos beneficiários de programas de transferência de renda, em 
colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência 

social, saúde e proteção à infância; 

1.15) promover e informar por meios de comunicação os trâmites 
necessários para matrícula da criança em parceria com órgãos 
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, 
preservando o direito de opção da família em relação às crianças de 

até 3 (três) anos; 

1.16) realizar e publicar a cada ano, levantamento da demanda 
manifesta por educação infantil em creches e pré-escolas, como forma 
de planejar e verificar o atendimento, com a colaboração da União e 

do Estado; 

1.17) promover, manter e estimular o acesso à educação infantil em 
período integral, para todas as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, 
em creche, unidades conveniadas e demais unidades de educação 

infantil, gradativamente, conforme estabelecido nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. (PREFEITURA DA 
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, 2015b, p. 1) 

 

Em articulação com a meta específica para a etapa, prevê, na Meta 5, relacionada 

à garantia de alfabetização de todas as crianças até os oito anos de idade, ações 

articuladas entre a pré-escola e os anos iniciais do ensino fundamental. Na Meta 7, 

referente ao fomento da qualidade da educação básica, prevê a implantação de novas 

tecnologias para a educação infantil, bem como a educação bilíngue em comunidades 

indígenas e quilombolas. 
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Em síntese, o PME de Itu assume as estratégias estabelecidas pelo Plano 

Nacional de Educação e, no caso da avaliação, indica que irá aderir à Avaliação 

Nacional da Educação Infantil, realizando acompanhamento por meio “de pesquisas e 

coleta de dados para o planejamento da Secretaria Municipal de Educação”. 

 

Características da avaliação 

 

De acordo com informações prestadas pela secretária de educação, respondente 

de nossa pesquisa em Itu, a Secretaria Municipal de Educação (SME) realiza avaliação 

da educação infantil, com foco na infraestrutura e materiais, profissionais das escolas, 

ações pedagógicas e desenvolvimento das crianças. Para avaliar a infraestrutura e os 

materiais, aplica-se um questionário, com fins diagnósticos, para a equipe gestora dos 

estabelecimentos educacionais. Já a avaliação dos profissionais das escolas, é realizada 

anualmente, “mediante [aplicação] de questionário de Avaliação de Desempenho para 

fins da evolução funcional na Carreira do Magistério, cujo enquadramento ocorre a cada 

três anos”.  

A avaliação das ações pedagógicas é realizada pelos supervisores de ensino e 

pela Coordenação Pedagógica de Área de Linguagem e Letramento, que acompanham: 

• A implementação da proposta pedagógica da SME, pelas instituições; 

• O Projeto Político Pedagógico das unidades escolares; 

• O PDDE Interativo - Programa Dinheiro Direto na Escola; 

 

Para efetuar esse acompanhamento, utiliza informações constantes nas atas de 

registros de visitas dos supervisores; observa e analisa o desenvolvimento de reuniões 

pedagógicas em HTPC - Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo; efetua levantamento 

de aspectos pedagógicos que requerem formação continuada para professores e gestores 

escolares. 

A Avaliação do Desenvolvimento e Desempenho dos Alunos, utilizada para 

analisar as crianças, faz uso dos seguintes procedimentos: fichas de acompanhamento e 

avaliação, portfólio do aluno e sondagem das fases da escrita e do desenho: 

 

Ficha de Acompanhamento e Avaliação dos alunos: elaborada pelos 
Supervisores de Ensino e Coordenador Pedagógico de Área de Linguagem e 

Letramento e Coordenadores Pedagógicos da Rede Municipal de Educação 
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Infantil.  A Ficha é estruturada com base no desenvolvimento Infantil e 
Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, buscando 
avaliar as seguintes áreas: Linguagem, Matemática, Natureza e Sociedade, 

Movimento, Música, Identidade e autonomia e arte. 

Portfólio do Aluno: Elaborado pelo Professor do aluno, com 
acompanhamento do Coordenador Pedagógico da Unidade Escolar e 
orientado pelos Supervisores de Ensino e Coordenadores Pedagógicos das 

Áreas de Linguagem e Letramento. 

Sondagem da Fase da Escrita e do Desenho Infantil: elaborada pelo 
Coordenador Pedagógico de Área de Linguagem e Letramento e 
Supervisores de Ensino. A Sondagem de Linguagem aplicada aos alunos da 

Educação Infantil de 3 e 4 anos, diz respeito às fases do desenho e aos de 5 
anos, relaciona-se às fases da escrita. 

 

Conforme informações prestadas pelo município à pesquisa coordenada pela 

FCC e pelo INEP, as fases do desenho, avaliadas na sondagem são: “garatuja, 

desordenada, ordenada, nomeada, pré-esquemático e esquemático”. Já as fases da 

escrita são: “pré-silábico, silábico sem valor sonoro, silábico com valor sonoro, silábico 

alfabético e alfabético”. (FCC; INEP, 2014 - Banco de dados) 

De acordo com a secretária, os profissionais das instituições não elaboram suas 

próprias avaliações, mas, sim, seguem as orientações determinadas pela Secretaria 

Municipal de Educação. Tais orientações são elaboradas bimestralmente. Em suas 

palavras: 

 

As orientações e os procedimentos são encaminhados às Unidades 
Escolares, juntamente com a avaliação. Há reuniões conjuntas para 

orientações e esclarecimentos. Os Supervisores de Ensino e o 
Coordenador de Área de Linguagem e Letramento acompanham os 
resultados e tabulações finais. Nos casos necessários são elaborados 
relatórios e os resultados são discutidos em reuniões com as Equipes 
Gestoras da Rede Municipal de Educação Infantil e, posteriormente, 
com os professores em HTPC. 

 

Os questionários e as fichas de avaliação foram desenvolvidos “com o apoio de 

Assessoria Técnica Educacional e com a participação dos supervisores de ensino e do 

diretor do Departamento de Educação Infantil da SME”, segundo a respondente. Esse 

grupo também é responsável pela tabulação dos dados coletados. Tais dados são 

discutidos em reuniões bimestrais com os supervisores de ensino, coordenadores de área 

e equipe gestora. 

De forma sintética, a iniciativa de avaliação da educação infantil de Itu tem 

como foco a infraestrutura e materiais, os profissionais das escolas, as ações 
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pedagógicas e o desenvolvimento das crianças. Para cada um desses focos há diferentes 

procedimentos de coleta de dados: infraestrutura e materiais (questionário diagnóstico 

aplicado aos gestores escolares); profissionais (questionário de avaliação de 

desempenho, aplicado anualmente); ações pedagógicas (acompanhamento realizado 

pelos supervisores e coordenação pedagógica de Linguagem e Letramento, quanto à 

implementação da proposta pedagógica da SME, ao projeto pedagógico dos 

estabelecimentos educacionais e do PDDE); desenvolvimento das crianças (ficha de 

acompanhamento e avaliação dos alunos, baseada nas áreas de conhecimento dos 

Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, bem como sondagens da 

escrita para as crianças de cinco anos e do desenho para as crianças três e quatro anos), 

elaborados pela equipe técnica da SME e portfólio elaborado pelos professores e 

acompanhado pelo coordenador da unidade e pela equipe da SME). Os dados relativos 

às avaliações das crianças são tabulados pela Secretaria e discutidos em reuniões 

bimestrais entre a equipe da SME e os gestores dos estabelecimentos educacionais. Não 

obtivemos informações quanto aos usos relacionados aos demais focos avaliativos. 

 

JUNDIAÍ 

 

O IDHM de Jundiaí, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,822. Considerado 

um município desenvolvimento humano muito alto, obteve 0,834 no indicador referente 

à renda; 0,866 em longevidade e 0,768 em educação. Se levarmos em conta a variável 

relativa à educação, seria classificado como um município de alto desenvolvimento, de 

acordo com os critérios estipulados pelo índice. 

Em 2010, a população do município era de 370.126 habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 401.896 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 91.883218 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município no referido ano. Destes, 32.479 (35,35%) estavam sob 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 12.590 na educação infantil, 

19.014 no ensino fundamental e 870 na Modalidade EJA do ensino fundamental e cinco 

alunos na Modalidade EJA do ensino médio. No Gráfico 23 registramos a distribuição 

das matrículas por etapa e modalidade, na rede municipal de educação de Jundiaí. 

                                                   
218 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 
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Gráfico 23 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Jundiaí. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, das 12.590 matrículas existentes na rede municipal de 

ensino, 5.183 destinavam-se à creche e 7.407 à pré-escola. As instituições privadas eram 

responsáveis por 6.240 matrículas – 3.622 em creche e 2.618 na pré-escola. Os dados 

estão detalhados na Tabela 42. 

 

Tabela 42 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Jundiaí. 2015 

Dependência administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 5.183 58,86 7.407 73,89 12.590 66,86 

Privada 3.622 41,14 2.618 26,11 6.240 33,14 

TOTAL 8.805 100,00 10.025 100,00 18.830 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede municipal responsabilizava-se por 18.682 

matrículas nos anos iniciais da etapa e 332 nos anos finais. A rede estadual de ensino 

mantinha 13.419 matrículas nos anos finais e as escolas privadas respondiam por 7.295 

matrículas nos anos iniciais e 6.743 nos anos finais da etapa. Os dados estão detalhados 

na Tabela 43.  

  

38,76%

58,54%

2,69%

Educação Infantil Ensino Fundamental EJA
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Tabela 43 – Número de matrículas no ensino fundamental, anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Jundiaí. 2015. 

Dependência administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual - 0,00 13.419 65,48 13.419 28,88 

Municipal 18.682 71,92 332  1,62 19.014 40,92 

Privada 7.295 28,08 6.743 32,90 14.038 30,21 

TOTAL 25.977 100,00 20.494 100,00 46.471 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 

Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio era atendido pela rede estadual de ensino e por escolas privadas, 

com 12.776 e 4.606 matrículas, respectivamente. A Modalidade EJA do ensino 

fundamental era atendida pela rede municipal de educação e por escolas privadas. A 

Modalidade EJA do ensino médio era oferecida pelas redes estadual e municipal e por 

escolas privadas. A educação profissional ficava a cargo da rede estadual e das escolas 

privadas. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

Em 2015 havia 1.304219 docentes atuando na educação infantil, em Jundiaí. 

Destes, 703 (372 na rede municipal e 387 em escolas privadas) atuavam em creches e 

740 (467 na rede municipal e 273 em escolas privadas) na pré-escola (INEP/Sinopse 

Estatística da Educação Básica, 2015). O Plano Municipal de Educação (PME) de 

Jundiaí, instituído pela Lei nº 8.446, de 24 de junho de 2015, informa que, para 

enfrentar o problema da falta de profissionais na educação infantil, em 2013, o 

município contratou “64 novos professores de educação básica para garantir a presença 

de 1 professor por turma [...] e 145 novas agentes de desenvolvimento infantil, de forma 

a equilibrar [...] a relação adulto/criança prevista em lei” (PME de Jundiaí, 2015, p. 14). 

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

194 estabelecimentos220 educacionais, sendo que 153 (42 da rede municipal e 111 

privados) atendiam à creche e 136 (47 da rede municipal e 89 privados) atendiam à pré-

escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). Segundo o PME, o 

município contava com “30 EMEBs, dos quais 23 de tempo integral e 7 de período 

parcial; 7 entidades e 47 contratadas” (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, 

2015, p. 13) para o atendimento de creches. Já para a pré-escola há “47 Unidades 

                                                   
219Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
220Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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Escolares, sendo 30 de educação infantil e 17 de Ensino Fundamental, que possuem 

classes do segmento” (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, 2015, p. 14). 

Com vigência de dez anos, o Plano conta com caracterização social, econômica, 

política e cultural, bem como com diagnóstico da situação educacional do município. 

Para finalizar o diagnóstico da educação infantil, além das indicações já realizadas neste 

texto, o documento assevera que “a avaliação para aferir a infraestrutura física, o quadro 

de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de 

acessibilidade, entre outros indicadores relevantes, de forma a garantir a qualidade 

social para cada escola de educação infantil” (IDEM, 2015, p. 14) deverá ser alvo do 

Plano. Para a realização da avaliação, deverão ser utilizados os Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil. O documento também indica o que não poderá ser 

efetuado com os resultados da avaliação, como registrado a seguir: 

 

Importante registrar que, em hipótese alguma, a avaliação para esta 
faixa etária poderá ser utilizada para medir conhecimentos das 

crianças ou classificá-las, ranquear escolas e profissionais, ofertar 
bônus financeiros ou qualquer outra prática que descaracterize o 
estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para educação 
infantil e demais legislações federais vigentes. (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, 2015, p. 14) 

 

Em relação à Meta 1 do Plano, relativa à educação infantil, o documento prevê a 

universalização da pré-escola até 2016 e a ampliação do atendimento em creches em, no 

mínimo, 65% até o fim da vigência do PME. A referida meta é desmembrada em nove 

submetas, quais sejam: 

 

1.1: Atender, até 2016, 100% da população de 4 e 5 anos. 

1.2: Atender, até 2017, 40% da demanda efetiva da população de até 

3anos e 11 meses. 

1.3: Atender, até 2020, 50% da demanda efetiva da população de até 

3anos e 11 meses. 

1.4: Atender, até 2025, 65% da demanda efetiva da população de até 

3anos e 11 meses. 

1.5: Adotar, nas escolas de educação infantil que atendem população 
de0 a 5 anos, sistema de avaliação nacional a fim de aferir a 
infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os 
recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros 

indicadores relevantes; 
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1.6: Manter o programa de formação inicial dos (as) profissionais da 
educação infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento às 

crianças por profissionais com formação superior; 

1.7: Manter a formação continuada dos (as) profissionais da educação 
infantil, garantindo a qualidade do atendimento para a população de 0 

a 5 anos; 

1.8: Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa 
e cursos de formação para profissionais da educação, de modo a 
garantira elaboração de currículos e propostas pedagógicas que 
incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-
aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da população 

de 0 (zero) a 5(cinco) anos; 

1.9: Estimular, progressivamente, a criação e o acesso à educação 

infantil em tempo integral, para as crianças de 4 e 5 (cinco) anos, 
conforme estabelecido em legislação específica, com condições 
adequadas que respeitem as especificidades infantis, garantindo-se o 
acesso à cultura mais ampla e priorize as brincadeiras e interações, 
conforme DCNEIs. (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, 

2015, p. 15) 

 

Para dar conta da meta e submetas, o Plano prevê 20 estratégias, quais sejam: 

 

Estratégias: 
1 - Promover a ampliação da oferta de educação infantil para a 
população de 0 a 3 anos e 11 meses na rede municipal de ensino, por 
meio de construções de novas unidades escolares, com recursos 
próprios e convênios existentes, considerando a demanda de cada 
região, a capacidade física do prédio, os projetos arquitetônicos e os 
mobiliários adequados à faixa etária, contemplando ainda os critérios 
de acessibilidade e o limite máximo de crianças para o segmento, 

conforme determina a legislação federal vigente e os parâmetros 

nacionais de qualidade para educação infantil; 

2 - Requisitar e fiscalizar, dos empreendimentos imobiliários, de 
acordo com legislação municipal específica, a construção de escolas 
de educação municipal adequadas à população de 0 a 3 anos e 11 
meses, de forma a ampliar a capacidade de atendimento, considerando 
a demanda de cada região, a capacidade física do prédio, os projetos 
arquitetônicos e os mobiliários adequados à faixa etária, 
contemplando ainda os critérios de acessibilidade e o limite máximo 

de crianças para o segmento, conforme determina a legislação vigente 

e os parâmetros nacionais de qualidade para educação infantil; 

3 - Promover a oferta de educação infantil para a população de 0 a 

3anos e 11 meses na rede indireta e conveniada, por meio de aquisição 
de vagas contratadas, segundo critérios estabelecidos em chamadas 
públicas anuais e legislação municipal específica, assegurando sua 
qualidade, com fiscalização competente e que siga os princípios da 
rede pública, até que haja equilíbrio entre a demanda e a quantidade 

de prédios públicos construídos; 

4 - Manter a relação adulto /criança estabelecida para os agrupamentos 
de crianças de 0 a 3 anos e 11 meses previstos em legislação federal 



425 

 

 

vigente, de forma a garantir um atendimento com qualidade e 

segurança; 

5 - Implantar mecanismo de controle municipal com as empresas 
deforma a identificar quais empregadores ofertam o benefício do 

auxílio creche, ou os valores repassados às empregadas; 

6 - Promover a ampliação da oferta de educação infantil para a 
população de 4 a 5 anos, por meio da construção de novas unidades 
escolares a partir da vigência deste plano, com recursos próprios e 
convênios existentes considerando a demanda de cada região, os 
projetos arquitetônicos e os mobiliários adequados à faixa etária, 

contemplando ainda os critérios de acessibilidade; 

7 – Requisitar e fiscalizar, dos empreendimentos imobiliários, de 
acordo com legislação específica, a construção de escolas municipais 

adequadas à população de 4 e 5 anos, de forma a ampliar a capacidade 
de atendimento, considerando a demanda de cada região, os projetos 
arquitetônicos e os mobiliários adequados à faixa etária, 
contemplando ainda os critérios de acessibilidade e o limite máximo 

de crianças para o segmento, conforme determina a legislação vigente; 

8 - Promover, a partir da vigência deste plano, estudos e realizar 
ampliação do número de classes nas escolas que atendem a população 
de 4 e 5 anos e que disponham de espaço físico ocioso, de forma a 
garantir os critérios de qualidade estabelecidos em legislação vigente 
afim de reduzir o déficit de atendimento, considerando os projetos 

arquitetônicos e os mobiliários adequados à faixa etária, 

contemplando ainda os critérios de acessibilidade; 

9 - Promover estudos e oferta de educação infantil para a população 
de4 e 5 anos na rede indireta e conveniada, com fiscalização 
competente e que siga os princípios da rede pública, por meio de 
aquisição de vagas contratadas, segundo critérios estabelecidos em 
chamadas públicas anuais e legislação municipal específica, 
assegurando sua qualidade, somente nos casos em que seja constatada 
a impossibilidade de construção de novas unidades por falta de 

terrenos adequados ou de ampliação das já existentes na região; 

10 – Garantir a matrícula e a permanência dos alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, para a população de 0 a 5 anos, prestando atendimento 

educacional especializado, quando comprovada a necessidade. 

11 - Promover estudos e realizar, até o final do sétimo ano de vigência 
deste plano, a redução progressiva nos agrupamentos de 4 e 5 anos, 
deforma a adequar a relação adulto /criança ao estabelecido em 

legislação federal vigente; 

12 - Adotar, a cada biênio, os “indicadores de qualidade na educação 
infantil”, do Ministério da Educação, a fim de aferir a infraestrutura 
física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos 
pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores 
relevantes, em todas as escolas municipais de 0 a 5 anos, sem objetivo 
de medir conhecimentos das crianças ou classificá-las, ranquear 

escolas e profissionais, ofertar bônus financeiros ou qualquer outra 
prática que descaracterize o estabelecido nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para educação infantil e demais legislações federais 

vigentes. 
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13 - Assegurar, até o segundo ano de vigência deste plano, o quadro 
de pessoal em todas as escolas municipais de 0 a 5 anos de forma a 
garantir que cada uma possua quadro administrativo, operacional, 
docente, de suporte à docência e de gestão completos, próprios e 

disponíveis em todos os dias de funcionamento das escolas; 

14 - Manter o convênio com instituições que ofereçam o curso de 
Pedagogia e estimular a participação dos agentes de desenvolvimento 
infantil que ainda não possuam tal habilitação, de forma a garantir que 

todos, até o final do sétimo ano de vigência deste plano preencham 

este requisito; 

15 - Assegurar a qualidade e manutenção dos cursos de formação 

permanente ofertados pelo município, garantindo que todos os 

profissionais tenham esta formação dentro de sua jornada de trabalho; 

16 – Manter e aprimorar as ações do Centro de Formação Permanente 
da SME, articuladas com universidades e cursos de pós-graduação, 
deforma a ofertar novas possibilidades de formação permanente aos 
profissionais da educação infantil para além daquelas estabelecidas em 
jornada de trabalho, devendo a certificação das formações ofertadas 
ser reconhecida pela SME para fins de progressão ou promoção 

salarial; 

17 - Realizar, até o segundo ano de vigência deste plano, a 
reformulação da proposta curricular da educação básica municipal, 
garantindo a elaboração de propostas pedagógicas que incorporem os 

avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às 
teorias educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 

(cinco) anos; 

18 - Realizar estudos de demanda de forma a implementar, até o final 
de vigência deste plano, escolas de educação infantil municipal, em 
tempo integral, para a população de 4 e 5 anos, segundo critérios 

estabelecidos em legislação específica. 

19 - Criar programa de acompanhamento, em rede de proteção social, 
diagnosticando e antecipando as ações na prevenção dos casos de 
evasão escolar, para a população de 4 e 5 anos, identificando, 
inclusive por meio de visitas domiciliares suas causas e promovendo 

encaminhamentos para a solução do problema; 

20 - Promover a busca de crianças de 4 e 5 anos que estão fora da 
escola em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à infância e adolescência. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JUNDIAÍ, 2015, p. 15) 

 

A exemplo dos demais municípios aqui analisados, o Plano de Educação de 

Jundiaí prevê estratégias presentes em outras metas estabelecidas para a educação 

básica, que envolvem diretamente a educação infantil. Na Meta relativa à garantia de 

alfabetização de todas as crianças até os oito anos de idade, prevê a articulação de 

processos desenvolvidos na educação infantil com processos desencadeados nos anos 

iniciais do ensino fundamental. Na Meta referente à educação especial, prediz a 

universalização do atendimento para crianças de zero a três anos, que apresentem 
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“deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação” 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, 2015, p. 24) e a oferta de ensino bilíngue 

para surdos e cegos. 

O PME de Jundiaí incorpora a totalidade das indicações do Plano Nacional, 

adaptando algumas estratégias à sua realidade local, como é o caso do percentual de 

aumento de vagas em creches, que é maior que o indicado pelo PNE. Além disso, com 

relação à avaliação, o município anuncia que utilizará os Indicadores da Qualidade na 

Educação Infantil para avaliar a infraestrutura física, o quadro de pessoal e demais 

dimensões anunciadas pelo PNE. 

 

Características da avaliação 

 

O município de Jundiaí informou à pesquisa coordenada pela FCC e pelo INEP 

que avalia, na educação infantil, “leitura, hipóteses de escrita e oralidade dos alunos” e 

que, no ano de 2014, avaliou também a Matemática. Essa avaliação ocorre “no início, 

decorrer e término do ano letivo” e é elaborada pelas equipes escolares. No caso da 

avaliação de Matemática, a informação é de que a mesma “foi elaborada pela empresa 

responsável pelo material didático adotado [pelo município]”. 

Contudo, o gestor pedagógico da Assessoria Especial de Educação da Secretaria 

informou que o município utiliza os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, 

como indica o PME de Jundiaí. 

Ao realizarmos buscas no site da Prefeitura, encontramos três documentos que 

tratam da Proposta Curricular do Município, publicados em 2016: 

 

a) Proposta Curricular da Educação Infantil I221, concernente às creches; 

b) Documento Curricular Educação Infantil II222 (versão preliminar), 

concernente às pré-escolas; 

c) Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Jundiaí, que repete o que 

                                                   
221 Disponível em: https://www.jundiai.sp.gov.br/educacao/wp-

content/uploads/sites/10/2014/08/Arquivo-1-Educacao-Infantil-I.pdf, acesso em 20/01/2017. 
222 Disponível em: https://www.jundiai.sp.gov.br/educacao/wp-

content/uploads/sites/10/2014/08/Arquivo-2-EDUCA%C3%87%C3%83O-INFANTIL-II.pdf, acesso em 

20/01/2017. 

https://www.jundiai.sp.gov.br/educacao/wp-content/uploads/sites/10/2014/08/Arquivo-1-Educacao-Infantil-I.pdf
https://www.jundiai.sp.gov.br/educacao/wp-content/uploads/sites/10/2014/08/Arquivo-1-Educacao-Infantil-I.pdf
https://www.jundiai.sp.gov.br/educacao/wp-content/uploads/sites/10/2014/08/Arquivo-2-EDUCA%C3%87%C3%83O-INFANTIL-II.pdf
https://www.jundiai.sp.gov.br/educacao/wp-content/uploads/sites/10/2014/08/Arquivo-2-EDUCA%C3%87%C3%83O-INFANTIL-II.pdf
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consta nos dois documentos anteriores223. 

No primeiro documento, identificamos que a rede municipal de educação atua 

em duas frentes, no que tange à avaliação: a primeira é denominada Avaliação na 

Educação Infantil e diz respeito à avaliação do desenvolvimento das crianças, sendo 

“realizada dentro da Instituição de Educação Infantil pelos profissionais que atuam 

cotidianamente com a criança, pela própria criança e pelos familiares” (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JUNDIAÍ; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2016a, p. 

85). A segunda frente avaliativa é denominada Avaliação da Instituição de Educação 

Infantil e se constitui como um processo de autoavaliação institucional. 

Para a realização da Avaliação na Educação Infantil, são utilizados como 

procedimentos a observação, o registro – por meio de portfólios individuais, portfólio 

coletivo e registros diários – e a reflexão. 

Os registros realizados são utilizados para compor um diagnóstico “que servirá 

para a elaboração da Avaliação de Acompanhamento Bimestral e a Ficha de 

Acompanhamento do processo de Aprendizagem, de caráter obrigatório” 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ; SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, 2016a, p. 86). 

A Avaliação de Acompanhamento Bimestral tem caráter obrigatório e deve 

“contar sempre com a presença do diretor, do coordenador pedagógico, de todos os 

professores e, sempre que possível, com as demais educadoras e educadores da 

unidade” (IDEM, p. 88). Para realizar a avaliação, a Proposta Curricular indica a 

necessidade de uso das ferramentas de observação e dos registros, com o objetivo de 

 

[...] compreender o processo de desenvolvimento e a relação que as 
crianças estabelecem com os diferentes saberes, além de analisar os 
avanços, conquistas e necessidades das crianças em relação a si 
mesmas e quais as propostas diferenciadas que educadoras e 
educadores da infância planejarão para o bimestre seguinte. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ; SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2016a, p. 88) 

 

A Ficha de Acompanhamento do Processo de Aprendizagem, de acordo com a 

Proposta Curricular, “deve ser baseada nos diversos instrumentos que compõem a 

documentação pedagógica produzida durante o período que antecede o seu 

                                                   
223 Disponível em: https://www.jundiai.sp.gov.br/educacao/wp-

content/uploads/sites/10/2016/12/Diretrizes-Curriculares-da-Educa%C3%A7%C3%A3o-B%C3%A1sica-

Municipal-de-Jundia%C3%AD_v12.1-Colorido.pdf, acesso em 20/01/2017. 

https://www.jundiai.sp.gov.br/educacao/wp-content/uploads/sites/10/2016/12/Diretrizes-Curriculares-da-Educa%C3%A7%C3%A3o-B%C3%A1sica-Municipal-de-Jundia%C3%AD_v12.1-Colorido.pdf
https://www.jundiai.sp.gov.br/educacao/wp-content/uploads/sites/10/2016/12/Diretrizes-Curriculares-da-Educa%C3%A7%C3%A3o-B%C3%A1sica-Municipal-de-Jundia%C3%AD_v12.1-Colorido.pdf
https://www.jundiai.sp.gov.br/educacao/wp-content/uploads/sites/10/2016/12/Diretrizes-Curriculares-da-Educa%C3%A7%C3%A3o-B%C3%A1sica-Municipal-de-Jundia%C3%AD_v12.1-Colorido.pdf
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preenchimento” (IDEM, p. 89). O documento reitera que todos os profissionais que 

atuam diretamente com as crianças devem participar da avaliação para preenchimento 

da ficha, “de forma a agregar o máximo de informações possíveis ao processo, 

considerando a integralidade da criança” (IDEM, p. 89). O documento indica como 

deve ser efetuado o preenchimento: 

 

[...] o registro desse processo deve estar numa linguagem clara, de 
fácil compreensão, permitindo que durante essa leitura seja possível o 
reconhecimento da criança a que se refere. Lendo a ficha, deve ser 
possível saber como cada criança estabelece suas relações com os 
diversos saberes nas diversas linguagens que manifesta no cotidiano 
escolar. Na produção desse documento, devem ser evitados adjetivos 

que supervalorizem ou desqualifiquem a criança, ou que contenham 
critérios subjetivos relacionados às questões socioeconômicas, gênero, 
raça, religião, regional e demais manifestações passíveis de serem 
discriminatórias. (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ; 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2016a, p. 89) 

 

A redação da ficha fica a cargo da professora que, após seu preenchimento, deve 

apresentá-la à equipe gestora “para intervenções necessárias”. Ao fim de cada ano, a 

ficha deve ser encaminhada para os professores, que assumirão a educação da criança 

no ano seguinte. No caso das crianças que estão terminando a educação infantil, deve 

ser encaminhada para a escola que receberá a criança no ensino fundamental. 

Quanto à Avaliação das Instituições de Educação Infantil, a Proposta Curricular 

reitera a informação constante no PME, e cedida pelo respondente de nossa pesquisa na 

SME, de que o município utiliza os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil para 

esse fim. 

Pelo exposto no documento, os Indicadores são utilizados de acordo com a 

metodologia proposta pelo material, restringindo-se à instituição de ensino. 

 

A avaliação institucional não deve servir para divulgação ou à 

comparação de resultados da avaliação entre unidades. Os resultados 
obtidos por meio de procedimentos qualitativos e negociados entre os 
vários segmentos que participam do processo adquirem sentido apenas 
para aquele contexto. A mesma equipe, em momentos diferentes, pode 
chegar a resultados diversos; unidades com diferentes tipos de 
desafios podem obter resultados com distintos significados. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ; SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2016a, p. 91) 
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No segundo documento, ainda em construção, as duas frentes de avaliação 

permanecem, porém, no que tange à avaliação da educação infantil, a proposta indica 

que a avaliação institucional poderá ser feita, tanto por meio do uso de documentos 

publicados pelo MEC como por procedimentos criados pelas instituições e/ou sistema 

de ensino: 

 

Quando falamos em avaliação da educação infantil estamos nos 
referindo a procedimentos de avaliação institucionais, que tanto 
podem estar embasados em documentos auxiliares expedidos pelo 
MEC, quanto criados pela própria escola ou sistema de educação. Os 
espaços, os materiais, a formação de professores, a alimentação, a 
relação com a comunidade, a organização do tempo, o cumprimento 

dos programas de ensino, a oferta de situações favoráveis de 
aprendizagem, entre outros, são o foco da ação avaliativa. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ; SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2016b, p. 78 - versão preliminar). 

 

Por fim, o documento registra que o Projeto Político Pedagógico de cada 

estabelecimento educacional de educação infantil deverá “conter uma descrição 

detalhada do processo de autoavaliação, envolvendo a equipe escolar e a comunidade, 

tendo como meta sua própria evolução em termos da qualidade e da garantia dos 

direitos fundamentais das crianças” (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2016b, p. 78 - versão preliminar). 

De forma sintética, em Jundiaí, a avaliação do desenvolvimento das crianças fica 

a cargo dos estabelecimentos educacionais e de seus profissionais, que devem elaborá-la 

de forma coletiva e de acordo com as instruções previstas nos documentos pedagógicos 

e curriculares da rede, utilizando-as para compreender os processos de desenvolvimento 

infantil e para possibilitar o acompanhamento dos pais. A avaliação institucional, de 

acordo com os documentos analisados, tem como foco os espaços, os materiais, a 

formação de professores, a alimentação, a relação com a comunidade, a organização do 

tempo, o cumprimento dos programas de ensino, a oferta de situações favoráveis de 

aprendizagem, entre outros, podendo utilizar os Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil ou outros procedimentos criados pelos estabelecimentos educacionais ou 

sistema de educação. Solicitamos esclarecimentos ao município quanto à realização da 

avaliação institucional, com o objetivo de evidenciar se todos os estabelecimentos 

educacionais, públicos e conveniados, participam do processo avaliativo e quais os usos 

que são efetuados, dos resultados da avaliação, bem como em relação ao papel da 
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empresa que elaborou a avaliação de Matemática, em 2014, conforme informações 

constantes no Banco de Dados da pesquisa coordenada pela FCC e pelo INEP, mas não 

obtivemos resposta. 

 

JUQUIÁ 

 

O IDHM de Juquiá, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,700. Considerado um 

município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,654 no indicador referente à 

renda; 0,823 em longevidade e 0,637 em educação. Se levarmos em conta as variáveis 

relativas à renda e à educação, seria classificado como um município médio 

desenvolvimento, de acordo com os critérios estipulados pelo índice. 

Em 2010, a população do município era de 19.246 habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 19.359 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 4.842224 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 1.972(40,73%) estavam sob 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 652 na educação infantil, 1.299 

no ensino fundamental e 21 na Modalidade EJA do ensino fundamental. No Gráfico 24 

registramos a distribuição das matrículas por etapa e modalidade, na rede municipal de 

educação de Juquiá. 

  

                                                   
224 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 
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Gráfico 24 – Distribuição de matrículas municipais na Educação Básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Juquiá. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, das 652 matrículas existentes na rede municipal de 

educação 188 destinavam-se à creche e 464 à pré-escola. As instituições privadas eram 

responsáveis por 58 matrículas – 31 em creche e 27 na pré-escola. Os dados estão 

detalhados na Tabela 44. 

 

Tabela 44 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Juquiá. 2015 

Dependência administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 188 85,84 464 94,50 652 91,83 

Privada 31 14,16 27 5,50 58 8,17 

TOTAL 219 100,00 491 100,00 710 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede municipal responsabilizava-se por 1.299 

matrículas nos anos iniciais da etapa. A rede estadual de ensino mantinha 1.351 

matrículas nos anos finais e as escolas privadas respondiam por 110 matrículas nos anos 

iniciais e 185 nos anos finais. Os dados estão detalhados na Tabela 45. 

  

33,06%

65,87%

1,06%

Educação Infantil Ensino Fundamental EJA
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Tabela 45 – Número de matrículas no ensino fundamental, anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Juquiá. 2015 

Dependência administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual - 0,00 1.351 94,74 1.351 47,65 

Municipal 1.299 92,19 - 0,00 1.299 45,82 

Privada 110 7,81 75 5,26 185 6,53 

TOTAL 1.409 100,00 1.426 100,00 2.835 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio era atendido pela rede estadual de ensino e por escolas privadas, 

com 1.053 e 24 matrículas, respectivamente. A Modalidade EJA do ensino fundamental 

era atendida pela rede municipal e pela rede estadual de ensino. A Modalidade EJA do 

ensino médio era oferecida apenas pela rede estadual. A educação profissional não era 

oferecida por nenhuma dependência administrativa, no município. (INEP/Sinopse 

Estatística da Educação Básica, 2015) 

Em 2015 havia 40225 docentes atuando na educação infantil, em Juquiá. Destes, 

13 (nove na rede municipal e quatro em escolas privadas) atuavam em creches e 27 (24 

na rede municipal e três em escolas privadas) na pré-escola (INEP/Sinopse Estatística 

da Educação Básica, 2015). De acordo com o Plano Municipal de Educação (PME) de 

Juquiá, aprovado pela Lei nº 689, de 19 de novembro de 2014 e com vigência de dez 

anos, a rede municipal de educação contava, no referido ano, com 39 professores 

atuando na educação infantil, sendo 31 efetivos e oito contratados. Dentre os 

professores efetivos, 18 possuíam formação em nível superior e cinco estavam “em fase 

de conclusão de curso de Pedagogia” (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ; 

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, 2014, p. 58). 

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

11 estabelecimentos226 educacionais, sendo que cinco (três da rede municipal e dois 

privados) atendiam à creche e 11 (nove da rede municipal e dois privados) atendiam à 

pré-escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). Segundo o PME, em 

2014 o município possuía 10 estabelecimentos que atendiam a educação Infantil. 

                                                   
225Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
226 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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Quanto à infraestrutura das instituições, o Plano informa que “as creches e pré-

escolas possuem áreas externas amplas, com parque infantil; na parte interna, pátios 

cobertos passíveis de aumento, salas de aula com espaços físicos adequados”  

(PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ; CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, 

2014, p.22), e acrescenta que todas as salas são “equipadas com materiais pedagógicos 

específicos” (IDEM, p. 22). O material ao qual se refere o documento são as apostilas 

Aprende Brasil, da Editora Positivo, que são distribuídas conforme a faixa etária das 

crianças: “Grupo I para alunos de 0 a 18 meses; Grupo II para alunos de 19 a 35 meses; 

Grupo III para alunos de 3 anos; Grupo IV para alunos de 4 anos e Grupo V para alunos 

de 5 anos e outros” (IDEM, p. 22). 

Como diretrizes para a educação infantil, o Plano assume a necessidade de: 

 

-Atender a demanda de Educação Infantil com qualidade, 
beneficiando a toda criança que necessite e cuja família queira ter seus 
filhos frequentando uma Instituição Educacional; 
-Proporcionar atenção integral à criança, fortalecendo e ampliando a 
rede de Educação Infantil, prevendo atendimento em período integral;  
-Estimular experiências de organização escolar que ampliem a jornada 

escolar e o acesso a meios e processos de enriquecimento curricular;  
-Assegurar a todas as unidades de ensino padrões básicos de provisão 
de ambiente físico, de recursos e tecnologias instrucionais, de 
competências pedagógicas e de gestão para o desenvolvimento de 
processos de ensino de boa qualidade;  
-Definir padrões de aprendizagem a serem alcançados e garantir a 
todos oportunidades de aquisição de conteúdos e competências 

básicas;  
-Oferecer ensino de qualidade, satisfazendo as necessidades básicas de 
aprendizagem das crianças, provendo-lhes as competências 
fundamentais requeridas para a plena participação na vida econômica, 
social, política e cultural do país. PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JUQUIÁ; CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, 2014, p. 23) 

 

Quanto às propostas pedagógicas da educação infantil, orienta que as instituições 

“devem respeitar os seguintes fundamentos norteadores”: 

 

a) Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da 
Solidariedade e do Respeito ao Bem Comum;  
b) Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do 
Exercício da Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática;  

c) Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da 
Ludicidade e da Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ; CÂMARA 
MUNICIPAL DE JUQUIÁ, 2014, p. 24) 
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Além disso, as instituições deverão, na constituição de suas propostas 

pedagógicas, respeitar e reconhecer as identidades das crianças, famílias, professores e 

outros profissionais, bem como promover “práticas de educação e cuidados, que 

possibilitem a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, 

cognitivo/linguísticos e sociais da criança, entendendo que ela é um ser completo, total 

e indivisível” (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ; CÂMARA MUNICIPAL 

DE JUQUIÁ, 2014, p. 24). Por fim, devem assegurar “a interação entre as diversas 

áreas de conhecimento e aspectos da vida cidadã, contribuindo assim com o provimento 

de conteúdos básicos para a constituição de conhecimentos e valores” (IDEM, p. 24). 

Quanto à formação dos professores, informa que o município seguirá as 

orientações da legislação, mas que adotará “estratégias para formação em serviço e 

incentivos para que os profissionais frequentem graus superiores de ensino” (IDEM, p. 

25). 

No que se refere à educação especial, o documento registra que a inclusão das 

crianças “vem sendo realizada através de programas específicos de orientação aos pais, 

qualificação de professores, adaptação dos estabelecimentos quanto às condições 

físicas, mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos” (IDEM, p. 25). 

No que tange aos objetivos, estratégias e metas para a educação infantil, o Plano 

prevê: 

 

Realizar, nos 03 (três) primeiros anos de vigência deste Plano, 
avaliação técnica da infraestrutura física das unidades escolares com o 
objetivo de aferir a necessidade de construção, manutenção ou 
ampliação dos prédios, respeitadas as normas de acessibilidade e do 

programa nacional de construção e reestruturação de escolas. 

Aferir a demanda municipal na Educação infantil e compatibilizar a 

estrutura disponível no município.  

Ofertar educação infantil de modo progressivo, implementando 
programas locais necessários, de forma a atender a 50% da população 
de até 3 anos de idade até o ano de 2020 e 100% da população de 4 e 5 

anos de idade até o ano de 2016.  

Elaborar, no prazo de 1º ano de sua vigência, através do Conselho 
Municipal de Educação, padrões mínimos de infraestrutura para o 
funcionamento adequado das instituições de educação infantil, que 
assegurem o atendimento das características das distintas faixas e das 

necessidades do processo educativo quanto a:  

a) espaço interno com iluminação natural e artificial, ventilação, 
visão para o espaço externo, rede elétrica e segurança, água 

potável, esgotamento sanitário; 

b) instalações sanitárias e para a higiene pessoal das crianças;  
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c) instalações para preparo e/ou serviço de alimentação;  

d) ambiente interno e externo seguro para o desenvolvimento das 
atividades conforme as diretrizes curriculares e a metodologia da 

educação infantil incluindo o repouso, a expressão livre, o 

movimento e o brinquedo;  

e) mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos;  

f) adequação às características das crianças especiais;  

A partir da elaboração dos padrões mínimos a que se refere o item 
anterior, somente autorizar construção e funcionamento de instituições 
de educação infantil, públicas ou privadas, que atendam aos requisitos 

de infraestrutura definidos nos referidos padrões.  

Assegurar o fornecimento de materiais pedagógicos adequados às 

faixas etárias e às necessidades do trabalho educacional.  

Fomentar a formação inicial e continuada de profissionais do 

magistério para a educação infantil;  

Fomentar o atendimento das crianças do campo na educação infantil, 

de forma a atender às especificidades das comunidades rurais.  

Garantir o acesso à creche e à pré-escola e a oferta do atendimento 
educacional especializado complementar aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, assegurando a transversalidade da 
educação especial na educação infantil.  
Adotar progressivamente o atendimento educacional em tempo 

integral para as crianças de 0 a 5 anos de idade, na seguinte 

conformidade:  

a) Creche: 25% até 2016; 

b) Pré-escola: 100% até 2016. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ; CÂMARA MUNICIPAL 

DE JUQUIÁ, 2014, p. 25) 

 

O Plano Municipal de Educação de Juquiá incorpora a maior parte das 

indicações previstas no Plano Nacional de Educação. Quanto à avaliação, prevê a 

realização de uma “avaliação técnica” da infraestrutura física das instituições, bem 

como a elaboração de padrões mínimos para o adequado funcionamento dos 

estabelecimentos educacionais. 

 

Características da avaliação 

 

De acordo com informações constantes na base da pesquisa coordenada pela 

FCC e pelo INEP, a avaliação da educação infantil em Juquiá tem como foco o 

desenvolvimento das crianças, avaliando seu “desenvolvimento psicomotor, sensorial e 
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cognitivo”. Os procedimentos/instrumentos utilizados para essa empreitada são: “ficha 

de observação, portfólio, avaliação diagnóstica da escrita” (FCC; INEP, 2014 – Base de 

dados). 

Corroborando essas informações, a secretária de educação de Juquiá e sua 

equipe, respondentes de nossa pesquisa no município, informaram que o 

desenvolvimento das crianças é avaliado por meio “de fichas de observação diária, 

dando suporte ao relatório anual”, sondagem da escrita das crianças e uso de portfólio. 

A Ficha de Observação Diária é elaborada por faixa etária: Berçário I, Berçário 

II, Maternal (crianças de três anos), Fase I (crianças de quatro anos) e Fase II (crianças 

de cinco anos). Todas as fichas contêm campos para a identificação da escola e do 

professor, bem como um quadro com afirmativas sobre o desenvolvimento das crianças, 

organizados por dimensões, que se diferenciam a depender da faixa etária, como se 

segue: 

 

➢ Berçário I e II: Desenvolvimento cognitivo e social; Desenvolvimento Motor; 

➢ Maternal, Fase I e Fase II: Identidade, autonomia e intimidade; Corpo e 

movimento; Matemática; e Linguagem oral e escrita; 

 

Os alunos não são identificados, sendo denominados “Aluno 1, Aluno 2” e assim 

por diante, para que o professor possa fazer as indicações sobre seu processo de 

aprendizagem. Para cada afirmativa, o professor deve assinalar EC - em construção ou 

C - construído. Cabe ressaltar que as informações constantes na ficha são utilizadas 

para a composição do Relatório Anual do Aluno da Educação Infantil. A título de 

ilustração, trazemos no Quadro 47, a seguir, a ficha destinada à Fase II. 
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Quadro 47 – Ficha de Observação Diária. Fase II (crianças de cinco anos). Juquiá. 2016 

  ESCOLA:_______________________________________________________________________________________ 

  FICHA DE OBSERVAÇÃO: FASE II PROFESSOR(a): EC - Em Construção    C - Construído 
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1 IDENTIDADE, AUTONOMIA E INTIMIDADE                                     

2 Capacidade de observação                                     

3 Argumenta emitindo opiniões                                     

4 Capacidade de assimilação                                     

5 Segue instrução                                     

6 Cria situações novas                                     

7 Raciocínio lógico                                     

8 Transmite recado com clareza                                     

9 Cooperação                                     

10 Interação com o grupo                                     

11 Afetividade                                     

12 Equilíbrio emocional                                     

13 Segurança                                     

14 Autonomia                                     

15 Responsabilidade                                     

16 Coordenação motora                                     

17 Manuseio dos objetos                                     

18 Postura corporal                                     

Continua 

  



439 

 

 

Continuação 

  FICHA DE OBSERVAÇÃO: FASE II PROFESSOR(a): EC - Em Construção    C - Construído 
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19 Pronúncia clara e correta das palavras                                     

20 Habilidade de desenhar e pintar                                     

21 Higiene pessoal                                     

22 Pontualidade                                     

23 Assiduidade                                     

24 Organização                                     

25 Cuidados com materiais                                     

26 Disciplina                                     

  CORPO E MOVIMENTO                                     

1 Participação por meio da dança                                     

2 Participação por meio de brincadeiras                                     

3 Anda com equilíbrio                                     

4 Corre com equilíbrio                                     

5 Desvia-se de obstáculos                                     

6 Consegue vestir-se e despir-se                                     

7 Saltita com equilíbrio                                     

8 Participação por meio de movimentos corporais                                     

9 
Reproduz por gestos, imitações e movimento com o 
corpo                                     

10 Diferencia e identifica tipos de som                                     

Continua 
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Continuação 

  FICHA DE OBSERVAÇÃO: FASE II PROFESSOR(a): EC - Em Construção    C - Construído 
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 CORPO E MOVIMENTO                   

11 Identifica todas as partes e detalhes do corpo                                     

12 Identifica e descreve sensações táteis                                      

13 Identifica e descreve sensações olfativas                                     

14 Identifica e descreve sensações gustativas                                     

15 Consegue relaxar com facilidade                                     

16 Consegue manipular a tesoura                                     

17 Folheia o livro com cuidado                                     

18 Pinta respeitando os limites do desenho                                     

19 Monta quebra-cabeça com várias peças                                     

20 Amarra cordões de sapato                                     

21 Sabe se localizar no espaço escolar                                     

  MATEMÁTICA                                     

1 Utiliza as noções espaciais                                     

2 Identifica formas geométricas                                     

3 Compara quantidade de vários conjuntos                                     

4 Compara medidas                                     

5 Enumera diferenças e semelhanças entre os conjuntos                                     

6 Reúne diversos objetos de maneiras diferentes                                     

Continua 

  



441 

 

 

Continuação 

  FICHA DE OBSERVAÇÃO: FASE II PROFESSOR(a): EC - Em Construção    C - Construído 
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 MATEMÁTICA                   

7 Compara quantidade entre conjuntos                                     

8 Resolve problemas de operações simples                                     

9 Sabe contar até 30                                     

10 Conhece os números (símbolos)                                     

11 Habilidade na escrita dos números                                     

12 Noções de medidas de tempo (calendário)                                     

  LINGUAGEM ORAL E ESCRITA   

1 Faz perguntas com frequência                                     

2 Participa nas conversas em grupo                                     

3 Memoriza facilmente canções, poemas, adivinhas                                     

4 Sabe dizer o nome completo                                     

5 Pronuncia as palavras corretamente                                     

6 Compreende narrações lidas                                     

7 Compreende as explicações                                      

8 Explica parte de conto                                     

9 Reconhece as vogais                                     

10 Copia palavras ou frases                                     

11 Reproduz o seu nome sem modelo                                     

Continua 
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Conclusão 

  FICHA DE OBSERVAÇÃO: FASE II PROFESSOR(a): EC - Em Construção    C - Construído 
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 LINGUAGEM ORAL E ESCRITA                   

12 Reconhece alguma palavra escrita                                     

13 Sabe utilizar o caderno de escrita                                     

14 Conhece as letras do alfabeto                                     

Fonte: Prefeitura Municipal de Juquiá; Secretaria Municipal de Educação de Juquiá (s/d). 
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Os instrumentos de avaliação, segundo a secretária e sua equipe, “são elaborados 

pela equipe pedagógica do Departamento de Educação, a partir de estudos do 

desenvolvimento infantil, apresentados às equipes das escolas e reformulados quando 

necessário”. 

A sondagem da escrita é “aplicada em todas as classes de Educação Infantil, 

desde o maternal até a Fase II (três a cinco anos), bimestralmente”. Na sondagem, as 

hipóteses de escrita das crianças são classificadas como: “Pré-silábico 1 (PS1); Pré-

silábico 2 (PS2); Silábico sem Valor Sonoro (SSV); Silábico com Valor Sonoro (SCV); 

e Silábico Alfabético (SALF)”. Segundo os respondentes, os resultados são tabulados e 

discutidos em reunião específica “com os respectivos professores”, constituindo-se em 

uma avaliação diagnóstica do desenvolvimento das crianças.  

De acordo com a secretária e sua equipe, o portfólio é utilizado como 

procedimento de acompanhamento do processo de desenvolvimento dos alunos. 

A jornada semanal dos professores é composta por “10 horas de trabalho 

pedagógico, sendo cinco horas de estudos de formação com teoria e prática, nas quais 

são analisados os resultados das sondagens e atividades que estimulam os avanços nas 

hipóteses de escrita”, e cinco horas em que “os professores desenvolvem seu trabalho 

pedagógico de preparação das aulas na própria escola”, de acordo com as informações 

prestadas pela secretária.  

Reiterando o que prevê o PME de Juquiá, os respondentes informaram que a 

rede municipal adota “a proposta Curricular do Sistema Aprende Brasil, da Editora 

Positivo, com conteúdos e procedimentos didático-metodológicos próprios que 

complementam as especificidades da Educação Infantil”. 

Além da avaliação do desenvolvimento das crianças, a rede realiza avaliação de 

desempenho docente, inclusive, daqueles que atuam na educação infantil. De acordo 

com a respondente, essa avaliação é efetuada “pela equipe pedagógica do Departamento 

de Educação”. Caso o professor seja considerado com “perfil inadequado” para a 

etapa/modalidade, o mesmo é redirecionado para trabalhar com as séries “do ensino 

fundamental”. Esse procedimento é realizado “no processo de atribuição de classes no 

início do ano letivo”, em acordo com o parágrafo 5º do artigo 13º do decreto nº 1.247, 

de 3 de novembro de 2015, que dispõe “sobre o processo de atribuição de classes e 

aulas ao pessoal docente do Quadro do Magistério Público Municipal para o ano letivo 

de 2016”: 
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§ 5º - A atribuição de classes de educação infantil ao PEB I deverá 
considerar o perfil do profissional, atentando-se que o mesmo, no 

exercício de suas atribuições deverá: 

a) interagir com os demais profissionais da instituição educacional, 

para a construção coletiva do Projeto Político Pedagógico; 

b) planejar, executar e avaliar as atividades propostas às crianças, 
objetivando o “cuidar e educar” como eixo norteador do 

desenvolvimento infantil; 

c) organizar tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma 

de expressão, pensamento, interação e aprendizagem; 

d) propiciar situações em que a criança possa construir sua autonomia 

e identidade; 

e) atender diretamente às crianças, em suas necessidades individuais 
de alimentação, repouso, higiene, asseio e cuidados especiais 

decorrentes de prescrições médicas; 

f) registrar a frequência diária das crianças; 

g) planejar e executar as atividades pautando-se no respeito à 
dignidade, aos direitos e às especificidades da criança, em suas 
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e 

religiosas, sem discriminação alguma; 

i) observar e registrar diariamente, o comportamento e 

desenvolvimento das crianças sob sua responsabilidade; 

j) realizar reuniões com pais ou quem os substitua, estabelecendo o 

vínculo família/escola; 

k) colaborar e participar de atividades que envolvam a comunidade, 

sob a orientação da direção; 

l) participar de atividades de formação e qualificação propiciadas pelo 

DMEC; 

m) refletir e avaliar sua prática profissional, buscando aperfeiçoá-la. 

n) ter como parâmetro pedagógico o Currículo adotado pela rede 

Municipal de Ensino; 

o) utilizar como material de apoio o Sistema de Ensino Apostilado 

aderido pelo DMEC; 

p) seguir os objetivos específicos de cada eixo norteador propostos 
pelo RCNEI (Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil): 

Linguagem Oral e Escrita, Matemática, Artes Visuais, Natureza e 

Sociedade, Movimento, Música; 

q) Todo o trabalho pedagógico desenvolvido pelo docente deve ser 
adequado à faixa etária de modo a favorecer o desenvolvimento pleno 
da criança. (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ; CÂMARA 
MUNICIPAL DE JUQUIÁ, 2015, p. 6) 

 

Para finalizar, a respondente informou que o município iniciou a “adequação da 

infraestrutura e do espaço” das instituições de educação infantil. 
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Realizamos desde 2011 várias mudanças no espaço das salas, 
procurando adequá-las com o maior espaço possível, para possibilitar 
a livre movimentação das crianças e melhor desenvolver a sua 
autonomia. Assim foram retirados todos os berços e permaneceram 
tatames e colchões, cobrindo todo o chão. A infraestrutura foi e ainda 
está passando por modificação, como por exemplo: espaço para 

brincar, espaço solário e jardim das sensações. 

 

Em síntese, a avaliação da educação infantil de Juquiá tem como foco o 

desenvolvimento das crianças. Os instrumentos avaliativos são elaborados pela equipe 

pedagógica do Departamento de Educação, quais sejam: ficha avaliativa e portfólio, 

para todas as crianças, e avaliação diagnóstica com sondagem da escrita aplicada para as 

crianças de três a cinco anos, bimestralmente. A avaliação toma por base o conteúdo dos 

Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Os resultados da 

avaliação diagnóstica são tabulados e discutidos em reuniões específicas com os 

professores das turmas. Os demais instrumentos são utilizados para realizar o 

acompanhamento do desenvolvimento infantil. Juquiá ainda mantém uma avaliação do 

desempenho docente, elaborada e aplicada pela SME, cujos resultados são utilizados 

para remanejá-los para o ensino fundamental, caso o perfil do professor seja 

considerado inadequado para trabalhar com a educação infantil. 

 

 

LEME 

 

O IDHM de Leme, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,744. Considerado um 

município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,729 no indicador referente à 

renda; 0,851 em longevidade e 0,665 em educação. Se levarmos em conta a variável 

relativa à educação, seria classificado como um município médio desenvolvimento, de 

acordo com os critérios estipulados pelo índice. 

Em 2010, a população do município era de 91.756 habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 99.388 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 22.687227 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 11.102 (48,94%) estavam sob 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 4.536 na educação infantil, 

                                                   
227 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 
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6.339 no ensino fundamental e 227 na Modalidade EJA do ensino fundamental. No 

Gráfico 25 registramos a distribuição das matrículas por etapa e modalidade, na rede 

municipal de educação de Leme. 

 

Gráfico 25 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Leme. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, das 4.536 matrículas existentes na rede municipal de 

educação, 2.278 destinavam-se à creche e 2.258 à pré-escola. As instituições privadas 

eram responsáveis por 370 matrículas – 187 em creche e 183 na pré-escola. Os dados 

estão detalhados na Tabela 46. 

 

Tabela 46 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Leme. 2015 

Dependência administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 2.278 92,41 2.258 92,50 4.536 92,46 

Privada 187 7,59 183 7,50 370 7,54 

TOTAL 2.465 100,00 2.441 100,00 4.906 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede municipal respondia por 6.339 matrículas nos 

anos iniciais e a rede estadual de ensino mantinha 4.308 matrículas nos anos finais da 

etapa. As escolas privadas responsabilizavam-se por 750 matrículas nos anos iniciais e 

574 nos finais. Se tomarmos em conta a etapa como um todo, observa-se que a rede 

40,86%

57,10%

2,04%

Educação Infantil Ensino Fundamental EJA
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municipal de educação possui, praticamente, o mesmo número de alunos das outras 

dependências, somando a rede estadual e as escolas privadas, em ambos os níveis. Os 

dados estão detalhados na Tabela 47. 

 

Tabela 47 – Número de matrículas no ensino fundamental, anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Leme. 2015 

Dependência administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual - 0,00 4.308 88,24 4.308  35,99 

Municipal 6.339 89,42 - 0,00 6.339 52,95 

Privada 750 10,58 574 11,76 1.324 11,06 

TOTAL 7.089 100,00 4.882 100,00 11.971 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio era atendido pela rede estadual de ensino e por escolas privadas, 

com 3.326 e 350 matrículas, respectivamente. A Modalidade EJA do ensino 

fundamental era atendida pelas redes municipal e estadual, bem como por escolas 

privadas. A Modalidade EJA do ensino médio, bem como a educação profissional, era 

oferecida pela rede estadual e por escolas privadas. (INEP/Sinopse Estatística da 

Educação Básica, 2015) 

Em 2015, em Leme, havia 324228 docentes atuando na educação infantil. Destes, 

160 (143 na rede municipal e 17 em escolas privadas) atuavam em creches e 177 (160 

na rede municipal e 18 em escolas privadas) na pré-escola (INEP/Sinopse Estatística da 

Educação Básica, 2015).  

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

44 estabelecimentos229 educacionais, sendo que 39 (33 da rede municipal e seis 

privados) atendiam à creche e 29 (24 da rede municipal e cinco privados) atendiam à 

pré-escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 

O Plano Municipal de Educação (PME) de Leme foi instituído pela lei 

complementar nº 698, de 23 de junho de 2015, com vigência de dez anos. O documento 

não apresenta características do município e diagnóstico da educação municipal. No que 

tange à educação infantil prevê, na Meta 1, a universalização da pré-escola até 2016 e 

                                                   
228Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
229 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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ampliação da creche, em no mínimo, 50% até o fim da vigência do Plano. Para dar 

conta da meta, apresenta 13 estratégias, como se segue: 

 

1.1 - Definir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, metas de expansão das respectivas 

redes públicas de educação infantil segundo padrão nacional de 
qualidade compatível com as peculiaridades locais. 

a) Solicitar e/ou demandar junto aos governos federal e estadual 
a construção de novas unidades de educação infantil para 
universalizar o atendimento na faixa etária de 04 e 05 anos e 
ampliar em 50% a oferta de vagas da faixa etária de 0 a 03 anos. 
b) Solicitar e/ou demandar junto ao governo federal a reforma 

e/ou ampliação construção das unidades de educação infantil 
para universalizar o atendimento na faixa etária de 04 e 05 anos 
e ampliar em 50% a oferta de vagas de faixa etária de 0 a 03 
anos. 
c) Possibilitar, se necessário, a otimização dos espaços físicos 
para a criação de classes “volantes”, na faixa etária de 0 a 03 
anos, assegurando que tal equipamento seja dotado das 
condições gerais de acesso e permanência estabelecidas neste 

Plano. 

1.2 - Manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as 

normas de acessibilidade, programa nacional de construção e 
reestruturação de escolas, bem como de aquisição de equipamentos, 
visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de 
educação infantil; 
1.3 - Avaliar a educação infantil com base em instrumentos nacionais 
e próprios, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal e 
os recursos pedagógicos e de acessibilidade empregados na creche e 
na pré-escola. 

1.4 - Estimular a formação inicial e continuada de profissionais do 
magistério para a educação infantil, através de parcerias com 
universidades, e programas do governo estadual e federal. 
1.5 - Estabelecer mecanismos tais como vagas, transporte, 
alimentação, currículo voltado para as especificidades do campo, de 
forma a assegurar o atendimento das crianças residentes na zona rural 
na educação infantil. 

1.6 - Garantir o acesso à creche e à pré-escola e a oferta do 
atendimento educacional especializado complementar aos educandos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, assegurando a transversalidade da 
educação especial na educação infantil. 
1.7 - Assegurar às creches e pré-escolas o atendimento através de 
profissionais capacitados aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
assegurando a transversalidade da educação especial na educação 
infantil, de acordo comas diretrizes específicas da educação especial. 
1.8 - Manter a oferta de alimentação escolar adequada e com 
qualidade para as crianças atendidas na educação infantil, nos 
estabelecimentos públicos e conveniados, através da colaboração 
financeira da União. 
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1.09 - Assegurar o fornecimento de materiais pedagógicos adequados 
às faixas etárias e às necessidades do trabalho educacional 
desenvolvido nas instituições municipais de educação infantil. 
1.10 - Promover palestras e encontros voltados à comunidade para a 
maior conscientização quanto aos direitos e às necessidades físicas, 
psicológicas e sociais da faixa etária em questão, de forma a incentivar 

a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das 
atividades escolares dos filhos, por meio do estreitamento das relações 
entre as escolas e as famílias. 
1.11 - Garantir o efetivo funcionamento do sistema municipal de 
acompanhamento, controle e supervisão da educação infantil, nos 
estabelecimentos públicos e privados, visando ao apoio técnico-
pedagógico para a melhoria da qualidade e a garantia do atendimento 

dos padrões mínimos estabelecidos pelas diretrizes federais, estaduais 
e municipais. 
1.12 - Garantir a participação dos profissionais da educação e da 
comunidade escolar na revisão permanente do Projeto Político 
Pedagógico (PPP) e do Regimento Escolar das instituições de ensino 
infantil da rede municipal e particulares, com observância das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

1.13 - Promover a regularização das escolas privadas, visando sua 
integração ao sistema de ensino. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LEME, 2015, p. 1) 

 

Em articulação com a Meta 1, há estratégias presentes em outras metas do Plano 

que fazem referência à educação infantil. Na Meta 5, concernente à garantia de 

alfabetização de todas as crianças até os oito anos de idade, a estratégia 5.1 prevê ações 

articuladas entre a pré-escola e os anos iniciais do ensino fundamental para dar conta da 

referida meta. Na Meta 6, referente à educação em tempo integral, a estratégia 6.6 prevê 

a garantia dessa ação para pessoas com deficiência, dos quatro aos dezessete anos, bem 

como “atendimento educacional especializado complementar ou suplementar ofertado 

em salas de recurso multifuncionais da própria escola ou instituições especializadas” 

(PME de Leme, 2015, p. 3). 

O PME de Leme assume, em parte, as estratégias estabelecidas pelo Plano 

Nacional de Educação. Quanto às estratégias relativas à expansão do atendimento, 

assinala que necessitará da colaboração do estado e da União, com o propósito de 

construir e/ou reformar unidades educacionais. Essa perspectiva é indicada também para  

a garantia de fornecimento de alimentação adequada para alunos das instituições 

públicas e privadas. No que diz respeito às questões pedagógicas, destaca a importância 

de participação dos profissionais da educação infantil na revisão do Projeto Político 

Pedagógico e do Regimento Escolar, tomando por base as DCNEI. Quanto à avaliação, 

o Plano incorpora os apontamentos realizados pelo PNE 2014-2024. 
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Características da avaliação 

 

De acordo com as informações prestadas pelo município de Leme à pesquisa 

coordenada pela FCC e pelo INEP, a avaliação da educação infantil da rede municipal 

de educação considera “os aspectos do desenvolvimento infantil” e é efetuada por meio 

do uso “da observação contínua, dos portfólios e fichas avaliativas semestrais” (FCC; 

INEP, 2014 - Base de dados). 

Ao entrarmos em contato com a Secretaria de Educação de Leme e solicitarmos 

informações sobre sua iniciativa de avaliação, a coordenação da educação infantil nos 

enviou uma série de materiais relativos à avaliação das crianças, dos professores, da 

organização do ambiente e das ações pedagógicas, do currículo e registros de estudos 

empreendidos sobre os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil. A partir da 

leitura e análise desse material, compusemos a descrição a seguir. 

A ficha avaliativa semestral, denominada Ficha de Acompanhamento do 

Desenvolvimento Infantil, é específica para cada segmento da educação infantil: 

Berçário I (crianças com menos de um ano), Berçário II (crianças com um ano), 

Maternal I (crianças com dois anos), Maternal II (crianças com três anos), Pré I 

(crianças com quatro anos) e Pré II (crianças com cinco anos)230. Todas as fichas 

possuem um campo para indicação da instituição (creche ou pré-escola), nome e data de 

nascimento da criança, nome da educadora, data da matrícula e a quantidade de dias 

letivos nos 1º e 2º semestres do ano. Após o preenchimento, a educadora, a 

coordenadora pedagógica e a diretora devem assinar o documento. 

A ficha destinada ao Berçário I possui 49 afirmativas sobre o desenvolvimento 

das crianças, para as quais a professora deve assinalar Sim ou Não. A referida ficha é a 

única que não está subdividida por aspectos, estando todas as afirmativas organizadas 

em um único bloco. Para além do campo destinado a assinalar a resposta positiva ou 

negativa, há dois campos abertos para que a professora descreva o processo de 

desenvolvimento das crianças. A título de exemplo, apresentamos dez afirmativas 

constantes no instrumento: 

 

Para sentada com apoio. 
Senta-se sozinha. 
Acompanha movimentos de objetos e pessoas. 

                                                   
230A divisão das faixas etárias aqui indicadas consta no Decreto n° 6.376, de 24 de outubro de 2013, que 

dispõe sobre a organização do ensino básico da rede municipal de educação de Leme. 
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Tenta alcançar objetos fora de seu alcance. 
Reage a estímulos auditivos como som do chocalho, palmas, e atende 
a chamada mesmo estando de costas. 
Sorri para outros bebês, especialmente para aqueles no espelho. 
Reconhece seu nome. 
Muda de posição para enxergar melhor. 

Entende o que lhe é pedido. 
Gosta da companhia de outras crianças. (Ficha de Acompanhamento 
do Desenvolvimento Infantil – B1 – SME de Leme, 2015) 

 

A ficha relativa ao Berçário II está dividida em quatro aspectos: cognitivo, 

físico, social e afetivo. Para cada um deles há afirmativas para as quais a professora 

deve assinalar Sim ou Não. Também, para cada um deles, a professora deve escrever 

um relato semestral. Como ilustração, apresentamos no Quadro 48, a seguir, três 

afirmativas relativas a cada um dos aspectos analisados. 

 

Quadro 48 – Aspectos e Afirmativas. Ficha de Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil – 

Berçário II. Leme. 2015 

Aspectos Afirmativas 

Cognitivo 

Pronuncia palavras. 
Elabora frases. 

Nomeia objetos. 

Físico 

Possui hábitos de higiene (escovar os dentes, lavar as mãos). 
Reconhece as partes do seu corpo. 
Reage a estímulos auditivos 

Social 

Pede ajuda. 
Interage com outras crianças. 
Interage com os adultos. 

Afetivo 

Tem disposição para participar de atividades rotineiras. 
Demonstra interesse e entusiasmo pelas atividades de classe. 
Tenta realizar as atividades novas. 

Fonte: Prefeitura do Município de Leme. Secretaria Municipal de Educação (s/d-f). 

 

As fichas relativas ao Maternal I e II solicitam à professora que descreva o 

desenvolvimento das crianças em relação aos aspectos: físico (grandes músculos, 

pequenos músculos, hábitos e atitudes, curiosidade corporal); social (interação com 

pares, interação com os adultos, regras); cognitivo (conhecimento físico e conhecimento 

social). No final das fichas há um campo intitulado função simbólica, que solicita à 

professora para assinalar Sim ou Não em afirmativas referentes à Linguagem Oral, 

Práticas de Leitura, Práticas de Escrita e campos abertos para descrição dos aspectos 

Imitação, Jogo simbólico e Desenho. Por fim, há um campo denominado Conhecimento 

Lógico-Matemático, também com afirmativas para serem assinaladas pela professora, 

em relação à: Numeração e quantidade, grandezas e medidas, classificação, seriação, 
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espaço e forma, tempo e relações causais. Para cada um desses “subcampos” existe um 

espaço para que a professora apresente observações escritas sobre o desenvolvimento 

das crianças. No Quadro 49, a seguir, detalhamos a estrutura das fichas destinadas ao 

Maternal I e II. 

 

Quadro 49 – Estrutura das Fichas de Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil - Maternal 

I e II. Leme. 2015 

ASPECTOS ITENS FORMA DE REGISTRO 

Físico 

Grandes Músculos 

Descrição 
Pequenos Músculos 

Consciência Corporal 

Hábitos e atitudes 

Afetivo 
Características individuais 

Descrição 
Curiosidade 

Social 

Interação com pares 

Descrição Interação com adultos 

Regras 

Cognitivo 
Conhecimento físico 

Descrição 
Conhecimento social 

Função Simbólica 

Linguagem oral Afirmativas para assinalar 

Práticas de leitura Afirmativas para assinalar 

Práticas de escrita Afirmativas para assinalar 

Imitação 

Descrição Jogo simbólico 

Desenho (imagem mental) 

Conhecimento 

Lógico 

Matemático 

Numeração e quantidade 

Afirmativas e descrição 

Grandezas e medidas 

Classificação 

Seriação 

Espaço e forma 

Tempo 

Relações causais 

Fonte: Prefeitura do Município de Leme; Secretaria Municipal de Educação (s/d-g-h).  

 

As fichas destinadas a avaliar o desenvolvimento das crianças do Pré I e II 

exibem os mesmos aspectos avaliados no Maternal, contudo, para cada um deles são 

apresentadas afirmativas para que as professoras assinalem Sim ou Não, bem como um 

campo para observações descritivas. No Aspecto Social, o item Regras é substituído por 

Desenvolvimento Moral. No Aspecto Cognitivo são agregados os campos relativos à 

Função Simbólica e Conhecimento Lógico-Matemático. No campo Conhecimento 

Lógico-Matemático, inclui-se o aspecto Conservação. No Quadro 50, a seguir, 

detalhamos a estrutura das fichas destinadas ao Pré I e II. 
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Quadro 50 – Estrutura das Fichas de Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil – Pré I e 

II. Leme. 2015 

ASPECTOS ITENS FORMA DE REGISTRO 

Físico 

Grandes Músculos 

Afirmativas para assinalar Pequenos Músculos 

Hábitos e atitudes 

Afetivo 

Curiosidade 

Afirmativas para assinalar e 

campo para observações 

Motivação 

Criatividade  

Características individuais 

Social 

Interação com pares 
Afirmativas para assinalar e 

campo para observações 
Interação com adultos 

Desenvolvimento moral 

Cognitivo 

Função simbólica (jogo simbólico, 
imitação, desenho, imagem mental, 
linguagem oral, práticas de leitura, 
práticas de escrita, conhecimento social e 
conhecimento físico. Afirmativas para assinalar e 

campo para observações Conhecimento lógico matemático 
(numeração e quantidade, grandezas e 
medidas, conservação, classificação, 
seriação, espaço e forma, tempo e 

relações causais) 

Fonte: Prefeitura do Município de Leme; Secretaria Municipal de Educação (s/d-i-j). 

 

Para o Pré I e II, há, também, a ficha da turma, na qual constam os mesmos 

aspectos das fichas individuais. Nela, a professora faz os registros, que resultam em 

uma síntese do desenvolvimento de todas as crianças sob sua responsabilidade. 

Em relação ao currículo, o material enviado foi utilizado em um estudo sobre os 

campos de experiência de aprendizagem, com base nas DCNEI e que se constituem, 

segundo o documento, “em parâmetros de organização do currículo” da educação 

infantil. O referido estudo foi realizado em 2014. O material apresenta os campos de 

experiência e questões que podem contribuir com a gestão do trabalho pedagógico e 

com a reflexão sobre a aprendizagem das crianças. 

Quanto à avaliação da organização do ambiente e das práticas pedagógicas, a 

rede municipal disponibiliza, para os estabelecimentos educacionais: 

 

➢ Um instrumento de Estudo da Rotina, com questões concernentes à 

entrada e saída das crianças, planejamento do dia, temas abordados em 

conversas de roda, atividades diversificadas, atividades independentes, 

atividades coletivas, higiene das mãos e dos dentes e avaliação do dia. 
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➢ Uma Pauta de Avaliação da Creche, com quadros para que as 

professoras descrevam: 

✓ Como é o uso e a organização dos objetos de uso pessoal 

das crianças, os problemas enfrentados e as estratégias 

para melhorar. 

✓ A higienização dos objetos de uso das crianças e a 

limpeza dos ambientes; 

✓ Qualidade, preparo, cuidados com a alimentação, bem 

como as interações entre os adultos e as crianças no 

momento das refeições das crianças; 

✓ Organização e andamento dos materiais, da educação e 

dos cuidados com as crianças. 

✓ A comunicação entre a creche e as famílias. 

 

➢ Uma Pauta de Observação da Educação Infantil, com quadros relativos 

aos aspectos de desenvolvimento de cada faixa etária; 

➢ Um Roteiro para Analisar as Atividades e as Propostas Didáticas, com 

questões referentes a: 

✓ Clima relacional e afetivo; 

✓ Início das atividades; 

✓ Organização e funcionamento do grupo no decorrer da 

atividade; 

✓ Atitude e participação dos alunos; 

✓ Organização do tempo; 

✓ Organização e utilização dos espaços; 

✓ Tipos de intervenção das professoras e interações com os 

alunos; 

✓ Atenção à diversidade; 

✓ Materiais; 

✓ Avaliação. 

 

Em relação ao item avaliação do dia, constante no documento Estudo da Rotina, 

há questões que permitem inferir a existência de preocupações quanto à incorporação da 
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criança como partícipe do processo avaliativo. As questões efetuadas para os 

professores são: 

 

Comentem como é conduzido o momento da avaliação do dia pelas 
professoras.  

Há expressividade por parte das crianças?  
O professor se utiliza de algum recurso?  
Eles são adequados? É permitida a autoavaliação da criança? 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME; SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, s/d-c - Mimeografado) 

  

No item avaliação do Roteiro para Analisar as Atividades e as Propostas 

Didáticas, destaque-se que o mesmo trata de avaliar a forma como se realiza a avaliação 

da criança, solicitando aos professores que respondam às seguintes questões: 

 

As crianças conheciam os nossos critérios de avaliação, enquanto 
realizávamos a atividade? Havíamos explicado o que esperávamos 
delas? 
Os instrumentos de avaliação de que dispomos são úteis e pertinentes? 
Temos planejado uma avaliação inicial? Era necessário fazê-la? 
Temos feito uma avaliação formativa no decorrer da atividade? 

Foi possível observar as dificuldades de alguns alunos? 
Quando lhes ajudamos eles saíram-se melhor? 
Como temos comunicado a avaliação que fomos realizando? 
Temos feito valorizações negativas em relação a determinados alunos? 
Temos valorizado positivamente e temos ajudado as crianças que mais 
necessitam? (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
LEME, 2014 – Mimeografado) 

 

Os aspectos mencionados nos parecem positivos. O primeiro por estimular a 

participação das crianças em processos avaliativos e, o segundo por problematizar o tipo 

de avaliação do desenvolvimento das crianças que está sendo realizado. 

No que tange à avaliação dos profissionais que atuam na educação infantil, o 

Decreto nº 6.096, de 26 de agosto de 2011, estabelece a composição do Sistema de 

Avaliação de Desempenho dos servidores públicos municipais, como se segue: 

 

CAPÍTULO II 

Do Sistema de Avaliação de Desempenho 

Artigo 2°: O Sistema de Avaliação de Desempenho é composto por: 

I. Avaliação Especial de Desempenho, utilizada para fins de 
aquisição da estabilidade no serviço público, conforme o art. 
41, § 4° da Constituição Federal e artigo 19 da Lei 
Complementar n° 564, de 29 de dezembro de 2009; 
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II. Avaliação Periódica de Desempenho, utilizada anualmente 
para fins de Evolução Funcional. (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LEME: IMPRENSA OFICIAL DO 
MUNICÍPIO, 2011, p. 1) 

 

No Artigo 3º do Capítulo II, indica quais são as finalidades da avaliação: 
 

I. O aprimoramento dos métodos de gestão; 
II. A melhoria da qualidade e eficiência do serviço público; 
III. Avaliar aptidão e capacidade do servidor para o exercício do 

cargo público; 

III. Promover a valorização do servidor, através da Evolução 
Funcional. (PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME: 
IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO, 2011, p. 1) 

 

Ainda de acordo com o decreto, a gestão do sistema deve ser feita pela Gerência 

de Recursos Humanos, vinculada à Secretaria da Administração, como órgão executivo; 

e pela Comissão de Gestão de Carreiras como órgão deliberativo e instância de recursos 

administrativos. (Artigo 4º, Capítulo II, Decreto Nº 6.096, de 26 de agosto de 2011) 

Segundo o artigo 5º do capítulo II do referido decreto, “os formulários da 

Avaliação de Desempenho deverão ser preenchidos pela chefia imediata do servidor, 

conforme o seu Grupo Ocupacional”, de acordo com os prazos estabelecidos. 

De acordo com Artigo 6º, Capítulo II do decreto, cada item da Avaliação de 

Desempenho deve ser pontuado da seguinte maneira: 

 

I - Sempre: 5 pontos; 

II - Frequentemente: 3 pontos; 
III - Às vezes: 2 pontos; 
IV - Raramente: 1 ponto; e 
V - Nunca: O ponto. (PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME: 
IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO, 2011, p. 1) 

 

Ainda de acordo com o mesmo Artigo, a definição do peso de cada item fica a 

cargo da Gerência de Recursos Humanos, que também pode revisar ou modificar “a 

descrição das competências definidas para cada um dos formulários da Avaliação de 

Desempenho”, com vistas ao “aperfeiçoamento do processo de avaliação dos servidores 

municipais”. (IDEM, p. 1) 

O Artigo 7º, Capítulo II do decreto explicita que a assiduidade e a pontualidade 

dos servidores são considerados, também, como critérios nessa avaliação. Dessa 

maneira, “serão mensuradas e pontuadas negativamente na seguinte proporção”: 
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I - Faltas no período avaliado: 
a) nenhuma falta: perda de 0 ponto; 
b) até 2 faltas: perda de 3 pontos; 
c) de 3 a 5 faltas: perda de 5 pontos; 
d) igual ou superior a 6 faltas: perda de 10 pontos; 
Il - atrasos no período avaliado: 

a) até 5 atrasos: perda de 0 ponto; 
b) de 6 a 10 atrasos: perda de 5 pontos; 
c) igual ou superior a 11 atrasos: perda de 10 pontos. 
§ 1° Para os fins da alínea anterior, é considerado atraso, a chegada do 
servidor entre 5 e 15 minutos após a hora inicial da sua jornada de 
trabalho. 
§ 2° Atrasos superiores a quinze minutos serão considerados como 

falta. 
§ 3° Entende-se por falta qualquer tipo de ausência que implique em 
desconto na folha de pagamentos. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LEME: IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO, 2011, p. 1) 

 

Os resultados da avaliação devem ser comunicados pelo avaliador ao servidor 

avaliado. As informações relativas à assiduidade e pontualidade devem ser comunicadas 

à Gerência de Recursos Humanos. (PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME: 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO, 2011, p. 1 - Artigo 8º, Capítulo II, Decreto nº 

6.096, de 26 de agosto de 2011) 

Durante o estágio probatório, o servidor deve ser avaliado a cada dez meses por 

meio da Avaliação Especial de Desempenho. Após esse período, passa a se chamar 

Avaliação Periódica de Desempenho e sua periodicidade torna-se anual. 

Na Avaliação Especial de Desempenho são contemplados itens relativos a 

competências gerais (produtividade, responsabilidade, disciplina e capacidade de 

iniciativa) e competências específicas, quais sejam: 

 

Difusão do Conhecimento: Está associada à agregação, valorização e 

difusão do conhecimento para o desenvolvimento Institucional. 

Busca e compartilha continuamente novos conhecimentos, 

difundindo-os aos colegas e alunos/treinandos, com vistas ao 

aperfeiçoamento das atividades e estímulo ao aprendizado. 

Registra, organiza e facilita o acesso às informações/conhecimentos 

que impactam diretamente nos processos de ensino/aprendizagem. 

Orientação para Qualidade e Resultados: Está associada à manutenção 

e a melhoria contínua dos produtos e serviços. 

Propõe a melhoria contínua de ações educacionais, visando atender as 

expectativas dos alunos/treinandos e o alcance dos resultados. 

Avalia e acompanha o rendimento dos alunos/treinandos, sugerindo 

medidas e correções, de acordo com diretrizes educacionais pré-

estabelecidas. 



458 

 

 

Planejamento e Desenvolvimento de Projetos: Está associada a 
capacidade de planejar ações, dimensionar e mobilizar recursos, 

acompanhar e implementar o desenvolvimento de projetos. 

Planeja ações educacionais e dimensiona recursos e prazos para sua 

execução e implementação. 

Colabora com conhecimentos técnicos/pedagógicos de sua 
especialidade, na análise de contexto e na elaboração e/ou 
desenvolvimento de projetos educacionais. (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LEME: IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO, 
2011 - Anexo VIII do Decreto Nº 6.096, de 26 de agosto de 2011, p. 
5) 

 

Na Avaliação Periódica de Desempenho, as competências gerais dizem respeito 

a: profissionalismo, relacionamento interpessoal, ética e transparência e compromisso 

socioambiental. As competências específicas são: 

 

Difusão do Conhecimento: Está associada a agregação, valorização e 

difusão do conhecimento para o desenvolvimento Institucional. 

Busca e compartilha continuamente novos conhecimentos, 
difundindo-os aos colegas com vistas ao aperfeiçoamento das 

atividades. 

Pesquisa inovações técnicas disponibilizando as informações para 

consulta. 

Orientação para Qualidade e Resultados: Está associada à manutenção 

e a melhoria contínua dos produtos e serviços. 

Atua no processo de atualização e/ou implementação de metodologias, 
técnicas e processos, fundamentado nos princípios da qualidade, de 

forma a atender às necessidades/expectativas da área. 

Estabelece parâmetros e práticas de apuração de resultados, visando à 
melhor forma de avaliar as atividades planejadas, acompanhando-as e 

remanejando-as, quando necessário. 

Planejamento e Desenvolvimento de Ações: Está associada à 
capacidade de planejar, dimensionar e mobilizar recursos, acompanhar 

e implementar o desenvolvimento de ações específicas. 

Planeja ações e dimensiona recursos e prazos para sua execução e 

implementação. 

Colabora com conhecimentos técnicos de sua especialidade na análise 
de contexto e na elaboração e/ou desenvolvimento de projetos de sua 
área de atuação. (PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME: 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO, 2011 - Anexo XII do 
Decreto nº 6.096, de 26 de agosto de 2011, p. 6) 

 

Em ambas as avaliações, o avaliador deve indicar quais são os “conhecimentos e 

habilidades a serem desenvolvidas através de treinamento e capacitação”. 
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(PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME: IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO, 2011 - 

Anexo VIII e Anexo XII do Decreto nº 6.096, de 26 de agosto de 2011, p. 5-6) 

Além da Avaliação de Desempenho, professores e coordenadores preenchem um 

formulário de autoavaliação de seu trabalho e avaliação das atividades e ações 

pedagógicas propostas pela Secretaria Municipal de Educação. 

Os professores respondem questões relativas à sua atuação, bem como sobre a 

atuação da gestão do estabelecimento educacional e da coordenação da Secretaria 

Municipal de Educação. Fazem apontamentos sobre as reuniões realizadas no HTPC, os 

cursos de formação continuada oferecidos pela SME e os encontros de socialização 

entre as unidades de educação infantil, sugerindo procedimentos para melhoria da etapa. 

Já os coordenadores pedagógicos respondem questões relativas à sua própria 

atuação, ao currículo, às formações, ao HTPC. Por fim, o formulário solicita que os 

profissionais proponham ações de aprimoramento do trabalho pedagógico. 

Em 2012, a SME de Leme realizou estudo acerca do material Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil, que gerou uma publicação com o resultado do processo 

de autoavaliação institucional dos estabelecimentos educacionais. De acordo com a 

publicação, o estudo, com fins diagnósticos, “teve como intuito um levantamento 

quantitativo e qualitativo dos fatores influenciadores [da] qualidade” (Prefeitura do 

Município de Leme; Secretaria Municipal de Educação, 2012, p. 2). A seguir, a 

descrição de como esse trabalho foi efetuado: 

 

O trabalho foi realizado em dois grupos, em encontros de reuniões de 
diretores, com a leitura e discussão dos itens, sendo que cada gestor 
respondeu individualmente sua avaliação de acordo com a realidade 

da Unidade Escolar. O primeiro grupo a realizar o estudo foi o de 
diretores das creches, que atendem crianças de 0 a 3 anos em período 
integral, num total de 16 gestores. O segundo grupo diz respeito aos 
dirigentes das EMEIS e EMEFS que atendem crianças de 3 a 6 anos 
em período parcial (5 horas), num total de 20 gestores. [...] Foram 
utilizadas duas reuniões para os trabalhos de cada grupo. (Prefeitura 
do Município de Leme; Secretaria Municipal de Educação, 2012, p. 2) 

 

Conforme este depoimento, a participação no processo de avaliação ficou restrita 

aos diretores, o que revela adaptação da proposta dos Indicadores, pelo município, ao 

não envolver outros segmentos da comunidade escolar na avaliação. 

A publicação ainda menciona que, após as reuniões, “foi realizada uma 

tabulação e análise dos dados”, elaborou-se um quadro “com o levantamento dos 
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problemas referentes a cada indicador” e foram propostas “ações a serem realizadas 

para solucionar ou minimizar esses problemas, bem como os responsáveis e prazos para 

solução [dos mesmos]”. (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME; SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2012, p. 2) 

Para cada dimensão proposta pelos Indicadores e analisada no estudo encetado 

pela rede, a publicação expõe as conclusões gerais referentes à qualidade das creches e 

das pré-escolas do município e, na sequência, apresenta quadros com os resultados de 

cada estabelecimento educacional. Por fim, são disponibilizados os quadros com o 

levantamento dos problemas que se configuram, de acordo com o documento, no Plano 

de Ação proposto pelos Indicadores. 

Não obtivemos informações sobre encaminhamentos, em anos posteriores, das 

ações pensadas no âmbito desse estudo, tampouco se o uso dos Indicadores continua a 

ocorrer na rede municipal de educação de Leme. 

Em síntese, a avaliação da educação infantil de Leme tem diferentes frentes: 

avaliação do desenvolvimento infantil, dos professores, da organização do ambiente e 

das ações pedagógicas. Todos os instrumentos são elaborados no âmbito da SME. No 

caso da avaliação das crianças, os instrumentos devem ser preenchidos pela professora 

da turma e assinados por ela, pela coordenadora pedagógica e a diretora do 

estabelecimento educacional. Ressalte-se que a avaliação da criança é problematizada 

no instrumento utilizado para avaliar as ações pedagógicas. Os instrumentos relativos à 

avaliação da organização do ambiente e das práticas pedagógicas também devem ser 

preenchidos pela escola. Os formulários da Avaliação de Desempenho são preenchidos 

pela equipe gestora da escola, sendo que os profissionais ainda completam um 

formulário de autoavaliação e também analisam as ações da gestão escolar e da 

Secretaria Municipal de Educação. À exceção da avaliação destinada aos professores, 

cujos resultados têm influência na carreira durante o estágio probatório e após esse 

período, o município não nos forneceu pistas quanto aos usos dos dados obtidos nas 

demais avaliações. 

 

LENÇÓIS PAULISTA 

 

O IDHM de Lençóis Paulista, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,764. 

Considerado um município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,743 no indicador 

referente à renda; 0,837 em longevidade e 0,717 em educação. 
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Em 2010, a população do município era de 61.428 habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 66.131 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 15.248231 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 7.945 (52,11%) estavam sob 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 2.781 na educação infantil, 

5.132 no ensino fundamental e 32 na Modalidade EJA do ensino fundamental. No 

Gráfico 26 registramos a distribuição das matrículas por etapa e modalidade, na rede 

municipal de educação de Lençóis Paulista. 

 

Gráfico 26 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Lençóis Paulista. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, das 2.781 matrículas existentes na rede municipal de 

educação 1.441 destinavam-se à creche e 1.340 à pré-escola. As instituições privadas 

eram responsáveis por 540 matrículas – 244 em creche e 296 na pré-escola. Os dados 

estão detalhados na Tabela 48. 

  

                                                   
231 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 

35,00%

64,59%

0,40%

Educação Infantil Ensino Fundamental EJA
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Tabela 48 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Lençóis Paulista. 2015 

Dependência administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 1.441 85,52 1.340 81,91 2.781 83,74 

Privada 244 14,48 296 18,09 540  16,26 

TOTAL 1.685 100,00 1.636 100,00 3.321 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede municipal responsabilizava-se por 3.841 

matrículas nos anos iniciais e 1.291 nos anos finais da etapa. A rede estadual de ensino 

mantinha 1.994 matrículas, apenas nos anos finais. As escolas privadas se 

responsabilizavam por 645 matrículas nos anos iniciais e 512 nos anos finais. A rede 

municipal de educação abarca, sozinha, praticamente o dobro de alunos das outras 

dependências somadas. Os dados estão detalhados na Tabela 49. 

 

Tabela 49 – Número de matrículas no ensino fundamental, anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Lençóis Paulista. 2015 

Dependência administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual - 0,00 1.994 52,52 1.994 24,07 

Municipal 3.841 85,62 1.291 34,00 5.132 61,96 

Privada 645 14,38 512 13,48 1.157 13,97 

TOTAL 4.486 100,00 3.797 100,00 8.283 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio era atendido pela rede estadual de ensino e por escolas privadas, 

com 1.929 e 431 matrículas, respectivamente. A Modalidade EJA do ensino 

fundamental era atendida pelas redes municipal e estadual, bem como por escolas 

privadas. A Modalidade EJA do ensino médio e a educação profissional eram oferecidas 

pela rede estadual e por escolas privadas. (INEP/Sinopse Estatística da Educação 

Básica, 2015) 

Em 2015 havia 174232 docentes atuando na educação infantil, em Lençóis 

Paulista. Destes, 92 (65 na rede municipal e 28 em escolas privadas) atuavam em 

                                                   
232Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
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creches e 95 (60 na rede municipal e 36 em escolas privadas) na pré-escola 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015).  

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

34 estabelecimentos233 educacionais, sendo que 31 (22 da rede municipal e nove 

privados) atendiam à creche e 20 (13 da rede municipal e sete privados) atendiam à pré-

escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). Segundo o Plano 

Municipal de Educação (PME) de Lençóis Paulista, adequado pela Lei nº 4.763, de 23 

de junho de 2015, consoante com o novo Plano Nacional de Educação (PNE), a 

educação infantil é atendida em 32 estabelecimentos educacionais (25 da rede municipal 

de educação e sete privados), sendo que um dos estabelecimentos municipais é uma 

Escola de Ensino Fundamental que possui uma sala destinada à etapa. 

O PME de Lençóis Paulista apresenta caracterização social, política e econômica 

do município, bem como diagnóstico da realidade educacional em seu território. 

Esse diagnóstico evidencia que, no ano de 2014, das 3.221 crianças com idade 

entre zero e três anos, 1.478 eram atendidas pela rede regular de ensino, correspondendo 

a 45,88% do total. Já as crianças de quatro e cinco anos totalizavam 1.437, sendo que 

1.398 (97,28%) estavam matriculadas em instituições de educação infantil.  

(PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA, 2015) 

Em relação à infraestrutura física das instituições, o diagnóstico aponta que “as 

creches possuem áreas externas e internas, inclusive com espaço para brinquedos, 

adequados e suficientes para o número de crianças que atendem, assim como berçários, 

dormitórios, refeitórios, lavanderia, cozinha e almoxarifado” (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA, 2015, p. 16). Já as pré-escolas “possuem área 

externa ampla, com parque infantil e arborizado; na parte interna, pátios cobertos, salas 

de aula com espaço físico adequado e equipadas com materiais pedagógicos 

específicos” (IDEM, p. 16). 

A Meta referente à educação infantil prevê a ampliação do atendimento à creche, 

com vistas a atender, ao menos, 50% das crianças de zero a três anos até o ano de 2024 

e 100% das crianças de quatro e cinco anos até 2016. Para dar conta desses intentos, 

propõe 18 estratégias, quais sejam: 

 

1.1) Realizar, periodicamente, levantamento da demanda por 
creche para a população de até três anos, como forma de 

                                                   
233 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda 
manifesta, priorizando o atendimento de crianças integrantes 
de família de baixa renda, cujos pais comprovem atividade 
laborativa. 

1.2) Aderir a programa nacional de construção e reestruturação de 
escolas, bem como de aquisição de equipamentos, visando à 

expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de 
educação infantil. 

1.3) Submeter-se a processo de avaliação da educação infantil, 
quando realizado pelo governo federal, a fim de aferir a 
infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de 
gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, 
entre outros indicadores relevantes. 

1.4) Promover a formação inicial e continuada dos(as) 
profissionais da educação infantil, garantindo, 
progressivamente, o atendimento por profissionais com 
formação superior. 

1.5) Elaborar, através do Conselho Municipal de Educação e em 
conformidade com padrões nacionais, padrões mínimos de 
infraestrutura para o funcionamento adequado das instituições 

de educação infantil, que assegurem o atendimento das 
características das distintas faixas e das necessidades do 
processo educativo quanto a: 
1.5.1) Espaço interno com iluminação, insolação, ventilação, 

visão para o espaço externo, rede elétrica e segurança, 
água potável, esgotamento sanitário; 

1.5.2) Instalações sanitárias e para a higiene pessoal das 
crianças; 

1.5.3) Instalações para preparo e/ou serviço de alimentação; 
1.5.4) Ambiente interno e externo para o desenvolvimento 

das atividades conforme as diretrizes curriculares e a 
metodologia da educação infantil, incluindo o 
repouso, a expressão livre, o movimento e o 
brinquedo; 

1.5.5) Mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos; 

1.5.6) Adequação às características das crianças especiais. 
1.6) A partir da elaboração dos padrões mínimos a que se refere o 

item anterior, somente autorizar construção e funcionamento 
de instituições de educação infantil, públicas ou privadas, que 
atendam aos requisitos de infraestrutura definidos nos 
referidos padrões do FNDE/FDE. 

1.7) Implementar, em caráter complementar, programas de 

orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das 
áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no 
desenvolvimento integral das crianças de até três anos de 
idade. 

1.8) Assegurar o fornecimento de materiais pedagógicos 
adequados às faixas etárias e às necessidades do trabalho 
educacional. (PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS 

PAULISTA, 2015, p. 45) 

 

Assim como na maioria dos municípios aqui analisados, e em consonância com 

o PNE 2014-2024, o PME de Lençóis Paulista inclui estratégias que fazem referência à 
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educação infantil, em outras metas do Plano. Na Meta 3, que trata da garantia de 

alfabetização de todas as crianças até os oito anos de idade, prevê a articulação de 

estratégias de alfabetização desenvolvidas no ensino fundamental, com ações 

desencadeadas nas pré-escolas. Na Meta 5, relativa à busca da melhoria da qualidade 

educacional e do IDEB, prevê, na estratégia 5.2, “garantir e fomentar o cumprimento 

das metas relacionadas à Educação Infantil [...]” (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LENÇÓIS PAULISTA, p. 50). Na Meta 6, prevê a universalização do acesso para 

crianças com deficiência. 

O PME de Lençóis Paulista incorpora boa parte das indicações do PNE. No que 

tange à avaliação, assume que se submeterá à avaliação nacional que pretende avaliar 

insumos e processos na educação infantil, mas não menciona a avaliação desenvolvida 

pelo próprio município, cujo foco recai sobre o desenvolvimento das crianças, como 

descreveremos a seguir. 

 

Características da avaliação 

 

Lençóis Paulista adota, desde 2012, um sistema próprio de avaliação 

denominado Sistema de Avaliação Educacional de Lençóis Paulista (SAELP), que 

incorpora a Educação Infantil II (crianças de três a cinco anos de idade) e o Ensino 

Fundamental I e II, segundo a secretária de educação, respondente de nossa pesquisa no 

município. 

De acordo com informações constantes na base de dados da pesquisa coordenada 

pela FCC e pelo INEP em 2014, a rede municipal avalia “as habilidades e 

competências” de cada etapa do desenvolvimento das crianças, “considerando a matriz 

curricular da educação infantil”. (FCC; INEP, 2014 - Base de dados) 

A avaliação, de caráter diagnóstico e formativo, tem o propósito de “avaliar as 

ações pedagógicas dos professores, o desenvolvimento dos alunos, a gestão da escola e 

da rede de ensino, bem como o redirecionamento das políticas públicas” voltadas para a 

educação infantil, segundo a secretária. Em suas palavras, a avaliação 

 

[...] tem característica diagnóstica, formativa e transformadora da 
ação, revelando manifestações pedagógicas que nos impulsiona na 
busca constante de conhecimentos nos pressupostos teóricos da 
cultura da infância e da criança, apontando novas perspectivas. 
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A elaboração da avaliação fica a cargo das “equipes compostas por 

representantes das escolas (diretores e coordenadores) e assessores pedagógicos da 

Diretoria Municipal de Educação (DME)” e é aplicada nas escolas “por professores e 

gestores, com orientação da DME”, duas vezes por ano. Essa informação corrobora os 

dados coletados pela pesquisa coordenada pela FCC e pelo INEP. 

O instrumento utilizado para a realização da avaliação, de acordo com a 

secretária, é uma “prova”, aplicada às crianças, composta por “dez situações” que 

envolvem “Linguagem Oral e Escrita, Linguagem Matemática e Movimento”. Segundo 

a secretária, 

 

[...] os itens estão alinhados com as habilidades da Matriz de 
Referência Curricular do Município, em consonância com o Sistema 
de Ensino utilizado e o Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil (RCNEI), de 1998, e com as metas de aprendizagem 
da Rede Municipal de Ensino. 

 

Segundo informações constantes no site da prefeitura de Lençóis Paulista, o 

“sistema de ensino” mencionado pela secretária de educação e adotado pelo município é 

o “Aprende Brasil”, com o qual “o currículo municipal está alinhado”.234 

As habilidades avaliadas “são contabilizadas seguindo alguns critérios e os 

resultados geram gráficos por aluno, sala, etapa, escola e rede”. Segundo a secretária, 

esse tratamento dado aos resultados “possibilita a elaboração de planos de ação que 

conduzem o trabalho dos professores e da gestão escolar e, até mesmo, da Rede 

Municipal de Ensino”. 

Além da avaliação aplicada pela SME, há as avaliações elaboradas pelos 

professores, em todos os estabelecimentos educacionais. Tais avaliações são realizadas 

com o uso de “fichas de desempenho bimestral, portfólios, relatórios, reuniões e 

outros”. 

Em síntese, a avaliação da educação infantil de Lençóis Paulista compõe, desde 

2012, o Sistema de Avaliação Educacional de Lençóis Paulista (SAELP). Neste sistema, 

além do ensino fundamental, são avaliadas as crianças de três a cinco anos de idade, por 

meio de uma prova com questões relativas à Linguagem Oral e Escrita, Linguagem 

Matemática e Movimento (áreas do conhecimento indicadas pelos Referenciais 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil). Essa avaliação é elaborada pelos 

                                                   
234 Disponível em: http://www2.lencoispaulista.sp.gov.br/views/educacao/adiretoria.php, consultado em 

15/01/2017. 

http://www2.lencoispaulista.sp.gov.br/views/educacao/adiretoria.php
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diretores e coordenadores dos estabelecimentos educacionais em conjunto com os 

assessores pedagógicos do DME e é aplicada pelos professores e gestores das 

instituições, sob orientação do DME. Os resultados são tabulados e inseridos em 

gráficos por aluno, sala, etapa, escola e rede. A partir deles são elaborados planos de 

ação que conduzem o trabalho dos professores, da gestão escolar e da Rede Municipal 

de Ensino. Os professores também elaboram suas próprias avaliações, no âmbito dos 

estabelecimentos educacionais e utilizam fichas de desempenho bimestral, portfólios, 

relatórios, reuniões e outros. 

 

MAIRINQUE 

 

O IDHM de Mairinque, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,743. Considerado 

um município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,721 no indicador referente à 

renda; 0,831 em longevidade e 0,684 em educação. Se tomarmos em conta apenas a 

variável referente à educação, o município seria classificado como de médio 

desenvolvimento, conforme critérios do índice. 

Em 2010, a população do município era de 43.223 habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 46.015 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 12.628235 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 9.461 (74,92%) estavam sob 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 2.338 na educação infantil, 

6.925 no ensino fundamental e 198 na Modalidade EJA do ensino fundamental. No 

Gráfico 27 registramos a distribuição das matrículas por etapa e modalidade, na rede 

municipal de educação de Mairinque. 

 

  

                                                   
235 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 
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Gráfico 27 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Mairinque. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, das 2.338 matrículas existentes na rede municipal de 

educação, 984 destinavam-se à creche e 1.354 à pré-escola. As instituições privadas 

eram responsáveis por 123 matrículas – 54 em creche e 69 na pré-escola. Os dados estão 

detalhados na Tabela 50. 

 

Tabela 50 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Mairinque. 2015 

Dependência administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 984 94,80 1.354 95,15 2.338 95,00 

Privada 54 5,20 69 4,85 123 5,00 

TOTAL 1.038 100,00 1.423 100,00 2.461 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede municipal respondia por 3.728 matrículas nos 

anos iniciais e 3.197 nos anos finais da etapa. As escolas privadas responsabilizavam-se 

por 164 matrículas nos anos iniciais e 149 nos anos finais. A rede estadual de educação 

não mantinha matrículas na etapa, ficando o ensino fundamental quase que totalmente 

sob a responsabilidade do município. Os dados estão detalhados na Tabela 51. 

  

24,71%

73,20%

2,09%

Educação Infantil Ensino Fundamental EJA
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Tabela 51 – Número de matrículas no ensino fundamental, anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Mairinque. 2015 

Dependência administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 3.728 95,79 3.197 95,55 6.925 95,68 

Privada 164 4,21 149 4,45 313 4,32 

TOTAL 3.892 100,00 3.346 100,00 7.238 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 

Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio era atendido pela rede estadual de ensino e por escolas privadas, 

com 1.879 e 43 matrículas, respectivamente. A Modalidade EJA do ensino fundamental 

era atendida pela rede municipal e pela rede estadual de ensino. A Modalidade EJA do 

ensino médio, bem como a educação profissional, era oferecida pela rede estadual. 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

Em 2015, em Mairinque, havia 144236 docentes atuando na educação infantil. 

Destes, 58 (52 na rede municipal e seis em escolas privadas) atuavam em creches e 102 

(96 na rede municipal e seis em escolas privadas) na pré-escola (INEP/Sinopse 

Estatística da Educação Básica, 2015). De acordo com o Plano Municipal de Educação 

(PME) de Mairinque, aprovado pela Lei nº 3.282, de 23 de setembro de 2015, com 

vigência de dez anos, a rede municipal de educação tinha oito professores atuando em 

creches, desde 2014, e 102 atuando na pré-escola. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAIRINQUE, 2015) 

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

22 estabelecimentos237 educacionais, sendo que 19 (17 da rede municipal e dois 

privados) atendiam à creche e 17 (15 da rede municipal e dois privados) atendiam à pré-

escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). Segundo o PME de 

Mairinque, em 2015, a rede municipal possuía 18 escolas que atendiam à creche, com 

um total de 28 classes, e 15 escolas que atendiam à pré-escola, com um total de 102 

classes. O documento informa, ainda, que duas dessas escolas passaram a atender as 

crianças em tempo integral desde 2014 e uma, a partir de 2015. (IDEM, 2015) 

De acordo com informações constantes no PME, Mairinque utiliza o material 

didático do Serviço Social da Indústria (SESI) de São Paulo, desde 2013, no ensino 

                                                   
236Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
237 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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fundamental. Em 2015, passou a adotá-lo também, na educação infantil. (IDEM, 2015) 

O “pacote” é composto por materiais e serviços, quais sejam: 

 

Referenciais curriculares da rede escolar; introdução ao fazer 
pedagógico da rede escolar do SESI/SP; material didático; livro do 

professor; livro texto; livro de atividades; sistema de administração 
escolar; capacitação da equipe gestora do Município; avaliação dos 
processos e da dinâmica escolar; monitoramento e orientações in loco. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE, 2015, p. 65) 

 

A SME criou um prêmio denominado “Equipe Top 10”, no intuito de “valorizar 

o trabalho docente e a disseminação de práticas educativas de sucesso”. De acordo com 

o Plano, o prêmio destina-se: 

 

[...] às equipes de professores da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental, incluindo a Educação de Jovens e Adultos, nas 
seguintes disciplinas: alfabetização, língua portuguesa, educação 
física, história, arte, língua estrangeira, ciências, matemática e 
geografia. (PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE, 2015, p. 
67) 

 

O PME informa, ainda, sobre os projetos desenvolvidos na etapa, quais sejam: 

Sarau de encerramento da educação infantil; Exposição de trabalhos e finalização dos 

projetos da escola; Sessão simultânea de leitura; Horta Educativa; Saúde Bucal. (IDEM, 

2015) 

Além desses projetos, a Secretaria Municipal de Educação promoveu, segundo o 

Plano, ação de Observação e Registro para as unidades escolares de educação infantil, 

destacando a importância desses procedimentos para apoiar a prática dos professores. 

(IDEM, 2015) 

O documento registra a existência de parceria do município com o governo do 

estado para a construção de Creche-escola238, que transfere “recursos para construções, 

reformas, ampliações e aquisições de equipamentos” (PREFEITURA DO MUNICÍPIO 

DE MAIRINQUE, 2015, p. 87). O município, por sua vez, “disponibiliza o terreno para 

a construção e se responsabiliza pelo imóvel, além de apresentar o plano de trabalho da 

unidade, se comprometendo com as despesas para o funcionamento da creche” 

                                                   
238“O programa Creche Escola objetiva auxiliar os municípios e aumentar o número de vagas na 

Educação Infantil, por meio de convênios firmados com as prefeituras das cidades paulistas. Na iniciativa, 

a Educação fica responsável por repassar os valores financeiros e acompanhar o andamento das 

construções. Já as prefeituras devem apresentar o terreno, realizar a licitação e condução dos serviços”. 

Disponível em: http://www.educacao.sp.gov.br/creche-escola, acesso em 21/12/2016. 

http://www.educacao.sp.gov.br/creche-escola
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(PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE, 2015, p. 87). No âmbito desse 

programa, Mairinque foi contemplado com duas unidades de creche. 

Em 2010, o município recebeu uma unidade do ProInfância, do governo federal. 

Entretanto, o PME informa que a construção não foi efetuada por problemas na 

estrutura do terreno escolhido, tendo sido o convênio prorrogado em razão dessa 

situação. (IDEM, 2015) 

A rede municipal de educação conta, ainda, com os seguintes programas do 

governo federal: PNATE, Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE239 e 

Programa Brasil Carinhoso240. Os dois primeiros são dirigidos a todas as etapas da 

educação básica e o último especificamente para a educação infantil. (IDEM, 2015) 

Em relação à avaliação, o PME de Mairinque informa que “a qualidade da 

educação infantil no município poderá ser aferida com [o uso] do documento proposto 

pelo MEC, Indicadores da Qualidade na Educação Infantil” (IDEM, p. 133). 

Para o cumprimento das metas estabelecidas no PME, Mairinque estabeleceu 

prazos para a implementação das ações, quais sejam: Imediato (um ano); Curto (de dois 

a quatro anos); Médio (de cinco a sete anos); e Longo (de oito a dez anos). O Quadro 

51, a seguir, expõe as três metas referentes à educação infantil e seus referidos prazos de 

execução. 

  

                                                   
239“O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) tem como objetivo prover as escolas de ensino 

público das redes federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, no âmbito da educação infantil 

(creches e pré-escolas), do ensino fundamental, do ensino médio e educação de jovens e adultos (EJA), 

com o fornecimento de obras e demais materiais de apoio à prática da educação básica”. Disponível em: 

http://www.fnde.gov.br/programas/biblioteca-da-escola/biblioteca-da-escola-apresentacao, acesso em 
16/12/2016. 
240 O programa Brasil Carinhoso é voltado para as creches e, entre outras coisas, visa “expandir a 

quantidade de matrículas de crianças entre 0 e 48 meses, cujas famílias sejam beneficiárias do Programa 

Bolsa Família (PBF) em creches públicas ou conveniadas. O apoio financeiro é devido aos municípios (e 

ao Distrito Federal) que informaram no Censo Escolar do ano anterior a quantidade de matrículas de 

crianças de zero a 48 meses, membros de famílias beneficiárias do Bolsa Família em creches públicas ou 

em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com o poder 

público. O Programa consiste na transferência automática de recursos financeiros, sem necessidade de 

convênio ou outro instrumento, para custear despesas com manutenção e desenvolvimento da educação 

infantil, contribuir com as ações de cuidado integral, segurança alimentar e nutricional, garantir o acesso e 

a permanência da criança na educação infantil”. Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/brasil-

carinhoso, acesso em 10/11/2016. 

http://www.fnde.gov.br/programas/biblioteca-da-escola/biblioteca-da-escola-apresentacao
http://www.fnde.gov.br/programas/brasil-carinhoso
http://www.fnde.gov.br/programas/brasil-carinhoso
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Quadro 51 – Metas para a educação infantil e prazo de execução. Mairinque. 2015 

METAS PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

1.1. Universalizar o atendimento da Educação Infantil, na etapa da 
pré-escola, para as crianças de quatro e cinco anos de idade. 

Imediato 

1.2. Ampliar o atendimento da Educação Infantil, na etapa da 
Creche, para crianças até três anos de idade, de forma a atender 

50% 

Imediato e a Longo 
Prazo 

1.3. Buscar oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 
50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% 
dos alunos. 

Imediato e a Longo 
Prazo. 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE (2015). 

 

Para dar conta das referidas metas, o Plano prevê 34 estratégias, quais sejam: 

 

1. Realizar no município, estudos da demanda e mapeamentos para 

aferir o número de crianças na faixa etária da Educação Infantil 
fora da escola, por bairro, como forma de replanejar a oferta de 
vagas e verificar o atendimento da demanda manifesta. 

2. Manter e ampliar regime de colaboração com o governo estadual e 
federal para a construção de unidades escolares de educação 
infantil. 

3. Construir unidades escolares de acordo com o planejamento e 
necessidades da rede municipal de ensino. 

4. Propor diretrizes e desenvolver uma concepção arquitetônica para 
a construção dos novos prédios destinados ao atendimento da 
Educação Infantil, fundamentada no contexto local do Município, 
considerando: 

• Relação harmoniosa com o entorno; 

• Emprego adequado de técnicas e de materiais de 
construção, valorizando as reservas regionais, com visão 
para o enfoque na sustentabilidade; 

• Adequação de ambientes internos e externos (condições 
espaciais, volumetria, materiais, cores e texturas) 

alinhados com as práticas pedagógicas, com o 
desenvolvimento infantil e dotados de acessibilidade 
universal; 

• Contemplar projetos capazes de considerar os parâmetros 
contextuais-ambientais, funcionais e estético-
compositivos; 

• Valorização dos espaços de recreação e vivência; 

• Exigência de padrões mínimos de infraestrutura para o 
funcionamento adequado das instituições, que, 
respeitando as especificidades locais, assegurem: 

a) espaço interno, com iluminação, insolação, ventilação, visão 

para o espaço externo, rede elétrica e respectiva segurança, 
água potável, esgotamento sanitário. 

b) instalações sanitárias e para a higiene pessoal das crianças; 
c) instalações para o preparo e/ou serviços de alimentação; 
d) ambiente interno e externo adequados para o desenvolvimento 

das atividades, conforme as diretrizes curriculares e a 
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metodologia da Educação Infantil – incluindo repouso, 
expressão livre, movimento e brinquedo. 

e) adequação às características das crianças especiais (definidas 
no artigo 5º da Resolução CNE/CBE Nº 02, de 11 de setembro 
de 2001); 

f) instalações sanitárias, para higiene pessoal e outras voltadas a 

adultos; 
g) instalações administrativas e pedagógicas adequadas aos 

funcionários. 
5. Acompanhar e autorizar somente o funcionamento de instituições 

de Educação Infantil, públicas ou privadas, que atendam aso 
requisitos de infraestrutura previstos neste PME. 

6. Disponibilizar mobiliário, materiais e equipamentos organizados, 

a fim de atender às especificidades da faixa etária. 
7. Adaptar os prédios existentes das unidades escolares de Educação 

Infantil que não atendam aos padrões de infraestrutura 
estabelecidos. 

8. Estabelecer parceria com os entes federados para a ampliação e 
reestruturação dos prédios, por meio da instalação de quadras 
poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para 

atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, 
banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de 
material didático e da formação de recursos humanos para as 
escolas de Educação Infantil e para a educação em tempo integral. 

9. Manter e aprimorar propostas pedagógicas nas unidades escolares 
de Educação Infantil que contemplem princípios éticos, políticos e 
estéticos, esclarecendo-se: 

• Éticos: referem-se à formação da criança para o exercício 
progressivo da autonomia, da responsabilidade, da 
solidariedade e do respeito ao bem comum. 

• Políticos: referem-se à formação para o exercício 
progressivo dos direitos e dos deveres, da cidadania, da 

criticidade e do respeito à ordem democrática. 

• Estéticos: referem-se à formação da criança para o 
exercício progressivo da sensibilidade, da criatividade, 
das ludicidades, e de manifestações artísticas e culturais. 

10. Garantir que todas as unidades escolares de Educação Infantil 
elaborem, implementem e avaliem suas propostas pedagógicas, 

considerando as diretrizes curriculares nacionais, bem como as 
necessidades educacionais especiais. 

11. Assegurar a participação dos professores no processo de 
elaboração, implementação e avaliação das propostas das 
unidades escolares de Educação Infantil. 

12. Favorecer a ambientação interna da unidade, de acordo com a 
proposta pedagógica, e com o conhecimento dos processos de 

desenvolvimento da criança. 
13. Envidar esforços para a completa e adequada implementação na 

Educação Infantil, dos ditames da Lei 11.274 que regulamenta o 
Ensino Fundamental de Nove Anos. 

14. Manter e ampliar o acompanhamento, controle e supervisão da 
Educação Infantil nas instituições, visando ao apoio técnico-
pedagógico para a melhoria da qualidade e para a garantia do 
cumprimento dos padrões mínimos estabelecidos pelas diretrizes 

nacionais. 
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15. Zelar pelo ingresso e frequência das crianças de zero a cinco anos 
de idade na Educação Infantil, em parceria com a Saúde, 
Assistência Social e Conselho Tutelar, preservando o direito de 
opção da família em relação à matrícula das crianças de zero a três 
anos. 

16. Fortalecer as relações entre as unidades escolares de Educação 

Infantil e as famílias e/ou responsáveis pelas crianças de zero a 
cinco anos matriculadas nas instituições, tendo em vista: 

• Conhecimento mútuo entre família e profissionais da 
instituição. 

• Período inicial de adaptação, com atenção especial à 
família. 

• Fornecimento periódico de informações sobre o 
desenvolvimento da criança, aos responsáveis. 

• Participação da família na instituição, por meio de uma 
gestão democrática 

17. Estabelecer colaboração com os setores de Saúde, de Ação Social 
e de organizações não governamentais, para programas de 
orientação e apoio às famílias com filhos até três anos de idade. 

18. Manter e garantir que toda escola tenha acesso à rede Internet. 
19. Apoiar técnica e pedagogicamente a construção de políticas 

municipais de Educação Infantil, envolvendo a formação de 

equipes técnicas. 
20. Dotar as unidades escolares de Educação Infantil da rede 

municipal de todas as características e recursos materiais e 
humanos que a tornem inclusiva, de acordo com a legislação 
pertinente. 

21. Fortalecer e ampliar parceria com órgãos governamentais e não 
governamentais, para a oferta de programas direcionados à 

Educação Infantil. 
22. Garantir aos alunos, com apoio da União, o provimento de 

alimentação escolar, com equilíbrio nutricional, garantindo os 
níveis calórico-proteicos necessários à faixa etária. 

23. Garantir, com apoio da União, transporte gratuito aos alunos de 
quatro e cinco anos, visando reduzir a evasão escolar e o tempo 
médio de deslocamento, conforme critérios estabelecidos pela 
SMEC. 

24. Ampliar, gradativamente, com o apoio da União, a jornada escolar 
para igual ou superior a 7 horas diárias (período integral), por 
meio de atividades de acompanhamento pedagógico e 
multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, durante todo o 
ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores 
em uma única escola. 

25. Articular com os diferentes espaços educativos, culturais e 

esportivos e com espaços públicos, como centros comunitários, 
bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e 
planetários para atividades aos alunos da Educação Infantil em 
tempo integral. 

26. Estimular o acesso à Educação Infantil em tempo integral, para 
todas as crianças de zero a cinco anos, conforme estabelecido nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

27. Manter atendimento parcial e integral para as crianças de zero a 
cinco anos, conforme necessidades verificadas pela demanda. 

28. Buscar o atendimento a educação em tempo integral para os 
alunos com necessidades educacionais especiais, na faixa etária de 
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quatro e cinco anos, assegurando o AEE complementar e 
suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da 
própria escola, de escola da rede, ou em instituições 
especializadas. 

29. Prever formas flexíveis de organização escolar para as escolas, 
bem como a adequação da formação profissional do quadro de 

profissionais do ensino, considerando as especificidades e 
exigências do meio. 

30. Fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso e 
permanência das crianças na Educação Infantil, em especial dos 
beneficiários de programas de transferência de renda, em 
colaboração com as famílias e com os setores de Ação Social, 
Saúde e Proteção à Infância. 

31. Universalizar, mediante articulação com a Secretaria de Saúde, o 
atendimento aos alunos da rede municipal de ensino da Educação 
Infantil, por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à 
saúde. 

32. Implantar avaliação da Educação Infantil, a ser realizada a cada 
dois anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim 
de aferir a estrutura física, o quadro de pessoal, as condições de 

gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, 
entre outros indicadores relevantes. 

33. Preservar o padrão de qualidade no atendimento da Educação 
Infantil, estabelecendo diretrizes operacionais para os 
procedimentos de matrícula, definição de quantidade de alunos 
por turma e módulo de funcionários, considerando as 
recomendações dos Referenciais Curriculares Nacionais, as 
especificidades do currículo e a faixa etária atendida. 

34. Favorecer o processo ensino-aprendizagem, buscando o número 
máximo de 20 alunos matriculados em cada classe da Educação 
Infantil. (PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE, 2015, 
p. 135) 

 

Cabe informar que a meta relativa à educação especial abrange estratégias que 

reforçam as indicações previstas na Meta 1 do Plano. 

O PME de Mairinque considera as indicações previstas no PNE, agregando ou 

adequando questões pertinentes à sua realidade local. Quanto à avaliação, informa que 

implantará uma avaliação para aferir a infraestrutura física, os recursos humanos e o 

quadro de pessoal. 

 

Características da avaliação 

 

De acordo com as informações prestadas pelo município à pesquisa coordenada 

pela FCC e pelo INEP, a avaliação da educação infantil, em Mairinque, tem como foco 

o desenvolvimento das crianças, dado que a rede municipal realiza sondagens bimestrais 

das hipóteses de escrita e compõe “relatórios e portfólios individuais do aluno [...] 
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indicando as expectativas atingidas”, bem como relatórios de grupo. (FCC; INEP, 2014 

- Base de dados) 

Reiterando informações presentes no PME, a assessora da SME, respondente de 

nossa pesquisa no município, informou que a rede utiliza o Sistema Sesi de Ensino. 

Segundo ela, o Sistema conta com um “material de orientações didáticas”, no qual 

constam “pautas de observação para o acompanhamento da aprendizagem dos alunos”. 

Acrescenta a informação de que essas pautas, 

 

[...] são elaboradas de acordo com as expectativas de aprendizagem e 
podem ser individuais ou coletivas, de acordo com a intencionalidade 
didática do professor. Podem ser utilizadas no decorrer do 
desenvolvimento das modalidades organizativas e servem para focar 
as aprendizagens/ dificuldades das crianças em relação aos conteúdos 
propostos. Esse registro é um instrumento do professor para facilitar 

seu planejamento. 

 

Além das pautas, as escolas utilizam “a sanfona da evolução do desenho do 

esquema corporal e escrita do nome das crianças”. O procedimento consiste na 

aplicação de atividades no início do ano letivo, em abril, junho, setembro e fim de 

novembro. Segundo a assessora, esse procedimento proporciona “uma boa visualização 

do avanço das crianças”. 

Especificamente para as crianças de cinco anos, é realizada “a sondagem das 

hipóteses da escrita”. As sondagens são “organizadas em pastas individuais” para que se 

possam visualizar os avanços das crianças, ao longo do ano. A lista de palavras que é 

oferecida às crianças é determinada pela Secretaria de Educação e enviada para todas as 

unidades. As datas de aplicação também são definidas pela SME. É também a Secretaria 

que tabula os dados e elabora um mapa da rede com as porcentagens de indicações 

feitas pelas crianças, para cada hipótese. 

Na visão da assessora, a avaliação é uma “forma de auxílio ao professor para 

intervir e tomar decisões em seu planejamento, para que possa otimizar a aprendizagem 

das crianças”. 

Em síntese, a avaliação da educação infantil de Mairinque tem como foco o 

desenvolvimento das crianças e utiliza procedimentos/instrumentos avaliativos 

elaborados pela Secretaria Municipal de Educação com base em orientações do Sistema 

Sesi de Ensino, adotado pelo município. A sondagem das hipóteses de escrita é 

realizada apenas para as crianças de cinco anos de idade, sendo que a SME determina as 
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palavras a serem escritas pelas crianças, bem como as datas de aplicação da avaliação. 

Os resultados obtidos são tabulados pela Secretaria, que elabora um mapa da rede com 

as porcentagens de indicações feitas pelas crianças para cada hipótese. Os professores  

devem utilizá-los para intervir na aprendizagem das crianças e tomar decisões acerca de 

seu planejamento. Os demais instrumentos são utilizados para detectar o 

desenvolvimento das crianças e para realizar intervenções em relação às dificuldades 

apresentadas. 

 

NUPORANGA 

 

O IDHM de Nuporanga, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,746. 

Considerado um município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,730 no indicador 

referente à renda; 0,866 em longevidade e 0,656 em educação. Se considerarmos apenas 

a variável referente à educação, o município seria classificado como de médio 

desenvolvimento, conforme critérios estabelecidos pelo índice. 

Em 2010, a população do município era de 6.817 habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 7.255 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 1.418241 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 1.084 (76,45%) estavam sob 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 334 na educação infantil e 750 

no ensino fundamental. No Gráfico 28 registramos a distribuição das matrículas por 

etapa e modalidade, na rede municipal de educação de Nuporanga. 

  

                                                   
241 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 
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Gráfico 28 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Nuporanga. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, das 351 matrículas existentes na rede municipal de 

educação, 165 destinavam-se à creche e 169 à pré-escola. As instituições privadas eram 

responsáveis por 17 matrículas – três em creche e 14 na pré-escola. Os dados estão 

detalhados na Tabela 52. 

 

Tabela 52 – Número matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por dependência 
administrativa. Nuporanga. 2015 

Dependência administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 165 98,21 169 92,35 334 95,16 

Privada 3 1,79 14 7,65 17 4,84 

TOTAL 168 100,00 183  100,00 351 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede municipal respondia por 401 matrículas nos anos 

iniciais e 349 nos anos finais da etapa. As escolas privadas responsabilizavam-se por 56 

matrículas nos anos iniciais e 42 nos anos finais. A rede estadual de educação não 

possuía matrículas na etapa, ficando o ensino fundamental – quase que totalmente, sob a 

responsabilidade do município. Os dados estão detalhados na Tabela 53. 

  

30,81%

69,19%

Educação Infantil Ensino Fundamental
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Tabela 53 – Número de matrículas no ensino fundamental, anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Nuporanga. 2015 

Dependência administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 401 87,75 349 89,26 750 88,44 

Privada 56 12,25 42 10,74 98 11,56 

TOTAL 457 100,00 391 100,00 848 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio era atendido pela rede estadual de ensino e por escolas privadas, 

com 171 e 24 matrículas, respectivamente. A Modalidade EJA, tanto do ensino 

fundamental quanto do ensino médio, era oferecida por escolas privadas. Não havia 

educação profissional em nenhuma das dependências administrativas, no município. 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

Em 2015 havia 19242 docentes atuando na educação infantil, em Nuporanga. 

Destes, sete (seis na rede municipal e um em escola privada) atuavam em creches e 13 

(12 na rede municipal e um em escola privada) na pré-escola (INEP/Sinopse Estatística 

da Educação Básica, 2015).  

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

três estabelecimentos243 educacionais, sendo que dois (um da rede municipal e um 

privado) atendiam à creche e dois (um da rede municipal e um privado) atendiam à pré-

escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 

O Plano Municipal de Educação (PME) de Nuporanga foi aprovado pela Lei nº 

1.568, de 17 de junho de 2015. Ao realizarmos a busca do referido documento, na 

internet, não encontramos o Anexo, anunciado por ela, que conteria as informações 

sobre a educação municipal e as metas projetadas para o período de vigência do Plano. 

 

Características da avaliação 

 

De acordo com informações prestadas pelo município à pesquisa coordenada 

pela FCC e pelo INEP, a avaliação da educação infantil em Nuporanga tem como foco o 

desenvolvimento das crianças e é aplicada apenas ao final da educação infantil, “para 

                                                   
242Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
243 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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saber qual o nível em que as crianças se encontram” (FCC; INEP, 2014 - Base de 

dados). 

Reiterando os dados da pesquisa supracitada, a assessora da Secretaria 

Municipal de Educação, respondente de nossa pesquisa, no município, informou que a 

sondagem é feita pela coordenadora pedagógica. As informações produzidas pela 

sondagem, segundo ela, “servem para dar suporte aos professores do Ensino 

Fundamental”. 

 

OLÍMPIA 

 

O IDHM de Olímpia, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,773. Considerado 

um município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,737 no indicador referente à 

renda; 0,867 em longevidade e 0,724 em educação. 

Em 2010, a população do município era de 50.024habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 53.360 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 11.157244 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 5.073 (45,47%) estavam sob a 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 1.863 na educação infantil, 

3.090 no ensino fundamental e 120 na Modalidade EJA do ensino fundamental. No 

Gráfico 29 registramos a distribuição das matrículas por etapa e modalidade, na rede 

municipal de educação de Olímpia. 

  

                                                   
244 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 
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Gráfico 29 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Olímpia. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, das 1.863 matrículas existentes na rede municipal de 

educação 813 destinavam-se à creche e 1.050 à pré-escola. As instituições privadas 

eram responsáveis por 576 matrículas – 367 em creche e 209 na pré-escola. Os dados 

estão detalhados na Tabela 54. 

 

Tabela 54 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Olímpia. 2015 

Dependência administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 813 68,90 1.050 83,40 1.863 76,38 

Privada 367 31,10 209 16,60 576 23,62 

TOTAL 1.180 100,00 1.259 100,00 2.439 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede municipal responsabilizava-se por 3.090 

matrículas nos anos iniciais, enquanto a rede estadual mantinha 2.330 matrículas nos 

anos finais da etapa. As escolas privadas respondiam por 462 matrículas nos anos 

iniciais e 285 nos anos finais. Os dados estão detalhados na Tabela 55. 

  

36,72%

60,91%

2,37%

Educação Infantil Ensino Fundamental EJA
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Tabela 55 – Número de matrículas no ensino fundamental, anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Olímpia. 2015 

Dependência administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual - 0,00 2.330 89,10 2.330 37,78 

Municipal 3.090 86,99 - 0,00 3.090 50,11 

Privada 462 13,01 285 10,90 747 12,11 

TOTAL 3.552 100,00 2.615 100,00 6.167 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio era atendido pela rede estadual de ensino e por escolas privadas, 

com 1.652 e 154 matrículas, respectivamente. A Modalidade EJA do ensino 

fundamental era atendida pela rede municipal e pela rede estadual de ensino. A 

Modalidade EJA do ensino médio era responsabilidade da rede estadual, bem como a 

educação profissional. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

Em 2015, em Olímpia, havia 219245 docentes atuando na educação infantil. 

Destes, 117 (86 na rede municipal e 31 em escolas privadas) atuavam em creches e 103 

(88 na rede municipal e 15 em escolas privadas) na pré-escola (INEP/Sinopse Estatística 

da Educação Básica, 2015).  

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

27 estabelecimentos246 educacionais, sendo que 16 (nove da rede municipal e sete 

privados) atendiam à creche e 17 (12 da rede municipal e cinco privados) atendiam à 

pré-escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 

O Plano Municipal de Educação (PME) de Olímpia foi aprovado pela Lei nº 

3.972, de 16 de junho de 2015. Ao realizarmos a busca do referido documento, na 

internet, não encontramos o Anexo, anunciado por ela, que conteria as informações 

sobre a educação municipal e as metas projetadas para o período de vigência do Plano. 

 

Características da avaliação 

 

Em resposta à pesquisa coordenada pela FCC e pelo INEP, o município de 

Olímpia informou que a avaliação da educação infantil é elaborada pela supervisão de 

                                                   
245Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
246 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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ensino. Essa avaliação é composta por “atividades adequadas ao nível de 

desenvolvimento dos alunos, levando em conta as habilidades descritas no Referencial 

Curricular Nacional para Educação Infantil, em Linguagem Oral e Escrita” (FCC; 

INEP, 2014 - Base de dados). Segundo as informações prestadas, no ano de 2014, 

“estavam sendo preparadas atividades de avaliação em Matemática, baseadas no 

Referencial, bem como nas orientações do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC)” (FCC; INEP, 2014 - Base de Dados).  

Além dessa iniciativa, voltada para o desenvolvimento das crianças, o município 

realiza, a cada quatro anos, a “avaliação sugerida nos Indicadores da Qualidade na 

Educação Infantil, cujo resultado representa o diagnóstico para elaboração do Projeto 

Político Pedagógico de cada unidade escolar” (FCC; INEP, 2014 - Base de dados). 

Reiterando essas informações, a assessora da SME, que respondeu à nossa 

pesquisa no município, informou que a rede municipal de educação utiliza, como 

instrumentos de avaliação, “relatórios bimestrais por sala, portfólios e Fichas de 

Acompanhamento do Desempenho do Aluno, por meio dos quais o professor avalia 

individualmente os alunos, verificando o desenvolvimento em cada Eixo de Trabalho 

que consta no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: Matemática, 

Linguagem Oral e Escrita, Artes Visuais, Natureza e Sociedade, Movimento e Música”.  

Para as crianças de cinco anos, há “uma Avaliação Diagnóstica na Educação 

Infantil, que foi elaborada pela equipe da Secretaria Municipal de Educação da Estância 

Turística de Olímpia, em 2011, tendo sido elencadas algumas competências e 

habilidades que os alunos têm condições de desenvolver até o final do ano, culminando 

em uma sondagem diagnóstica de leitura e escrita”. No Quadro 52 estão registradas as 

competências e habilidades avaliadas247. 

 

Quadro 52 – Competências e Habilidades. Avaliação Diagnóstica na Educação Infantil. Olímpia 

Competências (Capacidades) avaliadas Habilidades (Descritores) 

1. Compreender o que vem a ser representar. -Verificar se a criança relaciona 
símbolos do nosso dia-a-dia com seu 
significado socialmente convencionado; 

2. Compreender as diferenças existentes entre os 
sinais do sistema de escrita alfabético-ortográfico e 
outras formas gráficas e sistemas de representação. 

-Verificar se a criança faz distinções 
entre: letras e outros símbolos; 
-Verificar se a criança faz distinções 
entre: letras e números; 

Continua 

                                                   
247 O quadro de competências e habilidades foi disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação de 

Olímpia para nossa pesquisa. 
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Conclusão 

Competências (Capacidades) 

avaliadas 
Habilidades (Descritores) 

3. Reconhecer seu próprio nome 
(leitura) 

-Verificar se a criança distingue seu próprio nome entre 
outros; 

4. Escrever seu próprio nome. -Verificar se a criança é capaz de escrever de cor seu 
próprio nome; 
-Verificar se a criança é capaz de escrever de cor seu 
nome e sobrenome; 

5. Conhecer as vogais (leitura) -Verificar se a criança identifica as vogais entre outras 
letras; 

6. Escrever as vogais -Verificar se em um ditado a criança é capaz de escrever 
as vogais; 

7. Conhecer o alfabeto (leitura) -Verificar se a criança identifica as letras do alfabeto e se 
faz distinção entre as vogais e as consoantes; 

8. Escrever o alfabeto -Verificar se em um ditado a criança é capaz de escrever 
as letras do alfabeto; 

9. Recontar narrativas lidas pelo 
professor 

-Verificar se a criança é capaz de reproduzir, oralmente, 
um texto lido em voz alta, mantendo os elementos do 
enredo; 

10. Produzir textos  -Verificar se a criança é capaz de produzir, oralmente, um 
texto a partir de um passeio, um acontecimento, uma 
gravura. Tendo como escriba o professor; 

11. Dominar convenções gráficas: 
orientação da escrita; alinhamento 
da escrita 

-Verificar se a criança reconhece: a direção correta da 
escrita (esquerda/direita, de cima/para baixo) e utiliza 
corretamente a folha pautada; 

12. Reconhecer palavras e 
unidades fonológicas ou 
segmentos sonoros como rimas, 
sílabas (em diversas posições) e 
aliterações (repetições de um 
fonema numa frase ou palavra) 

-Verificar se a criança identifica uma palavra entre outras, 
a partir da distinção da primeira letra; 
-Verificar se a criança identifica uma palavra entre outras 
a partir da distinção da última letra; 
-Verificar se a criança identifica as rimas, as sílabas e sons 
existentes no início, no meio e no final de palavras 
compostas com sons semelhantes e diferentes (atenção: 

sons e sílabas no início de palavra são mais facilmente 
reconhecidos; a tarefa é mais difícil quando se localizam 
no meio da palavra); a segmentação oral de palavras em 
sílabas; a segmentação oral de frases em palavras; 

13. Ler e compreender palavras 

compostas por sílabas canônicas e 
não canônicas. 

-Verificar se a criança é capaz de ler palavras compostas 

por diferentes estruturas silábicas, considerando-se as 
disposições de consoante (C) e vogal (V): 
CV – Padrão silábico canônico (ex: sí-la-ba) 

Continua 
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Conclusão 

Competências 

(Capacidades) 

avaliadas 

Habilidades (Descritores) 

14. Compreende o 
sistema de escrita 

-Verificar se a criança: 
Escreve com correspondência sonora alfabética e ortográfica regular, 
sem grandes conflitos ortográficos (escrita alfabética ortográfica); 
Escreve com correspondência sonora alfabética, (escrita alfabética); 
Escreve com correspondência sonora ainda não alfabética (escrita 
silábica- alfabética e silábica com valor sonoro); 
Escreve sem correspondência sonora (escrita silábica sem valor sonoro, 
escrita pré-silábica: garatuja, escrita unigráfica, escrita sem controle de 

quantidade, quantidade fixa, escritas diferenciadas -qualidade-, uso de 
letras do nome - repertoriar) 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Olímpia (s/d). 

 

As 13 primeiras competências e habilidades são avaliadas por meio de atividades 

aplicadas às crianças e a última competência/habilidade é avaliada a partir de uma 

sondagem de hipótese da escrita. 

A SME oferece aos professores sugestões de textos para reflexão dos próprios 

docentes e de atividades que podem ser realizadas com as crianças, em relação à ideia 

de representatividade, ao trabalho com o alfabeto, ao trabalho pedagógico com nome 

próprio das crianças, à produção de textos coletivos e à elaboração de listas. 

Em relação à sondagem, a Secretaria apresenta os objetivos dessa ação, as 

orientações para sua realização, exemplos de atividades, dicas de como estimular as 

crianças a escrever, como identificar o nível de escrita de cada criança e uma discussão 

sobre os aspectos fonológicos envolvidos no processo de aprendizagem das crianças. 

Por fim, alerta os professores sobre a função da avaliação diagnóstica, afirmando que a 

mesma “tem o caráter de auxiliar o professor”, sendo “referência para o planejamento 

das atividades em sala de aula”. 

A assessora reiterou as informações relativas ao uso dos Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil pela Secretaria para a realização de avaliação 

institucional. Segundo ela, “as formas de avaliações citadas [...] são realizadas pelas 

escolas com o monitoramento dos profissionais da Secretaria Municipal da Educação”.  

Além dos instrumentos propostos pela Secretaria, os professores efetuam 

“registros em Semanário, a cada aula ministrada”. Para a respondente, esses registros 

“são elementos indispensáveis para a avaliação nesta faixa etária, em que o importante é 

o desenvolvimento socioafetivo, cognitivo e motor de forma a possibilitar a conquista 

da autonomia”. 
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De forma sintética, Olímpia mantém duas frentes de avaliação da educação 

infantil: uma com foco no desenvolvimento das crianças e uma voltada para as 

instituições, realizada por meio do uso dos Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil. A primeira faz uso de instrumentos aplicados individualmente, que têm por 

base os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, sendo que, para as 

crianças de cinco anos de idade, é realizada uma avaliação diagnóstica de leitura e 

escrita, elaborada pela equipe da SME. As informações coletadas por nossa pesquisa 

sugerem que os resultados devem ser utilizados para auxiliar o professor no 

planejamento das aulas. A segunda frente avaliativa é realizada pelos estabelecimentos 

educacionais a cada quatro anos, sendo monitorada pela SME, e seus resultados 

contribuem para a elaboração do Projeto Político Pedagógico dos estabelecimentos 

educacionais. 

 

PILAR DO SUL 

 

O IDHM de Pilar do Sul, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,690. 

Considerado um município de médio desenvolvimento humano, obteve 0,674 no 

indicador referente à renda; 0,820 em longevidade e 0,594 em educação. Se levarmos 

em conta apenas a variável relativa à educação, o município seria classificado como de 

baixo desenvolvimento, de acordo com os critérios estipulados pelo índice. 

Em 2010, a população do município era de 26.406 habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 28.309 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 6.546248 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 3.421 (52,26%) estavam sob a 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 1.320 na educação infantil, 

2.070 no ensino fundamental e 31 na Modalidade EJA do ensino fundamental. No 

Gráfico 30 registramos a distribuição das matrículas por etapa e modalidade, na rede 

municipal de educação de Pilar do Sul. 

  

                                                   
248 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 
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Gráfico 30 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Pilar do Sul. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, das 1.320 matrículas existentes na rede municipal de 

educação, 607 destinavam-se à creche e 713 à pré-escola. As instituições privadas eram 

responsáveis por 56 matrículas – 16 em creche e 40 na pré-escola. Os dados estão 

detalhados na Tabela 56. 

 

Tabela 56 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Pilar do Sul. 2015 

Dependência administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 607 97,43 713 94,69 1.320 95,93 

Privada 16 2,57 40 5,31 56 4,07 

TOTAL 623 100,00 753 100,00 1.376 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede municipal respondia pela maior parte das 

matrículas, sendo 2.055 nos anos iniciais e 15 nos anos finais da etapa. A rede estadual 

mantinha 1.617 matrículas nos anos finais. As escolas privadas responsabilizavam-se 

por 86 matrículas nos anos iniciais e 97 nos anos finais. Os dados estão detalhados na 

Tabela 57. 
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Tabela 57 – Número de matrículas no ensino fundamental, anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Pilar do Sul. 2015 

Dependência administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual - 0,00 1.617 93,52 1.617 41,78 

Municipal 2.055 95,98 15 0,87 2.070 53,49 

Privada 86 4,02 97 5,61 183 4,73 

TOTAL 2.141 100,00 1.729 100,00 3.870 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio era atendido pela rede estadual de ensino e por escolas privadas, 

com 1.146 e 67 matrículas, respectivamente. A Modalidade EJA do ensino fundamental 

era atendida pela rede municipal e pela rede estadual de ensino. A Modalidade EJA do 

ensino médio era responsabilidade da rede estadual. Não havia atendimento à educação 

profissional em nenhuma das dependências administrativas, no município. 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

Em 2015 havia 81249 docentes atuando na educação infantil, em Pilar do Sul. 

Destes, 41 (37 na rede municipal e quatro em escolas privadas) atuavam em creches e 

42 (35 na rede municipal e sete em escolas privadas) na pré-escola (INEP/Sinopse 

Estatística da Educação Básica, 2015).  

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

10 estabelecimentos250 educacionais, sendo que cinco (quatro da rede municipal e um 

privado) atendiam à creche e sete (cinco da rede municipal e dois privados) atendiam à 

pré-escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 

O Plano Municipal de Educação (PME) de Pilar do Sul foi aprovado pela Lei nº 

285, de 24 de junho de 2015. Ao realizarmos a busca do referido documento, na 

internet, não encontramos o Anexo anunciado por ela, que conteria as informações 

sobre a educação municipal e as metas projetadas para o período de vigência do Plano. 

  

                                                   
249Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
250 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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Características da avaliação 

 

De acordo com informações prestadas pelo município à pesquisa coordenada 

pela FCC e pelo INEP, na avaliação da educação infantil existente em Pilar do Sul “são 

avaliados os níveis de escrita [das crianças], propostos para cada faixa etária” (FCC; 

INEP, 2014 - Base de dados). De caráter diagnóstico, a avaliação é realizada pelo 

professor da turma, de forma individual. 

Segundo informações fornecidas pela assessora da SME que respondeu à nossa 

pesquisa, a rede utiliza uma sondagem que tem como objetivos: “mapear o 

conhecimento do educando; elaborar o planejamento do professor; reorientar sua prática 

pedagógica; e definir as possíveis intervenções”. 

A sondagem é realizada bimestralmente, pelos professores, “com os alunos da 

Educação Infantil – maternal I e II e 1ª e 2ª fase [pré-escola]”. De acordo com a 

respondente, a coordenadora municipal da educação infantil, após a aplicação de cada 

sondagem, “analisa e computa os dados” e elabora gráficos de cada estabelecimento 

educacional e da rede municipal. Os gráficos são repassados para os diretores das 

instituições “analisarem e estudarem os resultados em HTPC, com seus professores”. A 

coordenadora do município “também realiza HTPC explicando os níveis de garatuja e 

escrita, para os professores aplicarem a sondagem com propriedade” e terem um 

diagnóstico para o planejamento. 

Para a sondagem das crianças do Maternal I e II é utilizado um desenho e, para 

as crianças da pré-escola, é realizada a sondagem da escrita, “para constatar o que as 

crianças já sabem [...] e saber qual a lógica que elas utilizam no momento de escrever, 

perceber se elas sabem por que estão escrevendo e para que estão escrevendo”. A 

assessora assinala que, “com esse processo e a partir das pistas obtidas, o professor 

passa a conhecer as hipóteses de escrita elaboradas pelos próprios alunos e, dessa forma, 

poderá planejar atividades mais significativas e ainda organizar duplas e grupos de 

acordo com as necessidades de cada criança”. Para a realização da classificação dos 

níveis de escrita da criança, a Secretaria disponibiliza aos estabelecimentos 

educacionais e seus respectivos professores uma tabela251 com as características e 

exemplos de cada nível. (Figura 3) 

  

                                                   
251 A tabela foi fornecida pela respondente de nossa pesquisa no município de Pilar do Sul. 
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Figura 3 – Características e exemplos dos níveis de escrita para classificação. Pilar do Sul 

 
Fonte: Documento disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação de Pilar do Sul. 

 

Segundo a assessora, esse trabalho é realizado para “ajustar o planejamento do 

trabalho, para que, ao final do ano letivo, todos estejam em um nível correspondente à 

sua fase e aptos para entrar na alfabetização”. 
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De forma sintética, a avaliação da educação infantil de Pilar de Sul tem como 

foco o desenvolvimento das crianças e é realizada pelos professores dos 

estabelecimentos educacionais, a partir de orientações e instrumentos fornecidos pela 

SME. Para as crianças da pré-escola é aplicada uma sondagem da escrita. O tratamento 

e análise dos resultados são atribuições da coordenadora municipal da educação infantil. 

Os gráficos produzidos são entregues aos diretores das instituições para análise conjunta 

com os professores e ajustes no planejamento. 

 

PIRASSUNUNGA 

 

O IDHM de Pirassununga, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,801. 

Considerado um município de desenvolvimento humano muito alto, obteve 0,789 no 

indicador referente à renda; 0,884 em longevidade e 0,736 em educação. Se levarmos 

em conta as variáveis relativas à renda e à educação, o município seria classificado 

como de alto desenvolvimento, de acordo com os critérios estipulados pelo índice. 

Em 2010, a população do município era de 70.081 habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 74.587 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 15.652252 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 5.840 (37,31%) estavam sob a 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 2.260 na educação infantil, 

3.455 no ensino fundamental, 107 na Modalidade EJA do ensino fundamental e 18 na 

Educação Profissional. No Gráfico 31 registramos a distribuição das matrículas por 

etapa e modalidade, na rede municipal de educação de Pirassununga. 

 

  

                                                   
252 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 
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Gráfico 31 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Pirassununga. 2015 

 
 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 

Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, das 2.260 matrículas existentes na rede municipal de 

educação 1.026 destinavam-se à creche e 1.234 à pré-escola. As instituições privadas 

eram responsáveis por 651 matrículas – 294 em creche e 357 na pré-escola. Os dados 

estão detalhados na Tabela 58. 

 

Tabela 58 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Pirassununga. 2015 

Dependência administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 1.026 77,73 1.234 77,56 2.260 77,64 

Privada 294 22,27 357 22,44 651 22,36 

TOTAL 1.320 100,00 1.591 100,00 2.911 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede municipal responsabilizava-se por 3.454 

matrículas nos anos iniciais e a rede estadual mantinha 2.444 matrículas nos anos finais 

da etapa. As escolas privadas respondiam por 1.512 matrículas nos anos iniciais e 1.056 

nos anos finais. Os dados estão detalhados na Tabela 59. 

  

38,70%

59,16%

1,83% 0,31%

Educação Infantil Ensino Fundamental EJA Educação Profissional
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Tabela 59 – Número de matrículas no ensino fundamental, anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Pirassununga. 2015 

Dependência administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual - 0,00 2.444 69,81 2.444 28,87 

Municipal 3.454 69,55 1 0,03 3.455 40,81 

Privada 1.512 30,45 1.056 30,16 2.568 30,33 

TOTAL 4.966 100,00 3.501 100,00 8.467 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 

Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio era atendido pela rede estadual de ensino e por escolas privadas, 

com 1.874 e 811 matrículas, respectivamente. A Modalidade EJA do ensino 

fundamental era atendida pelas redes municipal e estadual de ensino, bem como por 

escolas privadas. A Modalidade EJA do ensino médio era responsabilidade da rede 

estadual e das escolas privadas. A educação profissional era atendida pelas redes 

estadual e municipal e por escolas privadas. (INEP/Sinopse Estatística da Educação 

Básica, 2015) 

Em 2015 havia 197253 docentes atuando na educação infantil em Pirassununga. 

Destes, 101 (65 na rede municipal e 36 em escolas privadas) atuavam em creches e 118 

(70 na rede municipal e 48 em escolas privadas) na pré-escola (INEP/Sinopse Estatística 

da Educação Básica, 2015).  

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

37 estabelecimentos254 educacionais, sendo que 26 (18 da rede municipal e oito 

privados) atendiam à creche e 25 (17 da rede municipal e oito privados) atendiam à pré-

escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 

O Plano Municipal de Educação (PME) de Pirassununga foi aprovado pela Lei 

nº 4.851, de 16 de setembro de 2015, com vigência de dez anos. O documento não 

apresenta caracterização do município e diagnóstico de sua situação educacional. 

Na Meta 1, relativa à educação infantil, o Plano prevê a universalização da pré-

escola até 2016 e a ampliação do atendimento em creches e, no mínimo, 50% até o fim 

da vigência da referida lei. Para dar conta dessa meta, prevê 21 estratégias, quais sejam: 

 

                                                   
253Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
254 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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1.1. Viabilizar, em regime de colaboração entre a União, o Estado e o 
Município, assunção das metas de expansão da rede pública de 
educação infantil no tocante a infraestrutura e a contratação de 
profissionais, segundo padrão nacional de qualidade; 

1.2. Viabilizar estudo a fim de garantir que, ao final da vigência deste 
PME, seja inferior a 10% (dez por cento) a diferença entre as 

taxas de frequência à educação infantil das crianças de até três 
anos, oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado 
e as do quinto de renda familiar per capita mais baixo; 

1.3. Realizar, periodicamente, em regime de colaboração com o 
Estado e a União, levantamento da demanda por creche para a 
população de até três anos, por meio de consulta as bases de dados 
e estudos estatísticos, como forma de planejar a oferta e verificar 

o atendimento da demanda manifesta; 
1.4.  Apropriar-se das normas estabelecidas a partir do PNE, com 

referência aos procedimentos e prazos para definição de 
mecanismos de consulta pública da demanda local das famílias, 
por creches; 

1.5.  Aderir em regime de colaboração e respeitadas as normas de 
acessibilidade, a programas nacionais e estaduais de construção e 

reestruturação de escolas, bem como de aquisição de 
equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de 
escolas públicas de educação infantil; 

1.6. Instituir programa municipal de construção e reestruturação de 
escolas, bem como de aquisição de equipamentos, visando à 
expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de 
educação infantil; 

1.7. Aplicar, a partir do instrumento ensejado no âmbito do PNE, a 

avaliação da educação infantil, a ser realizada a cada dois anos, 
com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a 
infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, 
os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros 
indicadores relevantes; 

1.8. Articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas 
como entidades beneficentes de assistência social na área de 

educação com a expansão da oferta na rede escolar pública; 
1.9. Promover em regime de colaboração, a formação inicial e 

continuada dos profissionais da educação infantil, garantindo, 
progressivamente, o atendimento por profissionais com formação 
superior; 

1.10. Buscar a articulação com pós-graduação, núcleos de pesquisa e 
cursos de formação para profissionais da educação, de modo a 

garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que 
incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de 
ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da 
população de zero a cinco anos; 

1.11. Fomentar o atendimento das populações do campo na educação 
infantil nas respectivas comunidades, por meio do 
redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando 
a nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a 

atender às especificidades dessas comunidades, garantindo 
consulta prévia e informada; 

1.12. Garantir o acesso à educação infantil e a oferta do atendimento 
educacional especializado complementar e suplementar aos alunos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 



495 

 

 

habilidades ou superdotação, em regime de colaboração técnica e 
financeira; 

1.13. Implementar, em caráter complementar, programas de 
orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas 
de educação, saúde e assistência social, com foco no 
desenvolvimento integral das crianças de até três anos de idade, 

modeladas nas propostas ensejadas pelo PNE; 
1.14. Preservar as especificidades da educação infantil na 

organização das redes escolares, garantindo e aprimorando o 
atendimento da criança de zero a cinco anos em estabelecimentos 
que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação 
com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do aluno de seis 
anos de idade no ensino fundamental; 

1.15. Fortalecer em colaboração à União, o acompanhamento e o 
monitoramento do acesso e da permanência das crianças na 
educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de 
transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os 
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância. 

1.16.  Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à 
educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência 

social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção 
da família em relação às crianças de até três anos; 

1.17. Realizar levantamento e publicação anual da demanda 
manifesta por educação infantil em creches e pré-escolas, como 
forma de planejar e verificar o atendimento com a colaboração da 
União e do estado; 

1.18. Estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para 
todas as crianças de zero a cinco anos, conforme estabelecido nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; 
1.19. Estabelecer estratégias de supervisão com vistas à formalização 

das matrículas das crianças atendidas na educação infantil pela 
rede privada de ensino; 

1.20. Priorizar, no atendimento em creches, as crianças em situação 
de maior vulnerabilidade social e as que apresentem deficiência, 
transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou 

superdotação; 
1.21. Garantir no currículo escolar a música, como conteúdo 

obrigatório, mas não exclusivo, de componente curricular do 
ensino de arte, de forma a promover o desenvolvimento cultural 
da educação infantil. (CÂMARA MUNICIPAL DE 

PIRASSUNUNGA, 2015, p. 5) 

 

O PME prevê, em outras metas e estratégias, ações que envolvem a educação 

infantil, como a universalização do atendimento às crianças com deficiências (Meta 4); 

articulação entre a pré-escola e os anos iniciais do ensino fundamental, no que tange às 

estratégias de alfabetização (Meta 5); ampliação do atendimento em tempo integral 

(Meta 6); ações para melhoria da qualidade e da aprendizagem (Meta 7); assegurar, em 

regime de colaboração com o estado e a União, que todos os profissionais do 

magistérios obtenham formação em nível superior (Meta 13); e ações relativas à 



496 

 

 

valorização da carreira docente (Meta 15). A Meta 13 e a estratégia 15.8 da Meta 15 

envolvem, diretamente, os professores que atuam na educação infantil, dado que é nessa 

etapa que se encontra o maior número de professores com formação em nível médio. 

Destaque-se que, na referida estratégia da Meta 15, há a previsão de manutenção da 

diferença salarial existente entre os professores com esse nível de formação e os que 

possuem nível superior, como forma de estimular os docentes a aprimorarem sua 

formação. 

 

Meta 15 

Estratégia 15.8: Manter a diferenciação do salário inicial da carreira 
do magistério por titulação, entre os habilitados em nível médio e os 
habilitados em nível superior e pós-graduação, como forma de 
estímulo à melhoria da formação docente e da qualidade da educação 
básica. (CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA, 2015, p. 

29) 

 

O PME de Pirassununga assume grande parte das estratégias previstas no PNE e 

insere estratégias adequadas à sua realidade local, como é o caso da priorização do 

ensino de música nas aulas de artes destinadas às crianças da educação infantil. No que 

concerne à avaliação, faz referência a avaliação prevista no Plano Nacional, voltada 

para a aferição da qualidade dos insumos e processos. 

 

Características da avaliação 

 

De acordo com informações prestadas pelo município à pesquisa coordenada 

pela FCC e pelo INEP, a avaliação da educação infantil em Pirassununga tem como 

foco o desenvolvimento das crianças e avalia os eixos previstos no Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil, quais sejam: “Linguagem Oral e Escrita; 

Linguagem Matemática; Natureza e Sociedade; Cuidados, Nutrição e Saúde; Música e 

Artes; Movimento” (FCC; INEP, 2014 - Base de dados). 

Segundo a equipe da SME que respondeu as questões de nossa pesquisa, “o 

formato de Avaliação para a Educação Infantil é adotado e orientado pela Equipe da 

Divisão de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação”. 

Para a realização da avaliação são utilizados os seguintes instrumentos: 

portfólio, avaliações diagnósticas, pautas de observação, registros fotográficos e 

gravações de áudio e vídeo.  
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Os professores coordenadores da rede municipal de educação fornecem 

orientações, em reuniões/encontros pedagógicos, para os professores coordenadores de 

Unidade e os coordenadores regionais de Creche, “que as disseminam aos docentes nos 

Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPCs)”. Na visão da equipe, “as situações 

de avaliação devem permitir o acompanhamento das aprendizagens, sempre mediado 

pelo conteúdo (o que se aprende) e também pelo sujeito (de que maneira cada um 

aprende)”.  

Nessa perspectiva, a equipe compreende que “as propostas não devem ser 

pensadas para medir o que ainda não se conseguiu aprender e, sim, para selecionar 

intervenções adequadas que contribuam para o avanço de cada um”. E acrescentam:  

 

A avaliação precisa possibilitar que aquele que está sendo analisado 
possa ter clareza do que aprendeu e do que ainda falta. É importante 

que as crianças, seus familiares e também os educadores tenham 
clareza sobre o percurso de aprendizagem realizado – as intervenções, 
as dificuldades, as conquistas e os objetivos ainda por vir. 

 

De acordo com as informações prestadas, a rede municipal de educação optou 

pelo uso do que denomina “portfólio reflexivo”, o que, segundo a equipe, “pode ser 

definido como uma coleção de amostras significativas que evidenciam o 

desenvolvimento da criança em um determinado período”. E asseveram: 

 

Essas amostras podem ser iniciadas com um foco em uma 
aprendizagem específica e, progressivamente, isto pode ser ampliado. 
Desse modo os professores terão a oportunidade de experimentar, 
refletir, adequar-se e dominar esse instrumento de avaliação. 

 

Na visão da equipe da SME, o portfólio reflexivo possibilita a “análise e 

reflexão de todos os envolvidos no processo educativo”. 

Em suma, a avaliação da educação infantil de Pirassununga tem como foco o 

desenvolvimento das crianças e é orientada pela equipe técnica da SME. A avaliação é 

composta por diferentes instrumentos utilizados para compor um portfólio “reflexivo” e 

está baseada nos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. As 

informações prestadas pelo município à nossa pesquisa sugerem que os resultados 

devem ser utilizados para evidenciar os avanços e as dificuldades apresentadas pelas 

crianças, bem como favorecer a análise e reflexão sobre o processo educativo. 
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PRAIA GRANDE 

 

O IDHM de Praia Grande, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,754. 

Considerado um município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,744 no indicador 

referente à renda; 0,834 em longevidade e 0,692 em educação. Se levarmos em conta a 

variável relativa à educação, o município seria classificado como de médio 

desenvolvimento, de acordo com os critérios estipulados pelo índice. 

Em 2010, a população do município era de 262.051 habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 299.261 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 76.273255 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 44.476 (58,31%) estavam sob a 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 14.489 na educação infantil, 

28.835 no ensino fundamental e 1.152 na Modalidade EJA do ensino fundamental. No 

Gráfico 32 registramos a distribuição das matrículas, por etapa e modalidade, na rede 

municipal de educação de Praia Grande. 

 

Gráfico 32 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Praia Grande. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, das 14.489 matrículas existentes na rede municipal de 

educação 7.918 destinavam-se à creche e 6.571 à pré-escola. As instituições privadas 

                                                   
255 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns 

32,58%

64,83%

2,59%

Educação Infantil Ensino Fundamental EJA
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eram responsáveis 2.291 matrículas – 1.034 em creche e 1.257 na pré-escola. Os dados 

estão detalhados na Tabela 60. 

 

Tabela 60 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Praia Grande. 2015 

Dependência administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 7.918 88,45 6.571 83,94 14.489 86,35 

Privada 1.034 11,55 1.257 16,06 2.291 13,65 

TOTAL 8.952 100,00 7.828 100,00 16.780 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede municipal respondia pela maior parte das 

matrículas, sendo 20.088 nos anos iniciais e 8.747 nos anos finais da etapa. A rede 

estadual mantinha oito matrículas nos anos iniciais e 6.941 nos anos finais. As escolas 

privadas responsabilizavam-se por 3.319 matrículas nos anos iniciais e 2.402 nos anos 

finais. Os dados estão detalhados na Tabela 61. 

 

Tabela 61 – Número de matrículas no ensino fundamental, anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Praia Grande. 2015 

Dependência administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual 8 0,03 6.941 38,37 6.949 16,74 

Municipal 20.088 85,79 8.747 48,35 28.835 69,47 

Privada 3.319 14,17 2.402 13,28 5.721 13,78 

TOTAL 23.415 100,00 18.090 100,00 41.505 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio era atendido pela rede estadual de ensino e por escolas privadas, 

com 10.125 e 1.280 matrículas, respectivamente. A Modalidade EJA do ensino 

fundamental e médio era atendida pela rede municipal e pela rede estadual de ensino. A 

educação profissional era atendida pela rede estadual e por escolas privadas. 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 
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Em 2015, havia 501256 docentes atuando na educação infantil em Praia Grande. 

Destes, 88 atuavam em creches privadas e 421 (322 na rede municipal e 100 em escolas 

privadas) na pré-escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015).  

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

75 estabelecimentos257 educacionais, sendo que 74 (31 da rede municipal e 43 privados) 

atendiam à creche e 75 (31 da rede municipal e 44 privados) atendiam à pré-escola 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). No início de 2017, de acordo 

com matéria publicada no site da Prefeitura Municipal de Praia Grande, foi inaugurado 

um estabelecimento “com capacidade de receber até 900 crianças, com idade de 4 meses 

a 5 anos”258, com vistas a ampliar o atendimento à etapa. 

O Plano Municipal de Educação (PME) de Praia Grande foi aprovado pela Lei 

nº 1.772, de 9 de junho de 2015, com vigência de dez anos. O documento não apresenta 

caracterização do município e diagnóstico de sua realidade educacional. Nas Metas e 

estratégias relativas à educação infantil, prevê: 

 

1. Ampliar a oferta de Educação Infantil para crianças de zero a três 
anos de forma a atender em 05 (cinco) anos, 50% da população. 

1.1. Ampliar a revitalização e construção das escolas de Educação 
Infantil; 

1.2. Manter a parceria com as escolas privadas através da oferta 
de bolsa de estudos com isenção de parte dos impostos 
municipais; 

1.3. Definir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, metas de expansão das 
respectivas redes públicas de educação infantil segundo 

padrão nacional de qualidade, considerando as peculiaridades 
locais; 

1.4. Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, 
levantamento da demanda por creche para a população de até 
3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o 
atendimento da demanda manifesta; 

1.5. O Distrito Federal e os Municípios, com a colaboração da 

União e dos Estados, realizarão e publicarão, a cada ano, 
levantamento da demanda manifesta por educação infantil em 
creches e pré-escolas, como forma de planejar e verificar o 
atendimento. 

2. Universalizar, até 2016, a oferta de Educação Infantil para 
crianças de quatro a cinco anos. 

                                                   
256Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
257 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
258 Disponível em: http://www.praiagrande.sp.gov.br/pgnoticias/noticias/noticia_01.asp?cod=40839, 

acesso em 22/01/2017. 

http://www.praiagrande.sp.gov.br/pgnoticias/noticias/noticia_01.asp?cod=40839
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2.1. Definir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, metas de expansão das 
respectivas redes públicas de educação infantil segundo 
padrão nacional de qualidade, considerando as peculiaridades 
locais; 

2.2. Ampliar a revitalização e construção das escolas de Educação 

Infantil; 
2.3. Manter a parceria com as escolas privadas, através da oferta 

de bolsa de estudos com isenção de parte dos impostos 
municipais. 

3. Assegurar a observância dos padrões mínimos de infraestrutura 
para o funcionamento adequado das instituições de Educação 
Infantil pública e privada quanto à: 

a) Espaço interno, com iluminação, insolação, ventilação, visão 
para o espaço externo, rede elétrica, segurança, água potável e 
esgotamento sanitário; 

b) Instalações sanitárias para a higiene pessoal das crianças; 
c) Instalações para o preparo e/ou serviço de alimentação; 
d) Ambiente interno e externo para o desenvolvimento das 

atividades, conforme as diretrizes curriculares e a metodologia 

da Educação Infantil, incluindo o repouso, a expressão livre, o 
movimento e o brinquedo; 

e) Mobiliários, equipamentos e materiais pedagógicos; 
f) Adequação às características das crianças com deficiência. 
3.1. Manter por meio da Comissão de Autorização de Escolas de 

Educação Infantil a fiscalização dos aspectos de infraestrutura 
e pedagógicos. 

3.2. Manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as 

normas de acessibilidade, programa nacional de construção e 
reestruturação de escolas, bem como de aquisição de 
equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física 
de escolas públicas de Educação Infantil. 

3.3. Manter a avaliação da oferta da Educação Infantil, a ser 
realizada a cada dois anos, com base em parâmetros nacionais 
de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro 

de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, 
a situação de acessibilidade, entre outros indicadores 
relevantes. 

4. Assegurar que todas as escolas de Educação Infantil o município, 
observem a política educacional voltada a Educação Infantil, com 
base nas diretrizes nacionais, nas normas complementares 
estaduais e nas sugestões dos referenciais curriculares nacionais. 

5. Assegurar que, todas as instituições de Educação Infantil do 
município tenham formulado, com a participação dos 
profissionais de educação neles envolvidos, seus projetos 
pedagógicos. 

6. Visar o apoio técnico-pedagógico para a melhoria da qualidade e 
garantia do cumprimento dos padrões mínimos estabelecidos pelas 
diretrizes nacionais e estaduais. 

7. Instituir mecanismos de colaboração entre os setores da educação, 

saúde e assistência social no atendimento às crianças de 0 (zero) a 
3 (três) anos de idade nas escolas públicas. 

8. Garantir a continuidade da oferta da alimentação escolar para as 
crianças atendidas na Educação Infantil, nos estabelecimentos 
públicos em regime de colaboração da União e dos Estados. 
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8.1. Assegurar, às escolas públicas, o fornecimento de materiais 
pedagógicos adequados às faixas etárias e às necessidades do 
trabalho educacional. 

8.2. Implementar, em caráter complementar, programas de 
orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das 
áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no 

desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos de 
idade. 

9. Assegurar que as creches ou entidades equivalentes continuem a 
participar do sistema nacional de estatísticas educacionais. 
9.1. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e 

da permanência das crianças na educação infantil, em 
especial dos beneficiários de programas de transferência de 

renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos 
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância. 

10. Fortalecer conselhos escolares ou outras formas de participação da 
comunidade escolar e local na melhoria do funcionamento e no 
enriquecimento das oportunidades educativas e dos recursos 
pedagógicos das instituições de Educação Infantil municipais. 

11. Adotar progressivamente, até o final da década deste Plano, o 

atendimento em tempo integral para 50 % (cinquenta por cento) 
das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos. 

12. Assegurar gradativamente o uso produtivo de recursos 
tecnológicos, oportunizando o uso das tecnologias da informação 
e comunicação (TIC) para apoio à pratica docente e o 
aproveitamento das horas de trabalho pedagógico, garantindo 
reflexões, pesquisas e interações entre os pares. 

13. Assegurar o uso das TIC (tecnologia da informação e 

comunicação) para contribuir com o processo de aprendizagem do 
aluno, explorando habilidades e competências que desenvolvam a 
criatividade e o conhecimento. 

14. Preservar as especificidades da educação infantil na organização 
das redes escolares garantindo o atendimento da criança de 0 
(zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que atendam a 
parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa 

escolar seguinte, visando o ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) 
anos de idade no ensino fundamental. 

15. Incentivar a utilização dos recursos tecnológicos disponíveis na 
Unidade Escolar pelos profissionais da educação. 

16. Fomentar o atendimento das comunidades indígenas e 
quilombolas na educação infantil nas respectivas comunidades, 
por meio do redimensionamento da distribuição territorial da 

oferta, limitando a nucleação de escolas e o deslocamento de 
crianças, de forma a atender às especificidades dessas 
comunidades, garantido consulta prévia e informada. 

17. Fomentar a capacitação dos recursos tecnológicos visando a 
promoção do ensino e da aprendizagem. 

18. Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a 
utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas 
públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para 

implementação das condições necessárias para a universalização 
das bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes 
digitais de computadores, inclusive a internet. 
18.1. Fortalecer as redes físicas dos laboratórios de 

informática, com a ampliação e instalação gradativa de rede 
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de internet nas escolas públicas viabilizando o 
aperfeiçoamento dos profissionais do magistério em prol da 
melhoria da qualidade de ensino. 

18.2. Atualização periódica dos equipamentos tecnológicos 
dos laboratórios de informática. (PREFEITURA DA 
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE, 2015, p. 

1) 

 

O PME de Praia Grande assume as indicações previstas no PNE, tanto na Meta 

específica para a educação infantil como nas estratégias que envolvem a etapa, em 

outras metas do Plano.  

Registra-se a existência de algumas estratégias adaptadas à realidade local, como 

é o caso da estratégia 2.3 da Meta que trata da universalização da pré-escola, pela qual 

se prevê, para atendimento da educação infantil, a oferta de bolsas de estudos para 

matrícula de alunos em instituições particulares com subsídios públicos. Segundo 

matéria publicada no site da prefeitura de Praia Grande, 

 

[...] a SEDUC disponibiliza dois tipos de bolsas de estudos. As bolsas 

parciais (50% do valor da anuidade escolar), para alunos de Educação 
Infantil, ensinos Fundamental e Médio. As outras são as integrais, 
para estudantes/atletas do Ensino Fundamental e Médio, que 
representam a Cidade por meio de seleções coordenadas pela 
Secretaria de Esporte e Lazer (Seel).259 

 

Outra estratégia que trata da realidade local diz respeito ao fomento do 

atendimento à educação infantil para crianças indígenas e quilombolas, dentro de suas 

próprias comunidades.  

Por fim, o Plano prevê ações com o propósito de melhorar o acesso a 

tecnologias, tanto para as crianças quanto para os profissionais que atuam na etapa. 

Quanto à avaliação, o documento indica que Praia Grande assumirá a perspectiva 

avaliativa presente no PNE. 

 

Características da avaliação 

 

De acordo com as informações prestadas pelo município à pesquisa coordenada 

pela FCC e pelo INEP, a avaliação da educação infantil em Praia Grande tem como foco 

                                                   
259 Disponível em: http://www.praiagrande.sp.gov.br/pgnoticias/noticias/noticia_01.asp?cod=40750, 

acesso em 20/01/2017. 

http://www.praiagrande.sp.gov.br/pgnoticias/noticias/noticia_01.asp?cod=40750
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“o desenvolvimento global das crianças, suas habilidades e competências” (FCC; INEP, 

2014 - Base de dados). A avaliação é realizada por meio de “acompanhamento e 

registro do desenvolvimento”. Além disso, trimestralmente são realizadas avaliações 

diagnósticas e formativas. 

As avaliações diagnósticas, padronizadas pela SME e dirigidas às crianças de 

quatro e cinco anos de idade, “são realizadas por todas as unidades de educação 

infantil”, segundo a secretária de educação, respondente de nossa pesquisa no 

município. A elaboração fica a cargo da equipe de assistentes técnicos pedagógicos da 

Secretaria de Educação. De acordo com ela, essa avaliação é composta por “atividades 

que atendem o planejamento de cada nível”. Os níveis são os denominados: Infantil I 

(crianças de quatro anos) e Infantil II (crianças de cinco anos). Ela acrescenta que o 

“trabalho pedagógico é pautado no desenvolvimento de trabalho sistematizado nos 

diferentes eixos de conhecimento”. 

Os resultados aferidos nas avaliações “servem como subsídios para verificar os 

requisitos que nortearão o trabalho pedagógico da educação infantil” na rede municipal 

de ensino. De acordo com a respondente, o objetivo principal da avaliação é 

 

[...] fornecer indicadores de qualidade de ensino, subsidiando a 
formulação das ações pedagógicas oferecidas nas escolas públicas do 
Município, definindo critérios para planejar atividades e criar 

situações que gerem avanços na aprendizagem, permitindo corrigir 
rumos e indicar caminhos, agindo como um instrumento de ação-
reflexão da prática pedagógica, colaborando assim, com a melhoria 
nos resultados qualitativos nas escolas de Educação Infantil de Praia 
Grande. 

 

Em síntese, Praia Grande conta com uma avaliação da educação infantil com 

foco no desenvolvimento das crianças, promovida por meio de acompanhamento e 

registro contínuo desse desenvolvimento. Há uma avaliação diagnóstica padronizada 

dirigida apenas às crianças de quatro e cinco anos, elaborada e aplicada trimestralmente 

pela SME. Os resultados são utilizados como subsídios para nortear o trabalho 

pedagógico da etapa. 
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PRESIDENTE BERNARDES 

 

O IDHM de Presidente Bernardes, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,757. 

Considerado um município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,718 no indicador 

referente à renda; 0,839 em longevidade e 0,719 em educação. 

Em 2010, a população do município era de 10.626 habitantes, e, em 2015, a estimativa 

populacional era de 13.568 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 2.371260 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 1.230 (51,88%) estavam sob a 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 205 na educação infantil e 1.025 

no ensino fundamental. No Gráfico 33 registramos a distribuição das matrículas por 

etapa e modalidade, na rede municipal de educação de Presidente Bernardes. 

 

Gráfico 33 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa de ensino. 
Presidente Bernardes. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, a rede municipal de educação mantinha 205 matrículas na 

pré-escola e as instituições privadas eram responsáveis por 199 matrículas – 150 em 

creche e 49 na pré-escola. Os dados estão detalhados na Tabela 62. 

  

                                                   
260 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 

16,67%

83,33%

Educação Infantil Ensino Fundamental
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Tabela 62 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Presidente Bernardes. 2015 

Dependência administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal - 0,00 205 80,71 205 50,74 

Privada 150 100,00 49 19,29 199 49,26 

TOTAL 150 100,00 254 100,00 404 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede municipal responsabilizava-se por 559 matrículas 

nos anos iniciais e 466 nos anos finais da etapa. As escolas privadas respondiam por 

146 matrículas nos anos iniciais e 100 nos anos finais. Os dados estão detalhados na 

Tabela 63. 

 

Tabela 63 – Número de matrículas no ensino fundamental, anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Presidente Bernardes. 2015 

Dependência administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 559 79,29 466 82,33 1.025 80,65 

Privada 146 20,71 100 17,67 246 19,35 

TOTAL 705 100,00 566 100,00 1.271 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio era atendido pela rede estadual de ensino e por escolas privadas, 

com 453 e 50 matrículas, respectivamente. A Modalidade EJA do ensino fundamental 

era atendida era atendida pela rede estadual de ensino e por escolas privadas. A 

Modalidade EJA do ensino médio era atendida apenas pela rede estadual. A educação 

profissional não era oferecida por nenhuma das dependências administrativas, no 

município. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

Em 2015, havia 25261 docentes atuando na educação infantil em Presidente 

Bernardes. Destes, dois atuavam em creches privadas e 23 (18 na rede municipal e cinco 

em escolas privadas) na pré-escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 

2015).  

                                                   
261Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
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De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

sete estabelecimentos262 educacionais, sendo que três (privados) atendiam a creche e 

cinco (quatro da rede municipal e um privado) atendiam à pré-escola (INEP/Sinopse 

Estatística da Educação Básica, 2015). 

Segundo informação constante no Plano Municipal de Educação (PME) de 

Presidente Bernardes, instituído pela Lei nº 2.372, de 24 de julho de 2014, a rede 

municipal de educação conta com um estabelecimento educacional que atende apenas à 

educação infantil, no nível pré-escola, e quatro que atendem à pré-escola e ao ensino 

fundamental. Conforme o documento, a rede subsidia duas creches comunitárias, cujo 

critério de atendimento prioriza “filhos de mães que trabalham fora o dia todo e/ou 

crianças que se encontram em situação de risco” (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

PRESIDENTE BERNARDES; DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2014, p. 

24). O atendimento privado, tanto de creche como da pré-escola, é promovido em um 

único estabelecimento. 

O PME de Presidente Bernardes apresenta a caracterização do município e o 

diagnóstico da situação educacional existente em seu território. Na Meta 1, relativa à 

Educação Infantil, prevê: 

 

1. Ampliar a oferta de Educação Infantil de forma a atender 100% da 
população de 0 até 3anos de idade e da população de 4 a 5 anos. 

2. Atender o maior número de crianças de 0 a 5 anos, em período 
integral nas creches, para filhos de pais que trabalham o dia todo; 
assegurar atendimento às crianças que se encontram em situação 
de risco; estabelecer programas de orientação e apoio a essas 

famílias com a colaboração da educação, saúde, assistência social. 
3. Elaborar padrões mínimos de infraestrutura e normas para 

funcionamento das Instituições de Educação Infantil públicas, 
pelo Conselho Municipal de Educação, o qual poderá deliberar e 
dar prazo para adequação: 
a) Adequar, conforme as necessidades, o espaço interno, com 

iluminação, insolação, visão para o espaço externo, 
ventilação, rede elétrica e segurança, água potável, 

equipamento sanitário; 
b) Melhorar as instalações sanitárias e espaço para higiene 

pessoal da criança; 
c) Construção de refeitórios nas escolas; 
d) Ambiente interno e externo para o desenvolvimento das 

atividades, conforme as diretrizes curriculares e a metodologia 
da educação infantil, incluindo o repouso, a expressão livre, o 

movimento e o brinquedo; 
e) Renovar o mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos; 

                                                   
262 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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f) Adequação do ambiente e do atendimento às características 
das crianças especiais. 

4. Articular com instituições de ensino superior, a atualização 
permanente e o aprofundamento dos conhecimentos de 
profissionais que atuam na Educação Infantil. 
a) Que todos os profissionais do quadro auxiliar da Educação 

Infantil possuam formação em nível superior. A partir da 
vigência do plano, admitir professor de creche, só com 
formação. 

b) Dar continuidade e definir uma política de formação 
continuada para profissionais da educação, seja via "on-line", 
ou através da Divisão Municipal de Educação. Capacitação 
através de cursos de formação e atualização para funcionários, 

especialmente das creches. 
c) Incluir na jornada de profissionais de serviços auxiliares o 

tempo para aperfeiçoamento profissional continuado, 
planejamento e avaliação do trabalho. (L.D.B. / art. 67 inc. II 
e V). 

5. Garantir a formulação dos Projetos Pedagógicos com a 
participação dos profissionais de educação neles envolvidos que 

completem o trabalho com os eixos propostos no RCNEI 
(Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil), 
desenvolvendo noções básicas necessárias para o 
desenvolvimento integral da criança sem obrigatoriedade da 
alfabetização. 

6. Criar uma videoteca com programas educativos adequados à faixa 
etária, visando à melhoria do atendimento. 

7. Adaptar e aumentar o acervo de livros da Educação Infantil. 

8. Manter os Projetos instituídos na Educação Infantil e ampliando-
os de modo a atender um maior número de alunos 
(creches/Escolas) 

9. Criar, uma equipe multiprofissional com objetivo de 
"proporcionar o desenvolvimento integral da criança até os cinco 
anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social, complementando a ação da família e da comunidade". 

(LDB, art. 29), integrada por psicólogo, fonoaudiólogo, 
neurologista e psicopedagogo. 

10. Garantir a alimentação escolar para as crianças atendidas na 
Educação Infantil, nos estabelecimentos públicos e conveniados, 
através da colaboração financeira da União e do Estado. 

11. Assegurar o fornecimento de materiais pedagógicos adequados às 
faixas etárias e às necessidades do trabalho educacional. 

12. Assegurar conselhos escolares com a participação da comunidade 
e profissionais de Educação Infantil. 

13. Assegurar que, além de outros recursos municipais, os 10% dos 
recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino não 
vinculados ao FUNDEB, sejam aplicados, prioritariamente, na 
Educação Infantil. 

14. Criar na Rede de Educação Infantil um Projeto Pedagógico 
Especial, visando à recreação das crianças de 0 a 05 anos, 

atendidas em período integral. 
15. Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos referentes à 

Educação Infantil. (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
PRESIDENTE BERNARDES; DIVISÃO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, 2014, p. 28) 
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O PME de Presidente Bernardes prevê, em outras Metas, ações que fazem 

referência à educação infantil, como o atendimento às crianças com deficiências e a 

valorização do magistério. No que tange à formação dos professores que atuam na 

etapa, prevê a exigência, a partir da aprovação do Plano, de “que todos os professores 

que atuam na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental tenham 

habilitação de licenciatura plena, em Pedagogia” (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

PRESIDENTE BERNARDES; DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2014, p. 

67). 

As estratégias previstas no documento em relação à educação infantil assumem, 

em parte, as indicações previstas pelo Plano Nacional de Educação e faz adaptações 

para sua realidade local. Não prevê, em suas estratégias, a avaliação da educação 

infantil. 

 

Características da avaliação 

 

De acordo com informações constantes no Banco de Dados da pesquisa 

coordenada pela FCC e pelo INEP, em 2014, a rede municipal de educação de 

Presidente Bernardes avalia o desenvolvimento das crianças, no que se refere à 

“coordenação motora, criatividade e atenção” por meio de procedimentos, tais como: 

gincanas e desenhos. As crianças também são avaliadas quanto ao seu “desempenho nas 

atividades para conhecimento de letras” (FCC; INEP, 2014 - Base de dados). 

Segundo a secretária de educação, respondente de nossa pesquisa no município, 

a rede municipal de educação utiliza uma avaliação diagnóstica “que foi elaborada pelos 

profissionais da Educação Infantil”. Segundo ela, o “conteúdo oferecido” para as 

crianças “é apostilado desde 2007 e, todo ano, é avaliado e adequado depois de ser 

analisado”. 

As informações produzidas pela avaliação são utilizadas pelos profissionais da 

educação para verificar se “os objetivos previstos por bimestre” foram atingidos e “o 

que é necessário mudar nas ações pedagógicas para melhorar o desenvolvimento dos 

alunos”.  

No cotidiano escolar, os professores preenchem fichas de acompanhamento e 

realizam reuniões bimestrais para discutir o rendimento escolar. Segundo a secretária, 
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“as ações de urgência são discutidas nos Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo 

(HTPC), durante a semana”. 

Em síntese, a avaliação da educação infantil de Presidente Bernardes tem como 

foco o desenvolvimento das crianças e é promovida por meio de avaliação diagnóstica 

elaborada pelos profissionais da educação, com base nos conteúdos oferecidos pelo 

sistema apostilado adotado pelo município. Os resultados são utilizados para verificar se 

os objetivos de cada bimestre estão sendo atingidos e para modificar as ações 

pedagógicas visando à melhoria do desenvolvimento das crianças. 

 

RANCHARIA 

 

O IDHM de Rancharia, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,751. Considerado 

um município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,720 no indicador referente à 

renda; 0,861 em longevidade e 0,683 em educação. Se considerarmos apenas a variável 

referente à educação, o município seria classificado como de médio desenvolvimento, 

de acordo com os critérios estipulados pelo índice. 

Em 2010, a população do município era de 28.804habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 29.778 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 6.744263 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 2.713 (40,23%) estavam sob a 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 1.238 na educação infantil e 

1.475 no ensino fundamental. No Gráfico 34 registramos a distribuição das matrículas 

por etapa e modalidade, na rede municipal de educação de Rancharia. 

  

                                                   
263 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 
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Gráfico 34 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa de ensino. 
Rancharia. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, a rede municipal de educação mantinha 1.238 matrículas – 

583 em creches e 655 na pré-escola – e as instituições privadas eram responsáveis por 

168 matrículas – 94 em creche e 74 na pré-escola. Os dados estão detalhados na Tabela 

64. 

 
Tabela 64 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Rancharia. 2015 

Dependência administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 583 86,12 655 89,85 1.238 88,05 

Privada 94 13,88 74 10,15 168 11,95 

TOTAL 677 100,00 729 100,00 1.406 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede municipal responsabilizava-se por 1.445 

matrículas nos anos iniciais e 1.475 nos anos finais da etapa. A rede estadual mantinha 

65 matrículas nos anos iniciais e 1.424 nos anos finais. As escolas privadas respondiam 

por 236 matrículas nos anos iniciais e 256 nos anos finais. Os dados estão detalhados na 

Tabela 65. 

  

45,63%

54,37%

Educação Infantil Ensino Fundamental
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Tabela 65 – Número de matrículas no ensino fundamental, anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Rancharia. 2015 

Dependência administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual 65 3,72 1.424 83,27 1.489 43,08 

Municipal 1.445 82,76 30 1,75 1.475 42,68 

Privada 236 13,52 256 14,97 492  14,24 

TOTAL 1.746 100,00 1.710 100,00 3.456 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 

Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio era atendido pela rede estadual de ensino e por escolas privadas, 

com 1.246 e 130 matrículas, respectivamente. A Modalidade EJA do ensino 

fundamental era atendida por escolas privadas. A Modalidade EJA do ensino médio, 

bem como a educação profissional, era mantida pela rede estadual de ensino. 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

Em 2015, havia 126264 docentes atuando na educação infantil em Rancharia. 

Destes, 64 (51 na rede municipal e 13 em escolas privadas) atuavam em creches e 75 

(64 na rede municipal e 11 em escolas privadas) na pré-escola (INEP/Sinopse Estatística 

da Educação Básica, 2015).  

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

19 estabelecimentos265 educacionais, sendo que 10 (seis da rede municipal e quatro 

privados) atendiam a creche e 12 (nove da rede municipal e três privados) atendiam à 

pré-escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 

O Plano Municipal de Educação (PME) de Rancharia foi aprovado pela Lei nº 

19, de 24 de junho de 2015. Ao realizarmos a busca do referido documento, na internet, 

não encontramos o Anexo anunciado por ela, que conteria as informações sobre a 

educação municipal e as metas projetadas para o período de vigência do Plano. 

 

Características da avaliação 

 

Conforme informações constantes na base de dados da pesquisa coordenada pela 

FCC e pelo INEP, a rede municipal de educação de Rancharia avalia “o 

                                                   
264Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
265 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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desenvolvimento das crianças, a participação docente e a participação familiar”. As 

crianças são avaliadas por meio de questionários, os docentes são avaliados nos 

processos de formação continuada e os pais são avaliados por sua “presença ativa”. 

(FCC; INEP, 2014 - Base de dados). 

De acordo com as informações prestadas pela assessora da SME, respondente de 

nossa pesquisa no município, a avaliação da Educação Infantil em Rancharia “é 

elaborada pela Supervisora de Ensino na Secretaria Municipal de Educação, para avaliar 

o desenvolvimento do aluno durante o ano letivo”. Segundo ela, “a ficha avaliativa (ou 

de acompanhamento) e relatórios [são enviados] para a Unidade Escolar em que o aluno 

irá cursar o 1º ano”. Depreende-se dessa informação que essa avaliação, elaborada no 

âmbito da Secretaria de Educação, se destina às crianças que estão finalizando a 

educação infantil. 

A avaliação é aplicada pela supervisora, em conjunto com a coordenadora 

pedagógica do estabelecimento educacional, de forma individual para cada criança. Nas 

avaliações “são contempladas atividades diagnósticas de Linguagem Oral e Escrita e 

Matemática”.  

O resultado das avaliações é utilizado para “programar algumas ações 

pedagógicas para o ano seguinte, bem como para avaliar o desempenho dos 

profissionais”. 

A respondente ressalta, ainda, que a avaliação não é utilizada com fins 

classificatórios ou de julgamento, lembrando o que indica a LDBN 9394/96, ou seja, a a 

avaliação, na educação infantil, não pode ter como objetivo a promoção para o acesso 

ao ensino fundamental. 

Em 2016, a rede municipal de educação instituiu, por meio da Lei nº 23, de 2 de 

junho de 2016, o “Sistema de Avaliação de Aproveitamento Escolar dos Alunos da 

Rede Municipal de Ensino de Rancharia” (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

RANCHARIA; CÂMARA MUNICIPAL DE RACHARIA, 2016), com enfoque no 

desempenho dos alunos do ensino fundamental. A avaliação é aplicada para os 

estudantes do 2º ao 9º ano da etapa. O sistema não incorpora a educação infantil.  

Em suma, a avaliação da educação infantil de Rancharia tem como foco o 

desenvolvimento das crianças. É elaborada pela supervisora de ensino da rede municipal 

de educação e dirigida às crianças da pré-escola. A aplicação também fica a cargo da 

supervisora em conjunto com a coordenação pedagógica do estabelecimento 

educacional, para cada criança e individualmente. Os resultados são utilizados para 
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avaliar o desempenho dos profissionais, bem como para programar algumas ações 

pedagógicas para o ano seguinte. No caso das crianças que estão no último ano da 

educação infantil, os resultados são enviados para a escola em que a criança cursará o 1º 

ano do ensino fundamental. 

 

SANTA FÉ DO SUL 

 

O IDHM de Santa Fé do Sul, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,784. 

Considerado um município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,763 no indicador 

referente à renda; 0,840 em longevidade e 0,751 em educação. 

Em 2010, a população do município era de 29.239 habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 31.348 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 6.277266 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 4.077 (64,95%) estavam sob a 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 1.406 na educação infantil, 

2.488 no ensino fundamental, 47 no ensino médio, 103 na educação profissional e 33 na 

Modalidade EJA do ensino fundamental. No Gráfico 35 registramos a distribuição das 

matrículas por etapa e modalidade, na rede municipal de educação de Santa Fé do Sul. 

 

Gráfico 35 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Santa Fé do Sul. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

                                                   
266 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 

34,49%

61,03%

1,15%
0,81% 2,53%

Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio

EJA Educação Profissional
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Na educação infantil, a rede municipal de educação mantinha 1.406 matrículas – 

841 em creches e 565 na pré-escola – e as instituições privadas eram responsáveis por 

180 matrículas – 74 em creche e 106 na pré-escola. Os dados estão detalhados na Tabela 

66. 

 

Tabela 66 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Santa Fé do Sul. 2015 

Dependência administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 841 91,91 565 84,20 1.406 88,65 

Privada 74 8,09 106 15,80 180 11,35 

TOTAL 915 100,00 671 100,00 1.586 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede municipal responsabilizava-se por 1.404 

matrículas nos anos iniciais e 1.084 nos anos finais da etapa. A rede estadual mantinha 

122 nos anos finais. As escolas privadas respondiam por 292 matrículas nos anos 

iniciais e 258 nos anos finais. Os dados estão detalhados na Tabela 67. 

 

Tabela 67 – Número de matrículas no ensino fundamental, anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Santa Fé do Sul. 2015 

Dependência administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual - 0,00 122 8,33 122 3,86 

Municipal 1.404 82,78 1.084 74,04 2.488 78,73 

Privada 292 17,22 258 17,62 550 17,41 

TOTAL 1.696 100,00 1.464 100,00 3.160 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio era atendido pelas redes municipal e estadual de ensino, bem 

como por escolas privadas, com 968, 47 e 190 matrículas, respectivamente. A 

Modalidade EJA do ensino fundamental era atendida pela rede municipal de educação. 

A Modalidade EJA do ensino médio era mantida pela rede estadual de ensino. A 

educação profissional era atendida pelas redes municipal e estadual de educação. 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 
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Em 2015, havia 101267 docentes atuando na educação infantil em Santa Fé do 

Sul. Destes, 55 (46 na rede municipal e nove em escolas privadas) atuavam em creches 

e 48 (40 na rede municipal e oito em escolas privadas) na pré-escola (INEP/Sinopse 

Estatística da Educação Básica, 2015).  

Segundo informações prestadas pela respondente268 de nossa pesquisa, no 

município, “os profissionais das escolas são docentes e gestores habilitados em curso 

superior específico (Pedagogia ou Normal Superior), concursados e avaliados, conforme 

previsto no Estatuto do Magistério e Plano de Carreiras”269. 

Ainda de acordo com a respondente, “as escolas de educação infantil contam 

com os seguintes profissionais, em cada unidade: docentes efetivos, coordenador 

educacional, diretor de escola e auxiliares de desenvolvimento infantil”. 

Segundo o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 13 

estabelecimentos270 educacionais, sendo que 10 (10 da rede municipal e três privados) 

atendiam a creche e 10 (sete da rede municipal e três privados) atendiam à pré-escola 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 

O Plano Municipal de Educação (PME) de Santa Fé do Sul, aprovado pela Lei nº  

3.347, de 10 de junho de 2015, com vigência de dez anos, apresenta algumas 

informações sobre a estrutura educacional do município e um breve levantamento do 

total de matrículas existentes para cada etapa/modalidade da educação básica. Na Meta 

1, referente à universalização da pré-escola até 2016 e à ampliação do atendimento em 

creches em, no mínimo, 50% até o fim da vigência do Plano, prevê 20 estratégias, quais 

sejam: 

 

1.1. Expandir, em colaboração com o Estado de São Paulo e a União a 
rede pública municipal de Educação Infantil, de forma a atender 
as crianças considerando-se a relação adequada entre o número de 

alunos por turma e por professor, segundo parâmetros legais; 
1.2. Incentivar a frequência das crianças de até 03 (três) anos de idade 

nas instituições públicas municipais de Educação Infantil, e, em 
especial, as provenientes de famílias de menor renda familiar; 

                                                   
267Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
268 A (o) respondente da Secretaria Municipal de Educação de Santa Fé do Sul não se identificou ao 

responder nossas questões de pesquisa. 
269 Para mais informações, acessar a Lei Complementar Nº 198, de 10 de fevereiro de 2011, disponível 

em: 

https://www.santafedosul.sp.gov.br/documentos/Leis_PDF/Exercicio%202011/LEIS%20COMPL/198-

INSTITUI%20O%20ESTATUTO%20DO%20MAGIST_RIO.pdf, acesso em 20/01/2017. 
270 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 

https://www.santafedosul.sp.gov.br/documentos/Leis_PDF/Exercicio%202011/LEIS%20COMPL/198-INSTITUI%20O%20ESTATUTO%20DO%20MAGIST_RIO.pdf
https://www.santafedosul.sp.gov.br/documentos/Leis_PDF/Exercicio%202011/LEIS%20COMPL/198-INSTITUI%20O%20ESTATUTO%20DO%20MAGIST_RIO.pdf
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1.3. Realizar o levantamento e publicar a demanda por creche para a 
população de até03 (três) anos, como forma de planejar a oferta e 
verificar o atendimento da demanda manifesta; 

1.4. Estabelecer no 1º ano de vigência deste plano, normas, 
procedimentos e prazos para a definição de mecanismos de 
consulta pública da demanda das famílias por creche; 

1.5. Manter e ampliar em colaboração com o Estado e a União, 
programa para construção e reestruturação das escolas de 
Educação Infantil, com condições de infraestrutura e 
equipamentos adequados, inclusive as condições de 
acessibilidade aos usuários, segundo parâmetros normativos 
legais; 

1.6. Participar do processo de avaliação da Educação Infantil 

promovido pela União, a fim de aferir, com base em parâmetros 
nacionais de qualidade, a infraestrutura do prédio, o quadro de 
pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a 
situação de acessibilidade, bens e serviços, alimentação, entre 
outros; 

1.7. Oferecer aos profissionais da Educação Infantil, isto é, os do 
Magistério e os demais que se dedicam à área de serviços de 

apoio escolar, capacitação continuada, como forma de melhorar a 
qualidade da educação; 

1.8. Oferecer aos profissionais que ingressam na Educação Infantil 
por concurso público e formação superior, período de capacitação 
para o exercício adequado de suas funções; 

1.9. Estimular a articulação entre a Educação Superior local e os 
cursos de formação para profissionais da educação com o 
objetivo de elaborar currículo e propostas pedagógicas deforma a 

incorporar os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-
aprendizagem às teorias educacionais para o melhor atendimento 
à população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos; 

1.10. Atender com os cuidados necessários o transporte das crianças 
que residem na zona rural, nas escolas de Educação Infantil; 

1.11. Priorizar o acesso à Educação Infantil, sendo dever dos pais ou 
responsáveis pela criança a matricula na Educação Básica a partir 

dos quatros anos de idade; 
1.12. Assegurar o atendimento educacional especializado, 

complementar e suplementar aos alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, assegurando a educação bilíngue para as crianças 
surdas, a linguagem em Braille para os cegos, garantindo a 
transversalidade da Educação Especial nessa etapa da Educação 

Básica, implantando em 2015 o AEE na Educação Infantil; 
1.13. Implementar, em caráter complementar, programas de 

orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas 
de educação, saúde e assistência social, com foco no 
desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos de 
idade; 

1.14. Preservar as especificidades da Educação Infantil na 
organização das redes escolares, garantindo o atendimento da 

criança de zero a cinco anos em estabelecimentos que atendam a 
parâmetros nacionais de qualidade e promover a articulação com 
o ensino fundamental, visando o ingresso nessa etapa aos 6 (seis) 
anos de idade; 
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1.15. Garantir o acompanhamento, o acesso e a permanência das 
crianças na Educação Infantil na fase de Pré-Escola e das crianças 
em fase de creche, em colaboração com as famílias e os órgãos 
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância; 

1.16. Promover a busca ativa das crianças em fase da Educação 
Infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, 

saúde, proteção à infância, preservando o direito de opção das 
famílias em relação às crianças de até 3 (três) anos de idade; 

1.17. Continuar a garantir a Educação Infantil nas creches municipais 
públicas em tempo integral e gradualmente ofertar para as 
crianças em idade de pré-escola, educação em tempo integral, em 
atendimento ao disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil; 

1.18. Continuar a garantir a Educação Infantil com a organização das 
crianças de acordo com a faixa etária e currículo adequado à 
população a que se destina; 

1.19. Continuar a ofertar aos profissionais do Magistério da Educação 
Infantil, a jornada de trabalho de acordo com a Lei Federal n. 
11.738/2008, adotada por este município a partir de2014, dotando 
as unidades escolares de pessoal em número adequado e em 

cargos específicos: professores, coordenadores educacionais, 
diretores, auxiliares de desenvolvimento infantil, devidamente 
habilitados, a fim de garantir as funções básicas dessa etapa: 
cuidar e educar. 

1.20. Autorizar e supervisionar a instalação e o funcionamento de 
instituições específicas privadas de educação infantil, pelos 

órgãos competentes do sistema municipal de ensino. 

Observação: As instituições privadas de ensino farão constar as 
estratégias no Plano Estadual de Educação. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO 
SUL; CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL, 2015, p. 5) 

 

Há, em outras Metas do Plano, a previsão de ações que envolvem a educação 

infantil, como é o caso das metas referentes à educação especial, à garantia de 

alfabetização das crianças até os oito anos de idade, ao oferecimento de educação em 

tempo integral (em Santa Fé do Sul, das 18 escolas que oferecem educação em tempo 

integral, 10 são de educação infantil) e à valorização da carreira docente. Em relação a 

esta última, a estratégia 17.7 prevê “a equiparação gradativa de remuneração inicial 

entre os docentes efetivos de sua rede de ensino: professores de Educação Básica da 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, nos anos iniciais e finais” (PREFEITURA 

MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL; CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL, 2015, p. 32). 

Em relação à formação dos professores, o Plano registra que 100% dos docentes 

que atuam na educação infantil no município têm ensino superior completo. 
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O PME de Santa Fé do Sul assume as indicações previstas no Plano Nacional e 

propõe metas e estratégias adequadas a sua realidade local. No que se refere à avaliação, 

indica que participará da avaliação que está prevista no PNE. 

 

Características da avaliação 

 

A rede municipal de educação de Santa Fé do Sul conta com dois tipos de 

avaliação que ocorrem na educação infantil, conforme as informações prestadas pela 

respondente da nossa pesquisa, no município. Segundo ela, a primeira, de caráter 

institucional, avalia “infraestrutura, condições de acessibilidade, equipamentos, 

mobiliários e número de alunos por docente, baseando-se no Parecer CNE/CEB nº 

08/2010”. A segunda, denominada Avaliação Pedagógica avalia o desenvolvimento das 

crianças. 

Ambas as avaliações são realizadas pelos “gestores e docentes das instituições 

de Educação Infantil”, tomando por base as “normas e diretrizes traçadas pela equipe 

técnica de planejamento educacional, em conformidade com as diretrizes do Conselho 

Nacional e do Conselho Estadual de Educação, adequando-as às especificidades do 

Sistema Municipal”, bem como as orientações da Secretaria de Educação, expressas 

tanto na “Proposta Pedagógica quanto no Regimento das Instituições de Educação 

Infantil, documentos que regem a Educação Municipal Pública”. 

O Decreto nº 2.942 de, de 21 de fevereiro de 2011, que aprovou o Regimento 

das Instituições de Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino de Santa Fé do 

Sul, estabelece as finalidades e os objetivos da Avaliação Institucional e como as 

instituições devem proceder para contribuir com a realização desse processo: 

 

Artigo 27: A avaliação das instituições de Educação Infantil quanto à 
sua estrutura, organização e funcionamento, constituem um dos 
elementos para a reflexão e transformação da prática administrativa e 

pedagógica e terá como princípio o aprimoramento da qualidade da 

educação infantil 

Parágrafo único: A avaliação institucional será subsidiada pela 
observação e registros sistemáticos de todo o processo administrativo 
e pedagógico ao longo do ano letivo, consubstanciada em documento 
próprio em período estabelecido no calendário escolar, enviado a 
Secretaria Municipal de Educação e servirá de parâmetro para a 
elaboração da proposta pedagógica do ano letivo subsequente. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SANTA FÉ DO SUL, 2011, p. 7) 
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Quanto à Avaliação do Processo Educativo (ou Avaliação Pedagógica), indica 

que: 

 

Artigo 28 – As instituições de Educação Infantil devem criar 
procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para 
avaliação do desenvolvimento das crianças, garantindo; 

I. A observação crítica e criativa das atividades, das 
brincadeiras e interação das crianças no cotidiano; 

II. Utilização de múltiplos registros realizados por 

adultos e crianças (relatórios, fotos, desenhos, álbuns, 
portfólios); 

III. A continuidade dos processos de aprendizagens por 
meio da criação de estratégias adequadas aos 
diferentes momentos de transição vividas pela 
criança, como: casa/escola, no interior da instituição, 
creche-pré-escola, pré-escola-Ensino Fundamental; 

IV. Documentação específica que permita às famílias 
conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e 
os processos de desenvolvimento e aprendizagem da 
criança na Educação Infantil; 

V. A não retenção das crianças na Educação Infantil; 

§ 1°. Na Educação Infantil não há seleção de alunos, promoção ou 
classificação. 
§ 2°. Não compete ao professor diagnosticar problemas, mas 
encaminhar para os profissionais competentes os casos julgados 

necessários. 
§ 3°. Na Educação Infantil deve-se estimular o desenvolvimento da 
criança, sem cobrar desempenho. 
Artigo 29 – As observações criteriosas do desenvolvimento infantil 
serão registradas regularmente e sintetizadas semestralmente em 
fichas individuais de desempenho global, envolvendo os aspectos: 
físico-motor, cognitivo, afetivo, ético, estético, sociocultural. 

§ 1°. São registradas as apropriações de capacidades. 
§ 2°. Será dado conhecimento aos pais do desenvolvimento da criança. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SANTA FÉ DO SUL, 2011, p. 8) 

 

A respondente reiterou as informações constantes no regimento ao afirmar que 

“as observações das atividades, brincadeiras, interações, servem de reflexão sobre a 

prática pedagógica. Não são práticas visando à retenção ou a reclassificação das 

crianças. Não há retenção de alunos na Educação Infantil nem promoção”. Para ela, a 

avaliação pedagógica “estimula o desenvolvimento e não cobra desempenho, 

abrangendo todos os aspectos da personalidade [das crianças]”, além de servir “como 

instrumento de apoio para o ingresso no Ensino Fundamental”. Todo o processo 
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pedagógico desenvolvido nos estabelecimentos educacionais, segundo a respondente, é 

acompanhado pelas famílias. 

Para realizar a Avaliação Pedagógica, são utilizados os seguintes 

instrumentos/procedimentos: “fichas de desenvolvimento, relatórios, portfólios, 

filmagens e outros recursos, julgados pertinentes”. Entretanto, há dois instrumentos que 

sistematizam os registros realizados: a Ficha de Desenvolvimento Infantil e a Ficha de 

Avaliação. 

A Ficha de Desenvolvimento Infantil é elaborada pela rede e destina-se a avaliar 

as crianças da creche. A Ficha de Avaliação é voltada para a pré-escola e é fornecida 

pela Editora FTD, responsável pelo material didático apostilado utilizado em Santa Fé 

do Sul “a partir da creche (crianças de três anos) até o 9º ano do Ensino Fundamental”.  

A primeira é composta por campos a serem preenchidos com o nome da escola, 

ano letivo e nome da criança. Note-se que há espaço para a professora indicar se a 

criança pertence à creche ou à pré-escola, apesar de a respondente da nossa pesquisa ter 

afirmado que o instrumento é utilizado para avaliar apenas as crianças da creche. Na 

sequência há um quadro que solicita à professora a indicação do nível de 

desenvolvimento do aluno (muito satisfatório, satisfatório ou pouco satisfatório), em 

relação à: capacidade físico-motora; capacidade cognitiva; capacidade afetiva; 

capacidades de ordem ética e social; e capacidade linguística. Ao final da ficha, há 

espaços para que os pais informem sobre a saúde física ou mental dos filhos; parecer da 

professora; e providências tomadas. O documento deve ser datado e assinado pela 

docente. No Quadro 53, a seguir, expomos os itens avaliados em cada uma das 

capacidades citadas. 

 

Quadro 53 – Capacidades e itens avaliados. Ficha de Desenvolvimento Infantil. Santa Fé do Sul 

Capacidades Itens 

Físico-Motora 

Movimentos amplos (correr, andar) 

Equilíbrio 
Movimentos específicos (soltar, pular) 
Habilidade manual (desenhos, colagens, recortes) 
Esquema corporal 
Noção de espaço (direita, esquerda, frente, atrás, alto, baixo) 
Agilidade (nas danças, jogos) 
Hábitos de cuidados corporais (banho, higiene bucal, lavar as mãos...) 
Hábitos alimentares (comer bem, alimentos variados) 

Conhecimento do próprio corpo 

Continua 
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Conclusão 

Capacidades Itens 

Cognitiva 

Interesse pelas atividades 
Curiosidade para aprender 

Percepção de sons, imagens 
Observação e atenção 
Criatividade 
Imaginações, fantasia 
Autonomia na realização das atividades 
Autoconfiança 
Noção de identidade pessoal 
Organização do pensamento 

Argumentação 
Explicação 
Retenção de conhecimento 
Expressa-se através de desenhos 
Discriminação de cores e sons 
Tem noção de tempo: hoje, ontem, amanhã, dia, noite 

Afetiva 

Sensibilidade 
Autoestima (imagem positiva de si) 
Gosto por participar das atividades 
Relacionamento com crianças 
Relacionamento com adultos 
Empatia (capacidade de colocar-se no lugar do outro) 

Demonstra necessidades, desejos 
Afetuoso, amoroso, carinhoso 
Solidariedade (procura auxiliar) 
Bom humor, alegria 
Aceita ser corrigida (intervenção) 
Faz vínculos afetivos (amor, amizade, coleguismo) 
Brinca 

Ética e 

social 

Ajustamento social nos grupos 
Interação com crianças 
Integração com adultos 
Respeito ao meio ambiente, objetos e pessoas 

Responsabilidade 
Tem limites, obedece ordens 
Respeita a diversidade (gênero, etnia, cultural...) 
Saber conviver com outras pessoas 
Saber trabalhar em grupo 

Linguística 

Expressa-se e comunica-se através da linguagem falada 
Tem noções sobre a linguagem escrita: diferencia palavras de números, 
desenhos, objetos 
Canta 
Capacidade de dramatizar, representar 
Dialogar 
Usa as palavras com clareza 

Tem vocabulário variado 
Compreende instruções 
Usa a linguagem de sinais 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Santa Fé do Sul (s/d-a). 
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A Ficha de Avaliação é composta por espaço para preenchimento no nome da 

escola, do aluno e da professora, bem como para indicação do ano e da turma à qual a 

criança pertence. Os apontamentos quanto ao desenvolvimento das crianças devem ser 

realizados, bimestralmente, no mesmo formulário. A professora e o responsável assinam 

a ficha a cada bimestre. Os aspectos avaliados (socioafetivo, cognitivo e psicomotor) 

abrangem itens para os quais a professora deve indicar os conceitos: E (excelente); B 

(bom); R (regular); e NS (não satisfatório). Ao fim do formulário, a professora deve 

expressar seu julgamento (avaliação) por escrito sobre o desenvolvimento da criança. 

No Quadro 54, a seguir, detalhamos os itens constantes em cada aspecto. 

 

Quadro 54 – Aspectos e itens avaliados. Ficha de Avaliação. Santa Fé do Sul 

Aspectos Itens 

Socioafetivo 

Participa nas comemorações festivas? 

Adota práticas e hábitos de higiene? 
Sabe se relacionar com cortesia dizendo “bom dia”, “obrigado (a)”, “com 
licença”? 
Socializa com o grupo situações de casa? 
Compreende uma ordem dada ao grupo com repetição? 
Interpreta pequenas histórias, destacando os principais personagens e ações? 
Cuida de seu material e do material da escola? 

Tem atitudes mais organizadas no trabalho? 
Identifica-se com o grupo e participa de atividades e brincadeiras com ele? 
Sabe ouvir e esperar a sua vez? 
Valoriza sua sala e seus jogos? 
Amplia seu grupo de amigos preferidos? 
Compara atividades do lar com as da escola? 
Muda de atividade com facilidade? 

Relaciona-se com professores, manifestando maior independência? 
Desenvolve o sentido de respeito pelo colega e pelo material dele? 

Cognitivo 

Usa a linguagem matemática adequadamente no cotidiano? 
Identifica objetos (categorizando-os por atributos: cor, forma, tamanho, 
quantidade etc)? 

Nomeia cores primárias? 
Utiliza desenhos ou códigos de escrita para se comunicar? 
Sequencia fatos na comunicação oral? 
Compreende comandos orais relacionados às atividades? 
Reproduz músicas ou falas da aula? 
Usa a criatividade explorando cores e formas em suas produções? 

Psicomotor 

Realiza deslocamentos simples com equilíbrio? 
Encaixa ou empilha objetos? 
Nomeia corretamente as partes do corpo? 
Recorta ou destaca materiais obedecendo a limites? 
Corre e/ou salta com habilidade? 
Possui domínio do movimento de pinça dos dedos? 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Santa Fé do Sul (s/d-b) 
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O Regimento das Instituições de Educação Infantil de Santa Fé do Sul trata, 

ainda, das disposições curriculares para a etapa. Na primeira versão do Decreto, 

aprovado em 2011, as disposições prediziam que: 

 

Artigo 23 – Para a organização curricular, as instituições de Educação 
Infantil deverão prover condições para o trabalho coletivo e para a 
organização de materiais, espaços e tempos que assegurem: 

I. A educação em sua integralidade, entendido o cuidado 
como algo indissociável ao processo educativo; 

II. A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, 

afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética, 
sociocultural da criança; 

III. A participação, o diálogo, a escrita cotidiana das 
famílias, o respeito e a valorização de suas formas de 
organização; 

IV. O estabelecimento de uma relação afetiva com a 
comunidade local e de mecanismos que garantamos a 

gestão democrática e a consideração dos saberes da 
comunidade; 

V. O reconhecimento das especificidades etárias, das 
singularidades individuais e coletivas das crianças, 
promovendo interações entre crianças da mesma idade 
e crianças de diferentes idades; 

VI. Os deslocamentos e os movimentos amplos das 

crianças nos espaços internos e externos às salas de 
referência das turmas e à instituição; 

VII. A acessibilidade de espaços, materiais, objetos, 
brinquedos e instruções para crianças com deficiência, 
transtornos globais de desenvolvimento e altas 
habilidades / superdotação; 

VIII. A apropriação pelas crianças das contribuições 
histórico-culturais dos povos indígenas, afro- 

descendentes, asiáticos, europeus e de outros países da 
América; 

IX. O reconhecimento, a valorização, o respeito e a 
interação das crianças com histórias e as culturas 
africanas, afro-brasileira, bem como o combate ao 
racismo e à discriminação; 

X. A dignidade da criança como pessoa humana e a 

proteção contra qualquer forma de violência física ou 
simbólica e negligência no interior da instituição ou 
praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos 
de violações para instâncias competentes.  
(PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL, 2011, p. 5) 

 

Em 2013, as alterações encetadas no decreto supracitado acrescentaram dois 

novos parágrafos às disposições curriculares relativas à elaboração da proposta 
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curricular de cada instituição, assumindo, desde aquele momento, o que será 

estabelecido BNCC: 

 

Art. 23º [...] 
§ 1º – As creches e Pré-Escolas, na elaboração da Proposta Curricular, 

estabelecerão modos de integração dessas experiências, de acordo 
com suas características, identidade institucional, escolhas coletivas e 
particularidades pedagógicas; 
§ 2º – O currículo da Educação Infantil terá uma base nacional comum 
e será complementado pelo Sistema Municipal e pelas instituições, por 
uma parte diversificada, para atender às características regionais e 
locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SANTA FÉ DO SUL, 2013, p. 1) 

 

Por fim, a respondente assinala que “[...] o trabalho pedagógico é planejado em 

vários momentos, com datas previstas no calendário escolar”. A rede conta com Horas 

de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPCs), Hora de Trabalho Individual (HTP) e 

formação continuada, realizadas nas escolas semanalmente. Essas ações compõem a 

“jornada semanal de trabalho docente (2/3 das horas são cumpridas em interação com os 

alunos e 1/3 em atividades extraclasse - Lei do Piso)”. 

Em síntese, Santa Fé do Sul mantém duas avaliações, previstas no decreto que 

estabeleceu o Regimento das Instituições de Educação Infantil do Sistema Municipal de 

Ensino de Santa Fé do Sul, em 2011: uma avaliação institucional que tem como foco a 

infraestrutura, as condições de acessibilidade, os equipamentos, o mobiliário e a 

proporção de alunos por docente e uma avaliação pedagógica, cujo foco é o 

desenvolvimento das crianças. Ambas são elaboradas pelos gestores e docentes dos 

estabelecimentos educacionais, conforme normas estabelecidas pelos conselhos 

nacional e estadual de educação e orientações da SME. Há dois instrumentos de 

sistematização das informações coletadas por meio dos registros realizados pelas 

professoras: Ficha de Desenvolvimento Infantil, desenvolvida pela rede e dirigida ás 

crianças das creches e uma Ficha de Avaliação, fornecida pelo Sistema Apostilado 

adotado pelo município (FTD Editora), destinada às crianças da pré-escola. Os 

processos avaliativos são acompanhados pelas famílias das crianças. As informações 

coletadas por nossa pesquisa sugerem que os resultados da avaliação institucional são 

utilizados para promover mudanças na prática administrativa e pedagógica e para o 

aprimoramento da qualidade da educação infantil. Os resultados da avaliação 
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pedagógica são utilizados para reflexão sobre a prática e para apoiar o ingresso das 

crianças no ensino fundamental. 

 

SANTOS 

 

O IDHM de Santos, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,840. Considerado um 

município de desenvolvimento humano muito alto, obteve 0,861 no indicador referente 

à renda; 0,852 em longevidade e 0,807 em educação. 

Em 2010, a população do município era de 419.400 habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 433.966 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 93.422271 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 26.699 (28,58%) estavam sob a 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 7.421 na educação infantil, 

17.851 no ensino fundamental e 1.427 na Modalidade EJA do ensino fundamental. No 

Gráfico 36 registramos a distribuição das matrículas por etapa e modalidade, na rede 

municipal de educação de Santos. 

 

Gráfico 36 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Santos. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

                                                   
271 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 

27,80%

66,86%

5,34%

Educação Infantil Ensino Fundamental EJA
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Na educação infantil, a rede municipal de educação mantinha 7.421 matrículas – 

3.637 em creches e 3.784 na pré-escola. As instituições privadas eram responsáveis pela 

maior parte das matrículas: 11.787, sendo 7.074 em creches e 4.713 na pré-escola. Os 

dados estão detalhados na Tabela 68. 

 

Tabela 68 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Santos. 2015 

Dependência administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 3.637 33,96 3.784 44,53 7.421 38,63 

Privada 7.074 66,04 4.713 55,47 11.787 61,37 

TOTAL 10.711 100,00 8.497 100,00 19.208 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede municipal respondia por 13.425 matrículas nos 

anos iniciais e 4.426 nos anos finais da etapa. A rede estadual mantinha 238 matrículas 

nos anos iniciais e 6.952 nos anos finais. As escolas privadas responsabilizavam-se por 

10.717 matrículas nos anos iniciais e 8.251 nos anos finais. Os dados estão detalhados 

na Tabela 69. 

 

Tabela 69 – Número de matrículas no ensino fundamental, anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Santos. 2015 

Dependência administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual 238 0,98 6.952 35,42 7.190 16,34 

Municipal 13.425 55,07 4.426 22,55 17.851 40,56 

Privada 10.717 43,96 8.251 42,03 18.968 43,10 

TOTAL 24.380 100,00 19.629 100,00 44.009 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio era atendido pela rede estadual de ensino e por escolas privadas, 

com 9.262 e 5.271 matrículas, respectivamente. A Modalidade EJA do ensino 

fundamental era atendida pelas redes municipal e estadual de educação, bem como por 

escolas privadas. A Modalidade EJA do ensino médio e a educação profissional eram 

mantidas pela rede estadual e por escolas privadas. (INEP/Sinopse Estatística da 

Educação Básica, 2015) 
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Em 2015, havia 1.842272 docentes atuando na educação infantil em Santos. 

Destes, 1.295 (731 na rede municipal e 564 em escolas privadas) atuavam em creches e 

733 (304 na rede municipal e 430 em escolas privadas) na pré-escola (INEP/Sinopse 

Estatística da Educação Básica, 2015).  

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

197 estabelecimentos273 educacionais, sendo que 191 (46 da rede municipal e 145 

privados) atendiam a creche e 159 (30 da rede municipal e 129 privados) atendiam à 

pré-escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). Segundo informação 

encontrada no site da Secretaria Municipal de Educação de Santos, a rede municipal 

mantém 50 estabelecimentos de educação infantil274. Em janeiro de 2016, o município 

subvencionava 59 entidades filantrópicas sem fins lucrativos275, que atendiam à 

educação infantil, educação especial e educação integrada.  

O Plano Municipal de Educação (PME) de Santos foi aprovado pela Lei nº 

2.681, de 13 de junho de 2010. O Anexo Único da referida Lei foi revisado em 2015, 

com a inclusão de dados recentes da situação educacional do município. Segundo 

notícia publicada no jornal virtual A Tribuna.com.br276, o Plano revisado foi aprovado 

pela Câmara Municipal de Santos em 22 de maio de 2015. Contudo, não encontramos a 

lei que aprova essa revisão. De toda maneira, dispomos do documento revisado, do qual 

extraímos informações para compor o quadro educacional do município. O Plano está 

estruturado com itens que tratam da caracterização social, política, econômica e cultural 

de Santos e do diagnóstico de sua situação educacional. 

Em relação à educação infantil, o documento assinala que “30,70% das crianças 

de zero a cinco anos” eram atendidas, em 2015, em estabelecimentos subvencionados 

pelo poder público municipal, gerando “desafios no que tange às formações, ao 

alinhamento das concepções e aos recursos” (CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS, 

2015, p. 23). 

No que se refere à avaliação desta etapa de ensino, o Plano registra que Santos 

utiliza os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil desde 2013. Foi realizado 

                                                   
272Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
273 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
274 Disponível em: http://www.portal.santos.sp.gov.br/seduc/page.php?306, acesso em 03/03/2016. 
275 Disponível em: http://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/890867/prefeitura-presta-contas-entidades-

subvencionadas, acesso em 03/03/2016. 
276 Disponível em: http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/santos/camara-de-santos-aprova-

plano-municipal-de-educacao/?cHash=7c7c065652fc39c0bd60e204511e798b, acesso em 03/03/2016. 

http://www.portal.santos.sp.gov.br/seduc/page.php?306
http://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/890867/prefeitura-presta-contas-entidades-subvencionadas
http://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/890867/prefeitura-presta-contas-entidades-subvencionadas
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/santos/camara-de-santos-aprova-plano-municipal-de-educacao/?cHash=7c7c065652fc39c0bd60e204511e798b
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/santos/camara-de-santos-aprova-plano-municipal-de-educacao/?cHash=7c7c065652fc39c0bd60e204511e798b
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estudo sobre a situação da etapa, com o uso do referido material, que “contou com a 

participação de algumas Unidades Municipais de Educação (Rede Direta) e Rede 

Indireta de atendimento” (IDEM, p. 22). 

Como objetivos e metas para a educação infantil, o Plano estabelece: 

 

1. Promover, por meio da participação da comunidade escolar e 
local, a gestão democrática da escola, contribuindo com melhorias 

quanto ao funcionamento das instituições de Educação Infantil, ao 
enriquecimento das oportunidades educativas e recursos 
pedagógicos, fomentando a criação e a revitalização dos 
Conselhos e equivalentes. 

2. Elaborar um documento que estabeleça parâmetros de qualidade 
dos serviços prestados pelo Sistema Municipal de Ensino, que 
atenda crianças de 0 a 5 anos, tendo como referência os 

instrumentos de avaliação, autoavaliação e monitoramento dos 
Indicadores de Qualidade da Educação Infantil do Ministério da 
Educação, os eixos de qualidade do município e os Parâmetros 
Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil do 
MEC, para todas as unidades escolares existentes e as futuras 
instalações. 

3. Ampliar o atendimento da Educação Infantil no Sistema 
Municipal de Ensino em, no mínimo, 30% em três anos e, no 

mínimo, 50% ao final do prazo deste plano. 
4. Manter mecanismos de parceria entre os setores da educação, 

saúde, esporte e assistência, para os alunos matriculados no 
Sistema Municipal de Ensino. 

5. Adotar, progressivamente, a educação em tempo integral para as 
crianças na Educação Infantil, facultativa à família. 

6. Manter acompanhamento, avaliação e supervisão da Educação 

Infantil, nos estabelecimentos públicos e privados, visando ao 
apoio técnico-pedagógico, para a melhoria da qualidade e a 
garantia do cumprimento deste Plano, acionando os setores 
competentes. (CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS, 2015, p. 

24) 

 

Nos objetivos e metas referentes à educação especial, o PME de Santos prevê a 

implantação de “Sistema Itinerante de Atendimento Educacional Especializado para 

alunos de zero a três anos, ampliando os cargos de acordo com a demanda na Rede 

Municipal de Ensino” (IDEM, p. 46). Na parte que trata do financiamento para a 

educação, o Plano prevê a realização de “estudos sobre custo da Educação Infantil com 

base nos parâmetros de qualidade, para melhorar a eficiência e garantir a generalização 

da qualidade do atendimento” (IDEM, p. 52). 

O PME de Santos incorpora indicações presentes no Plano Nacional de 

Educação, adequando os objetivos e metas à sua realidade local. No que tange à 
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avaliação, prevê a continuidade do uso do material Indicadores da Qualidade na 

Educação Infantil como uma das referências para os processos de avaliação, 

autoavaliação e monitoramento da etapa, somados aos eixos propostos pelo material 

Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil, publicado 

pelo Ministério da Educação. 

 

Características da avaliação 

 

Corroborando as informações constantes no PME de Santos, encontramos um 

vídeo publicado pela Ação Educativa277no youtube.com278, em 10 de setembro de 2015, 

que relata ações realizadas pela Secretaria de Educação (SEDUC) de Santos, do fim de 

2013 até maio de 2014, relativas ao uso dos Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil. Nesse período, de acordo com a publicação, 26 estabelecimentos de educação 

infantil (unidades da rede direta e unidades conveniadas) aderiram ao processo de 

autoavaliação. 

No referido vídeo são apresentados depoimentos de profissionais da educação do 

município de Santos, que tratam de apreciações sobre o processo de avaliação 

vivenciado na rede, alguns aqui reproduzidos. Para uma das servidoras que atua na 

Seção de Educação Infantil (SEINF), da SEDUC de Santos, dada a oportunidade de 

opção em aderir ou não ao uso do material, os estabelecimentos que participaram do 

processo de autoavaliação se mobilizaram e trouxeram “muitos pais para dentro da 

escola”279. 

Uma diretora de instituição conveniada de educação infantil de Santos comenta 

que a aplicação dos Indicadores mostra a “disparidade que existe entre a rede pública e 

a rede conveniada” e afirma a necessidade de haver um “alinhamento” do trabalho para 

garantir o direito das crianças à uma educação de qualidade. A depoente não indicou 

quais as instituições com maior ou menor qualidade. 

Na visão da chefe da SEINF, muitas unidades da rede direta e conveniada, que 

não participaram dessas atividades durante o ano de 2014, manifestaram-se favoráveis à 

adesão no ano de 2015. 

                                                   
277 A Ação Educativa é uma Organização não Governamental (ONG) e foi responsável pela execução do 

material Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, em parceria com o Ministério da Educação e 

outras entidades, já mencionadas neste texto. 
278 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=06rVtKz_tec, acesso em 01/02/2017. 
279 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=06rVtKz_tec, acesso em 01/02/2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=06rVtKz_tec
https://www.youtube.com/watch?v=06rVtKz_tec
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Como desafios para o ano de 2015, a representante do Fórum Paulista de 

Educação Infantil (FPEI) assinalou a importância de se conseguir maior participação da 

comunidade escolar e, também, das crianças, nos processos de autoavaliação.  

A rede municipal conta com uma comissão de acompanhamento do uso do 

material, formada pela SEINF e pela supervisão da SEDUC; pelo FPEI; pelo Grupo de 

Fortalecimento dos Conselhos escolares (GAFCE) de Santos e pelas unidades 

conveniadas ao poder público municipal. Para esta comissão foram definidas as 

seguintes atribuições: 

 

Estimular adesão e divulgação do uso dos Indicadores; 
Organizar e sistematizar propostas (Plano de Recomendações); 

Contribuir para a devolutiva do processo às escolas e à sociedade; 

Monitorar a implementação das propostas.280 

 

Em novembro de 2015, ao responder nossas questões de pesquisa, a assessora da 

SEDUC de Santos reiterou o uso dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 

para a realização de autoavaliação dos estabelecimentos educacionais. Entretanto, 

assinalou que nem todas as instituições participam desse processo, visto que o uso do 

instrumento é feito por adesão da unidade escolar. 

Segundo a assessora, Santos também realiza uma avaliação semestral do 

desenvolvimento das crianças, por meio de uma “Ficha de Avaliação Individual e um 

Relatório Coletivo”. Ambos os instrumentos, assinala, “são orientados pela Secretaria 

de Educação e foram construídos por uma comissão não só da Secretaria, [mas também 

com] coordenadores das Unidades de Educação Infantil”. 

Ao realizarmos buscas no Portal da SEDUC, encontramos os referidos 

instrumentos. Porém, o chamado Relatório Coletivo está nominado como Relatório de 

Avaliação Semestral e solicita a identificação do nome da criança avaliada, o que nos 

faz supor que os professores preenchem esse instrumento para cada uma delas e não de 

forma coletiva. O instrumento possui espaço para identificação do nome da criança e 

espaço para registro das observações sobre o desenvolvimento infantil, tanto da 

professora da turma quanto da professora auxiliar de classe, em ambos os semestres. A 

descrição feita por cada uma delas deve ser assinada ao final. No relatório devem 

constar, ainda, as assinaturas do coordenador pedagógico e do orientador pedagógico, 

                                                   
280 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=06rVtKz_tec, acesso em 01/02/2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=06rVtKz_tec


532 

 

 

bem como do responsável pela criança, devidamente datadas. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTOS; SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, s/d-a) 

A Ficha de Avaliação Semestral do Aluno é baseada na Matriz Curricular281 do 

município para a educação infantil que, por sua vez, está consubstanciada na LDBN 

9394/96 e na Resolução CNE/CEB Nº 05, de 2009, conforme registramos no Quadro 

55, a seguir: 

 

Quadro 55 – Matriz Curricular para a Educação Infantil. Santos 

Lei Federal Nº 9394/96 Resolução CNE/CEB Nº 05/09 

Princípios 
Eixos 

Norteadores 
Experiências e Práticas Pedagógicas 

Éticos 
Políticos 
Estéticos 

Autonomia 
Responsabilidade 
Solidariedade 
Respeito 
Cidadania 
Criticidade 
Ludicidade 

Criatividade 
Expressão motora 
 

Conhecimento de si e do mundo; 
Experiências narrativas em diferentes linguagens por meio da 

linguagem oral e escrita; 
Relações quantitativas, medidas, formas e orientações 
espaço-temporais; 
Cuidado pessoal, organização, saúde e bem-estar; 
Vivências e reconhecimento da diversidade; 
Conhecimento do mundo físico e social; 
Música, artes plásticas, dança, teatro, poesia e literatura; 

Conhecimento da biodiversidade, sustentabilidade e recursos 
naturais; 
Conhecimento das manifestações culturais brasileiras; 
Utilização de recursos tecnológicos e midiáticos; 
Experiências sensoriais, corporais e movimentação. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Santos; Secretaria de Educação (s/d-g). 

 

A ficha é elaborada por faixa etária: Berçário I (menos de um ano), Berçário II 

(um a dois anos), Maternal I (dois a três anos), Maternal II (três a quatro anos), Jardim 

(quatro a cinco anos) e Pré-escola (cinco a seis anos). A estrutura do instrumento é a 

mesma para todas as faixas etárias, contando com: 

 

➢ Espaço para identificação: do estabelecimento educacional; do ano letivo; do 

nome e data de nascimento da criança; grupo/classe ao qual pertence; período de 

frequência (manhã, tarde ou integral); data de início no grupo; nome do 

professor em cada período. 

➢ Registro semestral da frequência. 

➢ Quadros com afirmativas sobre as áreas avaliadas (Identidade e autonomia, 

movimento, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade, matemática, música, 

                                                   
281 Disponível em: http://www.portal.santos.sp.gov.br/seduc/download.php?list.313, acesso em 

01/02/2017. 

http://www.portal.santos.sp.gov.br/seduc/download.php?list.313
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artes visuais) e espaço para indicação do professor quanto ao desenvolvimento 

das crianças, em cada afirmativa, com a seguinte legenda: S (sim), N (não) e P 

(parcialmente). 

➢ Espaço ao final de cada quadro para observações escritas do professor, em cada 

semestre. 

➢ Ao final da ficha, o professor deve descrever os combinados e as providências 

tomadas para melhoria do desenvolvimento da criança. 

➢ Espaço para comentários dos pais, por semestre. 

➢ Espaço para assinatura dos pais ou responsáveis, do professor de cada período, 

do coordenador pedagógico, do orientador educacional e do diretor. 

 

A título de ilustração, registramos no Quadro 56, a seguir, as afirmativas 

avaliadas na área de Matemática, em todas as faixas etárias. 

 
Quadro 56 – Afirmativas avaliadas na área de Matemática, por faixa etária. Santos 

FAIXA ETÁRIA AFIRMATIVAS 

BERÇÁRIO I 

Utiliza brinquedos e objetos para rolar.  

Utiliza brinquedos e objetos para empilhar.  

Utiliza brinquedos e objetos para encaixar.  

BERÇÁRIO II 

Utiliza brinquedos e objetos para rolar.  

Utiliza brinquedos e objetos para empilhar.  

Utiliza brinquedos e objetos para encaixar.  

Utiliza a contagem oral junto com o professor nos diversos contextos.  

MATERNAL I 

Utiliza brinquedos e objetos para prender.  

Utiliza brinquedos e objetos para empilhar.  

Utiliza brinquedos e objetos para encaixar.  

Utiliza brinquedos e objetos para construir.  

Utiliza brinquedos e objetos para transvasar.  

Utiliza brinquedos e objetos para rolar.  

Por meio de jogos, brincadeiras e músicas, junto com o professor, utiliza 
nos diversos contextos: contagem oral.  

Por meio de jogos, brincadeiras e músicas, junto com o professor, utiliza 
nos diversos contextos: noções de quantidade.  

Por meio de jogos, brincadeiras e músicas, junto com o professor, utiliza 

nos diversos contextos: noções de tempo. 

Por meio de jogos, brincadeiras e músicas, junto com o professor, utiliza 
nos diversos contextos: noções de espaço. 

Por meio de jogos, brincadeiras e músicas, junto com o professor, utiliza 
nos diversos contextos: noções de cores. 

Por meio de jogos, brincadeiras e músicas, junto com o professor, utiliza 

nos diversos contextos: noções de formas. 

Continua 
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Continuação 

FAIXA ETÁRIA AFIRMATIVAS 

MATERNAL II 

Utiliza a contagem oral nas brincadeiras e em outras situações nas quais 
se faz necessária.  

Conhece e utiliza o calendário, como marcação do tempo (juntamente 
com o professor).  

Utiliza brinquedos e objetos para rolar. 

Utiliza brinquedos e objetos para empilhar. 

Utiliza brinquedos e objetos para encaixar. 

Utiliza brinquedos e objetos para transvasar. 

Identifica a posição de pessoas e objetos, utilizando vocabulário 
pertinente, nos jogos, nas brincadeiras e nas diversas situações. 

Explora formas geométricas em objetos e figuras. 

Por meio de jogos, brincadeiras e músicas utiliza: noções de quantidade. 

Por meio de jogos, brincadeiras e músicas utiliza: noções de tempo. 

Por meio de jogos, brincadeiras e músicas utiliza: noções de espaço. 

Por meio de jogos, brincadeiras e músicas utiliza: noções de cores. 

JARDIM 

Registra convencionalmente os números. 

Reconhece os numerais em diversos contextos (números de telefone, 

placas de carro, etc). 

Utiliza a contagem oral nas brincadeiras e em outras situações nas quais 
se faz necessária. 

Utiliza noções simples de cálculo (nos jogos, brincadeiras e materiais 
concretos). 

Explora diferentes procedimentos para comparar grandezas. 

Utiliza noções não convencionais para: medir. 

Utiliza noções não convencionais para: pesar. 

Conhece e utiliza o calendário, como marcação do tempo. 

Identifica pontos de referência para situar-se e deslocar-se no espaço. 

Nomeia posição de pessoas e objetos, utilizando vocabulário pertinente. 

Identifica e nomeia em objetos e figuras: cores. 

Identifica e nomeia em objetos e figuras: figuras geométricas. 

Utiliza brinquedos e objetos para: rolar. 

Utiliza brinquedos e objetos para: empilhar. 

Utiliza brinquedos e objetos para: encaixar. 

Utiliza brinquedos e objetos para: construir. 

Utiliza brinquedos e objetos para: transvasar. 

PRÉ 

Comunica quantidade utilizando: linguagem oral. 

Comunica quantidade utilizando: registro convencional. 

Registra convencionalmente os números. 

Utiliza a contagem oral nas brincadeiras e em outras situações nas quais 
se faz necessária.  

Reconhece os numerais em diversos contextos (números de telefone, 
placas de carro, etc. 

Utiliza noções simples de cálculo (nos jogos, brincadeiras e materiais 
concretos). 

Identifica a posição de números/ objetos em série (sucessor e 
antecessor). 

Compara grandezas utilizando diferentes procedimentos. 

Utiliza noções não convencionais para: medir. 

Utiliza noções não convencionais para: pesar. 

Continua 
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Conclusão 

FAIXA ETÁRIA AFIRMATIVAS 

PRÉ 

Conhece e utiliza o calendário, como marcação do tempo. 

Envolve-se em situações que utilizem o sistema monetário. 

Identifica pontos de referência para situar-se e deslocar-se no espaço. 

Nomeia posição de pessoas e objetos, utilizando vocabulário pertinente. 

Descreve e representa pequenos percursos e trajetos. 

Identifica e nomeia em objetos e figuras: cores. 

Identifica e nomeia em objetos e figuras: figuras geométricas. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Santos; Secretaria de Educação (S/D-b,c,d,e,f). 

 

Cabe informar que, em 2014, o município de Santos informou à pesquisa 

coordenada pela FCC e pelo INEP, avaliar as “fases de escrita” das crianças por meio de 

duas avaliações anuais (FCC; INEP, 2014 - Banco de dados). As informações prestadas 

pela assessora que respondeu à nossa pesquisa, na SEDUC, nos faz crer que tais 

avaliações são realizadas por meio dos instrumentos acima descritos. 

Em síntese, as informações coletadas por nossa pesquisa evidenciam que Santos 

promoveu um processo de autoavaliação institucional dos estabelecimentos 

educacionais, públicos e conveniados, por meio do uso dos Indicadores da Qualidade na 

Educação Infantil, entre os anos de 2013 e 2015. O município possui uma avaliação do 

desenvolvimento das crianças, cujos instrumentos são orientados pela SEDUC e foram 

elaborados por uma comissão composta por membros da Secretaria e coordenadores dos 

estabelecimentos educacionais. A Ficha de Avaliação Individual deve ser preenchida 

pelos profissionais da escola e possui espaço reservado para comentários dos pais. Por 

fim, informamos que solicitamos esclarecimentos ao município, em dezembro de 2016, 

quanto à continuidade do uso dos Indicadores, bem como em relação aos usos 

realizados a partir dos dados produzidos pela avaliação semestral dos alunos, mas não 

obtivemos resposta. 

 

SÃO PAULO 

 

O IDHM de São Paulo, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,805. Considerado 

um município de desenvolvimento humano muito alto, obteve 0,843 no indicador 

referente à renda; 0,855 em longevidade e 0,725 em educação. Se considerarmos apenas 

a variável relacionada à educação, o município seria classificado como de alto 

desenvolvimento humano, de acordo com os critérios estipulados pelo índice. 
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Em 2010, a população do município era de 11.253.503habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 11.967.825 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 2.731.132282 alunos matriculados 

em escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 730.942 (26,76%) estavam 

sob a responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 253.037 na educação 

infantil, 420.844 no ensino fundamental, 3.234 no ensino médio, 1.752 na educação 

profissional e 52.075 na Modalidade EJA do ensino fundamental e profissionalizante. 

No Gráfico 37 registramos a distribuição das matrículas por etapa e modalidade, na rede 

municipal de educação de São Paulo. 

 

Gráfico 37 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade 
de ensino. São Paulo. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, a rede municipal de educação mantinha 253.037 

matrículas (55.663 em creches e 197.374 na pré-escola). As instituições privadas eram 

responsáveis pela maior parte das matrículas: 332.413, sendo 242.474 em creches e 

89.939 na pré-escola. A dependência administrativa federal e a estadual eram 

responsáveis, juntas, por menos de 1.000 matrículas na educação infantil. Os dados 

estão detalhados na Tabela 70. 

  

                                                   
282 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 

34,62%

57,58%

0,44%

0,24% 2,53%

Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio

EJA Educação Profissional
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Tabela 70 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. São Paulo. 2015 

Dependência administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual 206 0,07 115 0,04 321 0,05 

Federal 159 0,05 97 0,03 256 0,04 

Municipal 55.663 18,65 197.374 68,65 253.037 43,18 

Privada 242.474 81,23 89.939  31,28 332.413 56,72 

TOTAL 298.502 100,00 287.525 100,00 586.027 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede municipal respondia por 244.527 matrículas nos 

anos iniciais e 176.317 nos anos finais da etapa. A rede estadual mantinha 323.023 

matrículas nos anos iniciais e 268.842 nos anos finais. As escolas privadas 

responsabilizavam-se por 215.309 matrículas nos anos iniciais e 153.878 nos anos 

finais. O número de matrículas sob responsabilidade federal era ínfimo. Os dados estão 

detalhados na Tabela 71. 

 

Tabela 71 – Número de matrículas no ensino fundamental, anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. São Paulo. 2015 

Dependência administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Federal 213 0,03 0 - 213 0,02 

Estadual 323.023 41,25 268.842 44,88 591.865 42,82 

Municipal 244.527 31,23 176.317 29,43 420.844 30,45 

Privada 215.309 27,50 153.878 25,69 369.187 26,71 

TOTAL 783.072 100,00 599.037 100,00 1.382.109 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio era atendido por instituições federais, estaduais, municipais e 

privadas: 793, 409.276, 3.234 e 92.418 matrículas, respectivamente. A Modalidade EJA 

do ensino fundamental era atendida pelas redes municipal e estadual de educação, bem 

como por escolas privadas. A Modalidade EJA do ensino médio era atendida pela rede 

estadual e por escolas privadas e a Modalidade EJA profissionalizante pelas redes 

estadual e municipal, bem como por escolas privadas. A educação profissional era 

oferecida por todas as dependências administrativas – federal, estadual, municipal e 

privada (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 
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Em 2015, havia 43.623283 docentes atuando na educação infantil em São Paulo. 

Destes, 30.086 (cinco em instituição federal, 65 em instituições estaduais, 8.906 na rede 

municipal e 21.118 em escolas privadas) atuavam em creches e 15.307 (10 em 

instituições federais, 21 em instituições estaduais, 8.418 na rede municipal e 6.877 em 

escolas privadas) na pré-escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

4.348 estabelecimentos284 educacionais, sendo que 3.609 (um federal, seis estaduais, 

435 municipais e 3.167 privados) atendiam à creche e 2.655 (um federal, quatro 

estaduais, 591 municipais e 2.059 privados) atendiam à pré-escola (INEP/Sinopse 

Estatística da Educação Básica, 2015). 

A rede municipal de São Paulo mantém, de acordo com informações constantes 

no site da Secretaria Municipal de Educação, “cinco tipos de unidades públicas 

destinadas à educação infantil”, quais sejam: 

 

CEIs: Centros de Educação Infantil e Creches Conveniadas, para 

crianças de zero a 3 anos e 11 meses; 

EMEIs: Escolas Municipais de Educação Infantil, que atendem 

crianças de 4 a 5 anos e 11 meses; 

CEMEI: Centro Municipal de Educação Infantil, que recebe crianças 

de zero a 5 anos e 11 meses; 

CEIIs: Centros de Educação Infantil Indígena, que integram os CECIs 
- Centros de Educação e Cultura Indígena, e trabalham com crianças 

de zero a 5 anos e 11 meses; e 

EMEBS: Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos, que 
cuidam de crianças de 4 a 14 anos.285 

 

Os Centros de Educação Infantil (CEIs) diretos são as “unidades educacionais  

com profissionais, edifício e bens móveis da Prefeitura, que atendem crianças de zero a 

três anos em período integral”. Já as Creches Conveniadas são instituições que “mantêm 

convênios” com a prefeitura e se destinam a atender, preferencialmente, “crianças de 

zero a três anos e 11 meses”. Elas estão subdivididas da seguinte forma: 

 

                                                   
283Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
284 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
285 Disponível em: http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Unidades-

Educacionais-1, acesso em 03/02/2017. 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Unidades-Educacionais-1
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Unidades-Educacionais-1
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Centros de Educação Infantil da Rede Pública Indireta: Durante o 
período do convênio, as entidades gerenciam o edifício e bens móveis 
da Prefeitura, para desenvolverem atividades correspondentes ao 
plano de trabalho específico, inclusive quando o imóvel é locado pela 

Secretaria Municipal de Educação. 

Centros de Educação Infantil/Creches Particulares Conveniadas: 

Unidades que desenvolvem atividades correspondentes ao plano de 
trabalho específico do convênio, em imóvel da própria entidade, a ela 

cedido, por ela locado com recurso financeiro próprio ou com verba 
repassada pela Secretaria Municipal de Educação para custear as 
despesas com as instalações.286 

 

Segundo dados disponíveis no Portal Dados Abertos da Prefeitura de São Paulo, 

em 2016 o município financiava 1.680 instituições conveniadas de educação infantil, 

mantidas por 717 entidades mantenedoras. Ao todo havia 235.582 “vagas contratadas 

para atendimento no Termo de Convênio” e 77.468 “vagas de berçário previstas para 

atendimento no Termo de Convênio” (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO; PORTAL DADOS ABERTOS, 2016).287 Depreende-se, a partir dos dados 

referentes aos estabelecimentos privados, que as instituições conveniadas de educação 

infantil são computadas no total de instituições privadas que atendem à etapa. 

As EMEIs, o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI), os Centros de 

Educação Infantil Indígena (CEIIs) e as escolas Municipais de Educação Bilíngue para 

Surdos (EMEBS) pertencem à rede direta. 

O Plano Municipal de Educação (PME) de São Paulo, aprovado pela Lei nº 

16.271, de 17 de setembro de 2015, não apresenta caracterização social, econômica, 

política e cultural do município ou diagnóstico de sua situação educacional. A Meta 5 

trata especificamente da educação infantil, mas há indicações em outras metas do Plano 

que fazem referência à etapa. 

Na Meta 1, concernente ao financiamento da educação, o documento prevê, nas 

estratégias 1.2, 1.3 e 1.4, a implementação do CAQ i e do CAQ nos prazos de dois e três 

anos, respectivamente, abarcando também a educação infantil, conforme dissertamos no 

capítulo I desta tese. 

A Meta 2 prevê “assegurar uma relação educando por docente no sistema 

municipal de ensino que fortaleça a qualidade social da educação e as condições de 

trabalho dos profissionais da educação [...]” (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

                                                   
286Disponível em: http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Unidades-

Educacionais-1, acesso em 03/02/2017. 
287 Disponível em: http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/convenios-de-educacao-infantil, acesso em 

10/02/2017. 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Unidades-Educacionais-1
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Unidades-Educacionais-1
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/convenios-de-educacao-infantil
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PAULO. DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2015, p. 1), sendo que 

para a educação infantil, a proporção proposta é: 

 

Berçário I: 7 crianças / 1 educador 
Berçário II: 9 crianças / 1 educador 

Mini Grupo I: 12 crianças / 1 educador 
Mini Grupo II: 25 crianças / 1 educador 
Infantil I: 25 crianças / 1 educador 
Infantil II: 25 crianças / 1 educador (PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO; DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO 

PAULO, 2015, p. 3) 

 

Na referida meta há duas estratégias que mencionam diretamente a educação 

infantil: 

3.1. Buscar a redução na relação educando/docente na educação 
infantil, que atende crianças de zero a 3 (três) anos e 11 (onze) 
meses, após assegurar o atendimento da demanda registrada. 

3.2. [...] 
3.3. [...] 
3.4. Avaliar a ocupação dos prédios escolares identificando suas 

eventuais ociosidades visando a ampliação do acesso da 
Educação Infantil. (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO. DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, 

2015, p. 3) 

 

A Meta 3 do PME trata da melhoria da “qualidade da Educação Básica em todas 

as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem”. Nesta 

meta estão previstas, além de estratégias relativas à formação dos profissionais da 

educação, aos indicadores educacionais e de desempenho, à gestão democrática, à 

formulação e revisão das propostas pedagógicas, às relações étnico-raciais, entre outros, 

estratégias concernentes à avaliação de todas as etapas e modalidades educacionais. 

 

3.1. Construir padrões e indicadores de qualidade da educação básica 
no sistema municipal de ensino para uso da autoavaliação das 
unidades educacionais, assim como para definição dos parâmetros 
de melhoria do sistema municipal, valorizando a participação 

popular. 
3.2. [...] 
3.3. [...] 
3.4. Combinar processos de avaliação dos sistemas de ensino com 

autoavaliação das unidades educacionais, de modo a assegurar que 
o conjunto da comunidade escolar (profissionais, familiares, 
comunidade local) se reúna para avaliar, com autonomia, as 
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dificuldades e sucessos existentes, de modo a propor melhorias 
para os sistemas de ensino, considerando: 

a) as especificidades de cada modalidade de ensino; 
b) o perfil dos educandos e do corpo de profissionais 

da educação; 
c) as condições de infraestrutura das unidades 

escolares; 
d) os recursos pedagógicos disponíveis; 
e) as características da gestão; 
f) a autoavaliação realizadas pelas unidades 

educacionais. (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SÃO PAULO; DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE 

DE SÃO PAULO, 2015, p. 4) 

 

A Meta 4 aborda a valorização dos profissionais da educação e da carreira 

docente. Não há indicações específicas à educação infantil. Entretanto, as estratégias 

que preveem melhoria da formação, dos salários e da carreira desses profissionais 

abarcam todas as etapas/modalidades educacionais. 

A Meta 5 trata particularmente da educação infantil, prevendo a universalização 

da pré-escola até 2016 “e assegurar, durante a vigência do Plano, atendimento para 75% 

das crianças de zero a 3 anos e 11 meses ou 100% da demanda registrada, o que for 

maior”. Para viabilizar o cumprimento da referida meta, prevê 12 estratégias, quais 

sejam: 

 

Estratégias: 
5.1. Investir na ampliação da oferta de educação infantil de 0 

(zero) a 3 (três) anos na rede direta, indireta e conveniada, 
assegurando sua qualidade. 

5.2. Preservar as especificidades da educação infantil na 
organização da rede municipal, garantindo o atendimento 
da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em 
estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de 
qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, 
visando ao ingresso da criança de 6 (seis) anos de idade 
no ensino fundamental. 

5.3. Construir novas unidades educacionais de educação 

infantil, considerando a demanda de cada região, os 
projetos arquitetônicos e os mobiliários adequados à faixa 
etária, contemplando ainda os critérios de acessibilidade. 

5.4. Garantir aos povos indígenas possibilidade de matrícula 
em centros de educação infantil nas suas especificidades e 
territórios. 

5.5. Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta 

do atendimento educacional especializado complementar 
e suplementar aos (às) educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, assegurando a educação 
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bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da 
educação especial nessa etapa da educação básica. 

5.6. Buscar junto ao programa nacional de construção e 
reestruturação de escolas, previsto no Plano Nacional de 
Educação – PNE (Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho 
de 2014), recursos para construção de novas unidades, 

bem como de aquisição de equipamentos, visando à 
expansão e à melhoria da rede física de escolas de 
educação infantil. 

5.7. Priorizar o acesso à Educação Infantil até zerar a demanda 
efetiva nos setores de educação em que existam mais de 
20% das crianças de zero a (cinco) anos em Índice 
Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS Alta e Muito 

Alta, aferido pela Fundação SEADE, e em setores com 
menos de 20% de matrículas na faixa de zero a 3 (três) 
anos. 

5.8. Promover, através da Secretaria Municipal de Educação, a 
busca ativa de crianças em idade correspondente à 
Educação Infantil, em parceria com órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à infância, 

preservando o direito de opção da família em relação às 
crianças de zero até 3 (três) anos. 

5.9. Ampliar gradativamente a oferta para crianças de zero a 5 
(cinco) anos em período integral em todas as unidades 
educacionais, com condições materiais, estrutura física e 
pedagógica adequadas, conforme estabelecido nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil, respeitada a opção da família. 

5.10. Promover formação inicial e continuada das (dos) 
profissionais da Educação Infantil em convênios e 
parcerias com instituições de Ensino Superior e 
Universidades, preferencialmente públicas, de modo a 
difundir propostas pedagógicas que incorporem os 
avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-
aprendizagem e às teorias educacionais, no atendimento 

da população de zero a 5 (cinco) anos. 
5.11. Ampliar os investimentos em recursos didáticos e 

pedagógicos de qualidade nas unidades educacionais de 
Educação Infantil respeitando seus Projetos Políticos 
Pedagógicos. 

5.12. Considerar no Projeto Político Pedagógico das escolas 
de educação infantil a escuta das crianças como princípio 

formativo para a democracia. (PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO; DIÁRIO OFICIAL DA 

CIDADE DE SÃO PAULO, 2015, p. 7) 

 

Há, ainda, previsão de universalização do atendimento às pessoas com 

deficiência a partir dos quatro anos de idade e ampliação da oferta para as crianças de 

zero a três anos, na mesma condição (Meta 8); e atendimento gradual em período 

integral (Meta 9) até o fim da vigência do PME. 
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Destaque-se que a Meta 13 do documento prevê que as diretorias regionais 

deverão elaborar seus próprios planos, considerando o disposto no Plano Municipal de 

Educação e os contextos locais. No geral, o PME de São Paulo incorpora indicações do 

Plano Nacional de Educação, com adequações para a realidade municipal. 

 

Características da avaliação 

 

De acordo com as informações prestadas pelo município, em 2014, à pesquisa 

coordenada pela FCC e Pelo INEP, a avaliação da educação infantil paulistana é 

realizada por meio do uso do material Indicadores da Qualidade na Educação Infantil e 

se configura como uma “autoavaliação participativa” (FCC; INEP, 2014 - Base de 

dados). 

Segundo a diretora de educação infantil da rede municipal de educação, 

respondente de nossa pesquisa, na SME, 

 

A Divisão de Orientação Técnica da Educação Infantil (DOT‐EI) 288 
compreende a avaliação sob duas perspectivas como define Didonet 
(2013): avaliação da Educação Infantil e na Educação Infantil, sendo 
que com relação a avaliação da Educação Infantil que “interroga a 
oferta que é feita às crianças, confrontando-a com parâmetros de 
indicadores de qualidade”, desde 2013 houve um movimento na Rede 
Municipal de Educação de São Paulo para a construção de um 

documento único de autoavaliação participativa da Educação Infantil 
Paulistana. (Grifo da respondente). 

 

De acordo com ela, no ano de 2013 e no início de 2014, as Unidades 

Educacionais que optaram por aderir ao processo avaliativo “aplicaram a avaliação 

contida no documento Indicadores da Qualidade na Educação Infantil do MEC (2009)”, 

respondendo a “um questionário que serviu de base para entender os pontos frágeis do 

documento nacional para a realidade paulistana e quais são as necessidades da Rede”. 

Os dados obtidos foram analisados por 

 

[...] uma comissão composta por professores, supervisores, diretores, 
coordenadores, formadores das diretorias regionais de educação e pela 
equipe da SME/DOT‐EI [...] que se reuniu a partir de setembro de 

                                                   
288 A Divisão de Orientação Técnica da Educação Infantil (DOT‐EI) é o órgão da Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo, responsável pelas políticas e ações referentes à etapa. 
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2014, com encontros quinzenais, e elaborou o documento 
“Indicadores da Qualidade da Educação Infantil Paulistana”. 

 

Em 2015, a autoavaliação participativa ocorreu em maio e a elaboração dos 

Planos de Ação, em junho. Para cada ação (avaliação e elaboração do plano de ação) foi 

designado um dia de trabalho “com suspensão de atendimento e participação das 

famílias”. Ao todo, 441 unidades educacionais, distribuídas por todas as Diretorias 

Regionais de Educação (DREs), participaram desse processo de forma voluntária (São 

Paulo. Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de orientação Técnica, 2016). 

De acordo com a diretora de educação infantil, para “legitimação do documento 

pela Rede, foram realizados seminários regionais com apresentação do documento pela 

comissão que o escreveu”. A versão utilizada nesse processo havia sido publicada em 

abril de 2015 e passou por revisão após a “aplicação e encaminhamento de um quadro 

de sugestões para revisão do documento”. 

Em 2016, foi apresentada a versão final do material, incorporando sugestões que 

“emergiram dos debates e registros realizados sobre as experiências vividas pelas 

Unidades” (São Paulo. Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de orientação 

Técnica, 2016, p. 13), tais como: 

 

➢ incluir no documento questões específicas para as Unidades de 

Educação Infantil que funcionam nos Centros Educacionais 
Unificados (CEUs), que se aplicam ao uso dos equipamentos e 
espaços existentes nesses centros e em questões organizacionais 
próprias; 

➢ dar maior espaço para questões abordadas em documentos do MEC 
publicados após os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, 
como a atenção às relações de raça e etnia e as relações de gênero. 

(São Paulo. Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de 

Orientação Técnica, 2016, p. 13) 

 

Os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil Paulistana são compostos por 

nove dimensões, quais sejam: 

 

1. Planejamento e gestão educacional. 
2. Autoria, participação e escuta de bebês e crianças; 
3. Multiplicidade de experiências e linguagens em contextos lúdicos 

para as infâncias; 
4. Interações; 
5. Relações étnico/raciais e de gênero; 
6. Ambientes educativos: tempos, espaços e materiais;  
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7. Promoção da saúde e bem-estar: experiências de ser cuidado, 
cuidar de si, do outro e do mundo; 

8. Formação e condições de trabalho dos educadores e das 
educadoras; 

9. Rede de proteção sociocultural: Unidade Educacional, 
família/responsáveis, comunidade e cidade.  

(PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DIRETORIA 

DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA, 2016, p. 11) 

 

Note-se que as dimensões 2 e 5 foram incluídas no documento municipal. As 

demais são semelhantes àquelas constantes no documento do Ministério da Educação 

(MEC), já citado nesta tese. 

Cada dimensão é constituída por indicadores para os quais devem ser 

respondidas questões que “referem-se a ações, atitudes ou situações que mostram como 

está a Unidade Educacional em relação ao tema abordado pelo indicador” 

(PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO. DIRETORIA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA, 2016, p. 17). Parte dos 

indicadores e das questões foi reformulada e/ou inserida com o propósito de atender às 

especificidades do contexto municipal, por exemplo, os que se referem aos Centros 

Educacionais Unificados (CEUs)289. No Quadro 57 registramos as dimensões e seus 

respectivos indicadores e, a título de ilustração, elaboramos o Quadro 58 com as 

questões referentes aos indicadores da dimensão 6: Ambientes educativos: tempos, 

espaços e materiais. 

 

 

 

                                                   
289 “Os CEUs possuem um Centro de Educação Infantil - CEI, uma Escola Municipal de Educação 

Infantil - EMEI, uma Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF, que também oferece Ensino de 

Jovens e Adultos - EJA e a Universidade Aberta do Brasil - UAB” (São Paulo (SP). Secretaria Municipal 

de Educação. Diretoria de Orientação Técnica, 2016, p. 10). 
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Quadro 57 – Dimensões e indicadores dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil Paulistana 

DIMENSÕES INDICADORES 

Dimensão 1 

Planejamento e Gestão 
Educacional 

Indicador 1.1 - projeto político-pedagógico construído e conhecido por todos 
Indicador 1.2 - planejamento, acompanhamento, documentação pedagógica e avaliação 
Indicador 1.3 - gestão democrática 

Dimensão 2 

Autoria, participação e escuta de 
bebês e crianças 

Indicador 2.1 - a escuta de bebês e crianças em suas diferentes formas de se expressar 
Indicador 2.2 - as vozes infantis no planejamento e na formação 
Indicador 2.3 - autoria, participação e escuta na documentação e avaliação 

Dimensão 3 

Multiplicidade de experiências e 
linguagens em contextos lúdicos 

para as infâncias 

Indicador 3.1 - bebês e crianças construindo sua autonomia 
Indicador 3.2 - bebês e crianças vivendo experiências com o próprio corpo 
Indicador 3.3 - bebês e crianças expressando-se por meio de diferentes linguagens que permitam experiências 
agradáveis, estimulantes e enriquecedoras 
Indicador 3.4 - bebês e crianças reconhecendo e construindo culturas infantis por meio dos brinquedos e 
brincadeiras tradicionais 

Dimensão 4 

Interações 

Indicador 4.1 - interação criança/adulto 
Indicador 4.2 - interação criança/criança 
Indicador 4.3 - interação adulto/adulto 
Indicador 4.4 - interação unidade educacional/comunidade 

Dimensão 5 

Relações étnico/raciais e de 

gênero 

Indicador 5.1 - currículo e prática pedagógica 
Indicador 5.2 - relacionamentos e atitudes 
Indicador 5.3 - atuação dos profissionais 
Indicador 5.4 - construção positiva da identidade 

Dimensão 6 

Ambientes educativos: tempos, 
espaços e materiais 

Indicador 6.1 - ambientes, espaços, materiais e mobiliários 
Indicador 6.2 - tempos destinados às diferentes experiências 
Indicador 6.3 - a exploração dos espaços do CEU 

Dimensão 7 

Promoção da saúde e bem-estar: 
experiências de ser cuidado, 
cuidar de si, do outro e do 

mundo 

Indicador 7.1 - promoção da saúde e bem-estar 

Indicador 7.2 - responsabilidade pela alimentação saudável dos bebês e das crianças 
Indicador 7.3 - limpeza, salubridade e conforto 
Indicador 7.4 – segurança 

Continua 
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Conclusão 

DIMENSÕES INDICADORES 

Dimensão 8 

Formação e condições de 
trabalho dos educadores e das 

educadoras 

Indicador 8.1 - formação continuada da equipe docente 
Indicador 8.2 - formação continuada da equipe gestora 
Indicador 8.3 - formação continuada da equipe de apoio 
Indicador 8.4 - condições de trabalho 

Dimensão 9 

Rede de proteção sociocultural: 
Unidade Educacional, 
família/responsáveis, 
comunidade e cidade 

Indicador 9.1 - respeito, acolhimento e adaptação 
Indicador 9.2 - participação da unidade educacional na rede de proteção dos direitos de todas as crianças 
Indicador 9.3 - a unidade educacional na cidade educadora 

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo; Secretaria Municipal de Educação; Diretoria de Orientação Técnica (2016). 
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Quadro 58 – Indicadores e questões da dimensão Ambientes educativos: tempos, espaços e materiais. Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 

Paulistana 

INDICADORES QUESTÕES 

Indicador 6.1 

Ambientes, espaços, materiais 

e mobiliários 

6.1.1. Na ocupação dos espaços internos e externos da Unidade Educacional por todos os bebês e por todas as 
crianças estão garantidos movimentos, brincadeiras e deslocamentos que permitam a exploração dos ambientes? 
6.1.2. Os ambientes são organizados com oferta de materiais (tecidos, papelão, madeira, fios, elementos da 

natureza, tintas, pincéis, barro, argila, massinha, espelhos, fantasias e instrumentos sonoros) que favoreçam o 
trabalho com as múltiplas linguagens, evitando assim o uso exclusivo de materiais plásticos? 
6.1.3. Os ambientes são equipados com mobiliários apropriados ao uso de todos os bebês e todas as crianças, 
considerando a altura adequada das prateleiras, mesas, cadeiras, bancadas, pias, trocadores, com condições de 
conforto, segurança e acessibilidade? 
6.1.4. Os espaços, materiais, objetos, brinquedos estão acessíveis para todos os bebês e todas as crianças? 
6.1.5. As janelas permitem a ventilação, iluminação natural e visibilidade para o ambiente externo, com peitoril 
de acordo com a altura das crianças, garantindo segurança? 

6.1.6. A decoração e os materiais, na composição dos ambientes, respeitam e representam a diversidade humana 
e cultural, a autoria e expressão dos bebês e das crianças? 
6.1.7. As marcas das criações dos bebês e das crianças são expostas com regularidade em paredes, painéis e 
ambientes educativos, de modo a dar visibilidade às culturas infantis? 
6.1.8. As crianças participam com os professores e professoras na organização dos ambientes para realização de 
suas futuras experiências? 
6.1.9. O ambiente externo é planejado e organizado de modo a proporcionar aos bebês e crianças o contato com 

o sol, em horários adequados, e outros elementos da natureza, possibilitando atividades livres, interações entre as 
crianças e experiências com água, terra, ar, plantas e outros? 
6.1.10. A Unidade Educacional, em seu Projeto Político-Pedagógico, prevê espaços planejados para o 
recolhimento dos bebês e das crianças que desejam ou que necessitam de descanso, respeitando seu momento de 
individualização e quietude? 6.1.11. Os ambientes são organizados com diversidade de livros e outros materiais 
sensoriais de leitura que possuam riqueza de tamanhos, cores, formas, texturas, inclusive odores e temperaturas? 
6.1.12. Os livros infantis estão organizados de modo que fiquem à disposição dos bebês e crianças em cestos ou 
prateleiras sempre à sua altura? 

Continua 
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Conclusão 

INDICADORES QUESTÕES 

Indicador 6.1 

Ambientes, espaços, materiais 

e mobiliários 

6.1.13. Diferentes recursos tecnológicos e midiáticos (computador, lanternas, câmera digital, gravador, projetor, 
caixas de luz, tablets, celulares...) fazem parte das experiências propostas às crianças, numa perspectiva de 
educação pela descoberta e não pela instrução? 

Indicador 6.2 

Tempos destinados às 

diferentes experiências 

6.2.1. Os tempos destinados às experiências dos bebês e crianças nas áreas externas como parques, solários, 

quadras, jardins acontecem diariamente? 
6.2.2. Os momentos de transições de uma atividade para outra são pensados e organizados respeitando o tempo 
da criança e evitando longos períodos de espera? 
6.2.3. O tempo de utilização de TV e vídeo é planejado considerando a ampliação do repertório cultural de bebês 
e crianças, evitando que fiquem expostos somente a estes recursos em detrimento de outras experiências? 
6.2.4. O tempo do sono, alimentação, banheiro e higiene respeitam as necessidades e os ritmos biológicos dos 
bebês e das crianças? 

6.2.5. O tempo para as refeições é organizado como prática educativa que garanta a interação entre todos os 
bebês e todas as crianças? 
6.2.6. Existem práticas educativas no momento das refeições que garantam a autonomia das crianças na escolha 
dos utensílios, dos alimentos e do lugar de sua preferência? 

Indicador 6.3 

A exploração dos espaços do 

CEU 

6.3.1. Os bebês e crianças utilizam semanalmente a Biblioteca do CEU, explorando e interagindo com seu acervo 
de forma lúdica e criativa? 
6.3.2. Os bebês e crianças utilizam semanalmente os espaços coletivos do CEU como quadras, salas de dança, 
telecentros, padarias de forma intencional e criativa? 
6.3.3. O uso das piscinas, para bebês e crianças, está garantido na prática educativa de sua Unidade Educacional 
de forma periódica? (Considerando os períodos de clima favorável) 
6.3.4. Os bebês e crianças participam da programação cultural, esportiva e de lazer do CEU como parte da 
prática educativa? 

6.3.5. A programação do CEU é socializada entre as famílias/responsáveis e educadores? 

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo; Secretaria Municipal de Educação; Diretoria de Orientação Técnica (2016). 
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O material orienta como o processo de autoavaliação deve ser organizado, em 

relação às tarefas e aos papéis a serem assumidos pela equipe gestora dos 

estabelecimentos educacionais, à mobilização e participação das famílias e outros 

membros da comunidade escolar, à organização do tempo, do espaço e dos materiais 

para a realização da avaliação, entre outros fatores. 

A metodologia de avaliação proposta pelo material é semelhante à dos 

Indicadores da Qualidade na Educação Infantil do MEC, com a realização de plenárias 

por dimensão, para discussão das questões e indicadores pertinentes a cada uma delas e 

uma plenária geral, para socialização das discussões efetuadas em cada grupo. 

Nas plenárias por dimensão, após as discussões, o grupo deve atribuir a cor 

verde, amarela ou vermelha para cada questão, explicitando como a ação/situação 

exposta por ela se encontra naquele momento. A seguir, o significado de cada uma das 

cores utilizadas como critério de avaliação: 

 

Verde: Caso o grupo avalie que essas ações, atitudes ou situações 
existem e já estão consolidadas na instituição, deverá atribuir a elas a 
cor verde, indicando que o processo de melhoria já está num bom 
caminho. 
Amarelo: Se, na instituição, essas atitudes, práticas ou situações 
ocorrem de vez em quando, mas não estão consolidadas, o grupo lhes 

atribuirá a cor amarela, o que indica que elas merecem cuidado e 
atenção. 
Vermelho: Caso o grupo avalie que essas atitudes, situações ou ações 
não existem na instituição, atribuirá a elas a cor vermelha. A situação 
é grave e merece providências IMEDIATAS. (PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO; SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO; DIRETORIA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA, 2016, p. 

18) 

 

Após a atribuição de cores para cada questão, o grupo deve debater qual a cor 

que melhor representa a situação do indicador. Na sequência, “o relator do grupo 

elabora um quadro-síntese que será apresentado na plenária” (IDEM, p. 19). 

Na plenária geral, cada grupo deve expor os resultados da avaliação referente à 

dimensão que ficou sob sua responsabilidade. Os resultados apresentados pelos grupos 

podem ser discutidos, problematizados e modificados na plenária geral. 

Finalizado este processo, o material orienta a elaboração de um Plano de Ação, a 

partir dos resultados obtidos na avaliação, sugerindo a formação de uma comissão com 

a participação dos vários segmentos que compõem a comunidade escolar para a 

consecução do Plano. Esse documento deve conter a sistematização das discussões e as 
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ações que devem ser encaminhadas para solucionar os problemas detectados, 

evidenciado ações de responsabilidade do estabelecimento educacional e dos órgãos da 

SME / mantenedoras (no caso das instituições conveniadas), ou de ambos. 

Por fim, os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil Paulistana assinalam 

a necessidade de um acompanhamento sistemático das ações propostas no Plano de 

Ação, tanto dos estabelecimentos educacionais como dos órgãos externos. 

A autoavaliação participativa da educação infantil em São Paulo está prevista na 

Orientação Normativa nº 01, de 2 de dezembro de 2013, que também orienta quanto à 

avaliação do desenvolvimento das crianças, à formulação do projeto pedagógico, ao 

perfil do(a) educador(a) de infância e a importância da participação das famílias, além 

de explicitar a compreensão da rede municipal de São Paulo quanto à concepção de 

educação infantil, de criança/infância e de currículo. 

No que tange à avaliação das crianças, o documento expõe o entendimento da 

rede sobre a função do processo avaliativo: 

 

Partindo do pressuposto que “a avaliação será sempre da criança em 
relação a si mesma e não comparativamente com as outras crianças” 

(MEC, 2012), entendemos que avaliação deve servir para registrar as 
situações / experiências vividas pelas crianças no dia-a-dia, 
enfatizando suas descobertas e aprendizagens, considerando o 
princípio de que a avaliação é um processo contínuo, para identificar 
suas potencialidades, interesses e necessidades. (PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO; DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, 
2013, p. 104) 

 

Com base nessa concepção, a Orientação Normativa indica a realização de 

registros do desenvolvimento das crianças. De acordo com o documento, “a 

sistematização desses registros permite uma reflexão permanente sobre as ações e 

pensamentos das crianças [...]” (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE 

SÃO PAULO, 2013, p. 104) e deve ser viabilizada “de diferentes formas: relatórios 

descritivos individuais e do grupo, portfólios individuais e do grupo, fotos, filmagens, 

as próprias produções das crianças (desenhos, esculturas, maquetes, entre outras)” 

(IDEM, p. 104), constituindo-se como documentação pedagógica, que “está interessada 

em enxergar e entender o que está acontecendo no trabalho pedagógico e o que a 

criança é capaz de fazer sem qualquer estrutura predeterminada de expectativas e 

normas” (IDEM, p. 104). A documentação pedagógica assinala a Orientação, que “não 
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pode ser confundida com a ‘observação da criança’, esta diz respeito à avaliação do fato 

de ela estar adaptada a um conjunto de padrões” (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

SÃO PAULO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; DIÁRIO OFICIAL DA 

CIDADE DE SÃO PAULO, 2013, p. 104). 

De forma sintética, a rede municipal de São Paulo promove a autoavaliação 

participativa dos estabelecimentos educacionais de educação infantil, públicos e 

conveniados, desde 2013. O instrumento utilizado denomina-se Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil Paulistana, material adaptado dos Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil, publicados pelo MEC. A avaliação prevê o julgamento 

de diferentes aspectos, relacionados ao ambiente educativo, à infraestrutura física e de 

materiais, ao planejamento e gestão educacional, ao respeito à diversidade étnica, 

cultural e de gênero, às especificidades de cada faixa etária, ao cuidado e à saúde, às 

relações com as famílias e a comunidade escolar para construção de uma rede de 

proteção às crianças e à formação e condições de trabalho dos profissionais da 

educação. 

O processo avaliativo conta com a participação de toda a comunidade escolar 

(profissionais da educação docentes e não docentes, famílias, gestores, representantes da 

SME, entre outros). De acordo com a metodologia proposta, os estabelecimentos podem 

ou não aderir ao processo avaliativo. 

Os dados obtidos são sistematizados em um Plano de Ação, que designa ações a 

serem realizadas pelos estabelecimentos educacionais, pela Secretaria Municipal de 

Educação ou por entidades mantenedoras, no caso das instituições conveniadas ao poder 

público. As ações constantes no referido Plano devem ser monitoradas pelas diversas 

instâncias que integram a estrutura da rede de ensino.  

A rede municipal orienta a realização de avaliação do desenvolvimento das 

crianças, que deve ser elaborada e tratada pelos profissionais no âmbito das instituições. 

As informações obtidas nos documentos analisados em nossa pesquisa sugerem que as 

informações produzidas por esta avaliação devem servir para registrar as experiências 

das crianças, suas descobertas e aprendizagens, de modo a proporcionar a reflexão 

permanente sobre essas ações e sobre o trabalho pedagógico, por parte dos professores e 

da escola. 
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TANABI 

 

O IDHM de Tanabi, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,748. Considerado um 

município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,735 no indicador referente à 

renda; 0,829 em longevidade e 0,687 em educação. Se considerarmos apenas a variável 

relacionada à educação, o município seria classificado como de médio desenvolvimento, 

de acordo com os critérios estipulados pelo índice. 

Em 2010, a população do município era de 23.187 habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 25.467 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 4.574290 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 2.226 (48,67%) estavam sob a 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 836 na educação infantil, 1.366 

no ensino fundamental e 24 na Modalidade EJA do ensino fundamental. No Gráfico 38 

registramos a distribuição das matrículas por etapa e modalidade, na rede municipal de 

educação de Tanabi. 

 

Gráfico 38 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Tanabi. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, a rede municipal de educação mantinha 836 matrículas 

(357 em creches e 479 na pré-escola). As instituições privadas eram responsáveis por 

                                                   
290 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 

37,56%

61,37%

1,08%

Educação Infantil Ensino Fundamental EJA
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132 matrículas (45 em creches e 87) na pré-escola. Os dados estão detalhados na Tabela 

72. 

 

Tabela 72 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Tanabi. 2015 

Dependência administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 357 88,81 479 84,63 836 86,36 

Privada 45 11,19 87 15,37 132 13,64 

TOTAL 402 100,00 566 100,00 968 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede municipal responsabilizava-se por 1.203 

matrículas nos anos iniciais e 163 nos anos finais da etapa. A rede estadual mantinha 

uma matrícula nos anos iniciais e 790 nos anos finais. As escolas privadas respondiam 

por 268 matrículas nos anos iniciais e 228 nos anos finais. Os dados estão detalhados na 

Tabela 73. 

 

Tabela 73 – Número de matrículas no ensino fundamental, anos iniciais e finais, por 
dependência administrativa. Tanabi. 2015 

Dependência administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual 1 0,07 789 66,86 790 29,79 

Municipal 1.203 81,73 163 13,81 1.366  51,51 

Privada 268 18,21 228 19,32 496  18,70 

TOTAL 1.472 100,00 1.180 100,00 2.652  100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio era atendido pela rede estadual de ensino e por escolas privadas, 

com 630 e 157 matrículas, respectivamente. A Modalidade EJA do ensino fundamental 

era atendida pelas redes municipal e estadual de educação, bem como por escolas 

privadas. A Modalidade EJA do ensino médio era atendida pela rede estadual de ensino. 

A educação profissional era oferecida por escolas privadas. (INEP/Sinopse Estatística 

da Educação Básica, 2015) 
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Em 2015, havia 128291 docentes atuando na educação infantil em Tanabi. Destes, 

59 (53 na rede municipal e seis em escolas privadas) atuavam em creches e 76 (61 na 

rede municipal e 16 em escolas privadas) na pré-escola (INEP/Sinopse Estatística da 

Educação Básica, 2015).  

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

13 estabelecimentos292 educacionais, sendo que sete (quatro da rede municipal e três 

privados) atendiam à creche e 13 (nove da rede municipal e quatro privados) atendiam à 

pré-escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 

A Lei nº 2.685, de 25 de junho de 2015, aprovou o Plano Municipal de Educação 

(PME) de Tanabi, com vigência de dez anos. O documento não apresenta caracterização 

do município ou diagnóstico de sua realidade educacional. Na Meta 1 prevê a 

universalização da pré-escola até 2016 e a ampliação da oferta em creches com vistas a 

atender, no mínimo, 60% da demanda até 2023. Para dar conta dessa meta, estabelece 

16 estratégias, quais sejam: 

 

1.1. Expandir, em regime de colaboração com a União e o Estado de 
São Paulo, o número de creches, criando 150 (cento e cinquenta) 

novas vagas para atendimento de crianças de zero a três anos; 
1.2. Promover mecanismos que propiciem a equidade na oferta do 

atendimento educacional, de modo a reduzir a diferença 
quantitativa percentual, no acesso à educação infantil, entre as 
famílias mais pobres e as mais ricas; 

1.3. Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, 
levantamento da demanda por creche para a população de até três 
anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da 

demanda manifesta; 
1.4. Realizar, conforme as normas e os mecanismos firmados pela 

União e pelo estado de São Paulo, a chamada pública da demanda 
das famílias por creches; 

1.5. Aderir a programas estaduais e federais de construção e 
reestruturação de escolas, bem como de aquisição de 
equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de 

escolas públicas de educação infantil, respeitadas as normas de 
acessibilidade; 

1.6. Aderir à avaliação da educação infantil em regime de colaboração 
com os governos estadual e federal, com base em parâmetros 
nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o 
quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos 
pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores 
relevantes; 

                                                   
291Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
292 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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1.7. Estimular a formação inicial e continuada dos profissionais da 
educação infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento 
por profissionais com formação superior; 

1.8. Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e 
cursos de formação para profissionais da educação, de modo a 
garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que 

incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de 
ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da 
população de zero a cinco anos; 

1.9. Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do 
atendimento educacional especializado aos alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação; 

1.10. Fortalecer programas de orientação e apoio às famílias, por 
meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência 
social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 
três anos de idade; 

1.11. Preservar as especificidades da educação infantil na 
organização das redes escolares, visando o atendimento da criança 
de zero a cinco anos em estabelecimentos que atendam a 

parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa 
escolar seguinte, tendo em vista o ingresso dos alunos de seis anos 
de idade no ensino fundamental: 

1.12. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e 
da permanência das crianças na educação infantil, em especial dos 
beneficiários de programas de transferência de renda, em 
colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à infância; 

1.13. Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à 
educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção 
da família em relação às crianças de até três anos. 

1.14. Realizar e publicar, a cada ano, levantamento da demanda 
manifesta por educação infantil em creches e pré-escolas, como 
forma de planejar e verificar o atendimento; 

1.15. Estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para 
todas as crianças de zero a cinco anos, conforme estabelecido nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; 

1.16. Priorizar, no atendimento em creches, as crianças em situação 
de maior vulnerabilidade social e as que apresentem deficiência, 
transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou 
superdotação. (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI. 

CÂMARA MUNICIPAL DE TANABI, 2015, p. 5) 

 

O PME de Tanabi prevê, em outras metas e estratégias, ações que fazem 

referência à educação infantil, como são os casos da universalização do acesso para 

crianças com deficiência e a articulação dos processos de alfabetização entre a pré-

escola e os anos iniciais do ensino fundamental. O documento assume as indicações do 

Plano Nacional de Educação e declara sua adesão à avaliação nacional da educação 

infantil, prevista no PNE. 
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Características da avaliação 

 

De acordo com informações prestadas pelo município à pesquisa coordenada 

pela FCC e pelo INEP, a avaliação da educação infantil de Tanabi “contempla o 

currículo proposto pela rede municipal” e avalia “aspectos do desenvolvimento 

infantil”, por meio de “observação das atividades propostas diariamente” (FCC; INEP, 

2014 - Base de dados). 

Segundo a supervisora de ensino da SME, que respondeu à nossa pesquisa no 

município, a avaliação da educação infantil tem como foco “as ações pedagógicas e o 

desenvolvimento das crianças”. 

Em relação às crianças de zero a três anos assinala que, no momento da 

matrícula, as crianças são avaliadas por meio de uma “anamnese”293, no intuito de 

“detectar possíveis crianças de risco” e, assim, realizar encaminhamentos e “possíveis 

estimulações e tratamentos, já nessa faixa etária, idade crucial para o desenvolvimento 

neurológico”.  

Para as crianças de quatro e cinco anos, além da observação do processo de 

desenvolvimento, a Secretaria elabora uma avaliação baseada na proposta pedagógica 

do município e aplicada pela escola. Nas palavras da respondente: 

 

A avaliação é definida em reunião com a coordenação do município, a 
escola aplica e é feito um relatório e, posteriormente, os resultados são 
discutidos nas Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo, para 

redirecionamento das ações, quando necessário. 

 

Além dessa avaliação, os professores preenchem um relatório bimestral, no qual 

constam suas observações do desenvolvimento das crianças no cotidiano escolar. 

A supervisora informou, ainda, que a rede municipal de educação de Tanabi 

adotou, em 2015, um “sistema de ensino” e que, durante sua implantação, foram 

promovidas “reuniões por faixa etária”, para definição de “alguns pontos que não 

estavam muito claros no material”, em relação ao conteúdo a ser trabalhado com cada 

faixa etária e a periodicidade de leitura em sala de aula. As avaliações basearam-se “nas 

decisões tomadas nessas reuniões”. 

                                                   
293“A história de vida ou anamnese psicopedagógica é uma técnica direcionada aos pais ou responsável, 

que pode ser aplicada em diferentes momentos, tanto antes quanto após a entrevista inicial com o aluno, 

dependendo da necessidade.” Disponível em: http://loanycosta.blogspot.com.br/2011/08/historia-de-vida-

ou-anamnese.html, acesso em 02.02.2017. 

http://loanycosta.blogspot.com.br/2011/08/historia-de-vida-ou-anamnese.html
http://loanycosta.blogspot.com.br/2011/08/historia-de-vida-ou-anamnese.html
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O sistema de ensino adotado em Tanabi pertence ao Grupo Somos Educação294, 

de acordo com informações encontradas no site da prefeitura municipal295. Realizamos 

buscas no portal do sistema, na tentativa de encontrar informações acerca do material 

disponibilizado para o município de Tanabi, mas não obtivemos sucesso. 

Em síntese, a avaliação da educação infantil de Tanabi tem como foco o 

desenvolvimento das crianças. Como procedimentos, são utilizadas observações das 

atividades cotidianas realizadas pelas crianças. Para as crianças de zero a três anos é 

realizada uma anamnese no momento da matrícula, com o propósito de detectar crianças 

“de risco” para encaminhamentos e tratamento. Para as crianças de quatro e cinco anos, 

é aplicada uma avaliação baseada na proposta pedagógica municipal. Os resultados são 

discutidos nos HTPCs para redirecionamento das ações pedagógicas. 

 

TAQUARIVAÍ 

 

O IDHM de Taquarivaí, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,679. Considerado 

um município de médio desenvolvimento humano, obteve 0,617 no indicador referente 

à renda; 0,811 em longevidade e 0,626 em educação.  

Em 2010, a população do município era de 5.151habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 5.605 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 2.040296 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 1.162 (56,96%) estavam sob a 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 236 na educação infantil e 926 

no ensino fundamental. No Gráfico 39 registramos a distribuição das matrículas por 

etapa e modalidade, na rede municipal de educação de Taquarivaí. 

  

                                                   
294O referido grupo iniciou-se em 2010, a partir da fusão das editoras Ática e Scipione e do Sistema de 

Ensino SER, todos pertencentes ao Grupo Abril e que, juntos, formaram a Abril Educação. No início de 

2015, 40,6% da empresa foi comprada pela empresa Tarpon investimentos, em negociações realizadas 

por meio da Bolsa de Valores de São Paulo, e o grupo passou a se chamar Somos Educação. Disponível 

em: http://www.somoseducacao.com.br/pt/, acesso em 23/02/2017. 
295 Disponível em: http://tanabi.sp.gov.br/search, acesso em 23/02/2017. 
296 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns 

http://www.somoseducacao.com.br/pt/
http://tanabi.sp.gov.br/search
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Gráfico 39 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Taquarivaí. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, apenas a rede municipal de educação oferecia atendimento, 

com 69 matrículas em creche e 236 na pré-escola. No ensino fundamental, a rede 

municipal responsabilizava-se pelo total de matrículas da etapa: 489 nos anos iniciais e 

652 nos anos finais. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

O ensino médio era atendido pela rede estadual de ensino, com 429 matrículas, 

que também oferecia a Modalidade EJA do ensino médio e a educação profissional. Não 

havia, no município, atendimento à Modalidade EJA do ensino fundamental. 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

Em 2015, havia 13297 docentes atuando na educação infantil em Taquarivaí. 

Destes, quatro atuavam na creche municipal e nove na pré-escola. (INEP/Sinopse 

Estatística da Educação Básica, 2015) 

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

três estabelecimentos298 educacionais, sendo que um estabelecimento municipal atendia 

à creche e três atendiam à pré-escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 

2015). 

Informamos que não encontramos o PME de Taquarivaí disponibilizado em 

meio eletrônico. Solicitamos o documento ao município, mas não obtivemos retorno. 

                                                   
297Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015 
298 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 

20,31%

79,69%

Educação Infantil Ensino Fundamental
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Características da avaliação 

 

De acordo com as informações prestadas pelo município à pesquisa coordenada 

pela FCC e pelo INEP, a avaliação da educação infantil de Taquarivaí é voltada para o 

desenvolvimento das crianças e “abrange dois âmbitos: Formação Pessoal e Social 

(Identidade e Autonomia) e Conhecimento de Mundo (incluindo os eixos Natureza e 

Sociedade, Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita e 

Matemática)”. A avaliação é denominada Acompanhamento Pedagógico e os 

procedimentos utilizados constituem-se em atividades realizadas pelas crianças “com o 

material concreto, como por exemplo, jogos – de acordo com os conteúdos que já foram 

trabalhados – e depois fazem o registro no papel, que seria a avaliação”. (FCC; INEP, 

2014 - Base de dados) 

O secretário de educação de Taquarivaí, respondente de nossa pesquisa no 

município, informou que a Diretoria Municipal de Educação (DME) iniciou, em 2014, 

um processo de “acompanhamento pedagógico dos alunos da Pré-Escola da rede 

municipal, visando o desenvolvimento global dos mesmos”. 

Essa ação foi elaborada pela Assistente Técnico Pedagógica de Educação 

Infantil e pelos Coordenadores Pedagógicos, com base no “Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) e no planejamento semestral, elaborado 

pelos professores”. Segundo o respondente, 

 

Este acompanhamento continha atividades que abordavam todos os 
eixos de trabalho: Linguagem oral e escrita, Artes Visuais, 
Movimento, Música, Natureza e sociedade e Matemática, onde se 
mesclavam atividades permanentes, ludicidade e registro, a partir de 
objetivos conceituais, procedimentais e atitudinais. [As atividades] 
foram registradas, fotografadas e filmadas pelo professor da turma. 

 

Essa iniciativa não teve continuidade, segundo o secretário, em razão de 

“divergências” por parte dos professores, que alegaram “que tal prática não estava 

embasada em lei”. Por conta dessa questão, em 2015, o município passou a ter “a 

avaliação realizada pelas escolas, mas com orientação da Diretoria Municipal de 

Educação”. Essa avaliação ocorre por meio de “observações constantes que se 

transformam, no final de cada bimestre, em Parecer Descritivo [...]”. 
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As orientações fornecidas pela DME assinalam que o professor deve considerar 

os aspectos sociais, afetivos, cognitivos e psicomotores na observação do 

desenvolvimento das crianças e, para tanto, deve registrar sobre: 

 

Como a criança interage com os colegas e com o professor; 
Os conhecimentos que adquiriu; 
As dificuldades e habilidades; 
Como participa das atividades orientadas e de livre escolha. 

 

A Diretoria ainda orienta os docentes no que tange à forma de se realizar o 

registro, a periodicidade e a linguagem a ser utilizada, de maneira a “conter tanto as 

dificuldades dos alunos quanto seus avanços, além das intervenções do docente”. 

As orientações alertam para a necessidade de o professor, ao iniciar a elaboração 

do parecer, traçar comparações com o parecer anterior, permitir que os professores 

auxiliares leiam o que foi produzido e possam tecer comentários, bem como considerar 

a fala das crianças – de quatro e cinco anos – que, segundo o documento enviado pelo 

município para nossa pesquisa, “já conseguem avaliar as atividades e dizer do que mais 

gostaram, do que menos gostaram e o que mudariam”. Por fim, são indicadas frases de 

como iniciar os pareceres e sugestão de “verbos” que podem ser utilizados em sua 

redação. 

Além do Parecer Descritivo, o desenvolvimento das crianças é avaliado por 

meio da consecução de portfólios. As orientações fornecidas pela Diretoria de 

Educação, para elaboração desse documento, estão registradas no Quadro 59, a seguir: 

 
Quadro 59 – Conteúdos para elaboração dos portfólios da educação Infantil. Taquarivaí 

FAIXAS ETÁRIAS CONTEÚDO DO PORTFÓLIO 

BERÇÁRIO I E II 

MATERNAL I 

Ficha de abertura, entrevista com o responsável, relatório 
elaborado pelo professor destacando os principais progressos da 

criança no bimestre, dentro das etapas do projeto de trabalho 
desenvolvido por eixos, com foto e devolutiva semestral da família 
sobre o trabalho desenvolvido pelo professor, diante dos avanços 
demonstrados pela criança. 

Continua 
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Conclusão 

FAIXAS ETÁRIAS CONTEÚDO DO PORTFÓLIO 

MATERNAL II 

Ficha de abertura, entrevista com o responsável, relatório 
elaborado pelo professor destacando os principais progressos da 

criança no bimestre dentro de cada eixo de trabalho com foto, um 
desenho por bimestre utilizando diversos recursos, um autorretrato 
por bimestre e devolutiva semestral da família sobre o trabalho 
desenvolvido pelo professor diante dos avanços demonstrados pela 
criança. 

PRÉ I E PRÉ II 

Ficha de abertura, entrevista com o responsável, relatório 
elaborado pelo professor destacando os principais progressos da 
criança no bimestre dentro de cada eixo de trabalho com foto, uma 
atividade que demonstre o “fazer artístico da criança” (desenho, 
técnicas de pintura, colagem, releitura de imagens,) um 
autorretrato e um desenho por mês utilizando diversos materiais e 
devolutiva semestral da família sobre o trabalho desenvolvido pelo 

professor diante dos avanços demonstrados pela criança. 

Fonte: Documento enviado pela Diretoria Municipal de Educação de Taquarivaí. 2015. 

 

As famílias das crianças são convidadas a participar e contribuir com o processo 

de desenvolvimento de seus filhos, analisando o portfólio, bimestralmente. De acordo 

com o material disponibilizado pela DME, para nossa pesquisa, “ao final de cada 

semestre, [a família] fará uma devolutiva sobre a aprendizagem observada em casa, 

relacionando-a ao que é proposto pela escola”. 

Em síntese, a avaliação da educação infantil de Taquarivaí tem como foco o 

desenvolvimento das crianças e é elaborada pelos estabelecimentos educacionais, sob 

orientação do DME. Os registros dos avanços das crianças compõem um portfólio, cuja 

consecução deve ser feita pela professora da turma com a participação da professora 

auxiliar. As famílias são convidadas a dar uma devolutiva sobre a aprendizagem das 

crianças, estabelecendo comparações entre o que é observado em casa e o que é 

proposto na escola. Não obtivemos mais informações sobre o uso dos resultados da 

avaliação. 

 

TAUBATÉ 

 

O IDHM de Taubaté, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,800. Considerado 

um município de desenvolvimento humano muito alto, obteve 0,778 no indicador 

referente à renda; 0,883 em longevidade e 0,746 em educação. Se considerarmos as 
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variáveis relativas à renda e à educação, o município seria classificado como de alto 

desenvolvimento, de acordo com os critérios estipulados pelo índice. 

Em 2010, a população do município era de 235.884habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 302.331 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 78.252299 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 45.428 (58,05%) estavam sob a 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 14.168 na educação infantil, 

29.910 no ensino fundamental, 715 no ensino médio, 350 na educação profissional e 

285 na Modalidade EJA do ensino fundamental. No Gráfico 40 registramos a 

distribuição das matrículas por etapa e modalidade, na rede municipal de educação de 

Taubaté. 

 

Gráfico 40 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Taubaté. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, em 2015, a rede municipal de educação mantinha 14.168 

matrículas (6.649 em creches e 7.519 na pré-escola). As instituições privadas eram 

responsáveis por 2.340 matrículas (2.205 em creches e 135 na pré-escola). Os dados 

estão detalhados na Tabela 74. 

  

                                                   
299 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 

31,19%

65,84%

1,57% 0,63% 0,77%

Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio

EJA Educação Profissional
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Tabela 74 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Taubaté. 2015 

Dependência administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 6.649 75,10 7.519 98,24 14.168 85,83 

Privada 2.205 24,90 135 1,76 2.340 14,17 

TOTAL 8.854 100,00 7.654 100,00 16.508 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede municipal responsabilizava-se por 16.553 

matrículas nos anos iniciais e 13.357 nos anos finais da etapa. A rede estadual mantinha 

cinco matrículas nos anos iniciais e 316 nos anos finais. As escolas privadas respondiam 

por 4.735 matrículas nos anos iniciais e 3.634 nos anos finais. Os dados estão 

detalhados na Tabela 75. 

 

Tabela 75 – Número de matrículas no ensino fundamental, anos iniciais e finais, por 

dependência administrativa. Taubaté. 2015 

Dependência administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual 5 0,02 316 1,83 321 0,83 

Municipal 16.553 77,74 13.357 77,18 29.910 77,49 

Privada 4.735 22,24 3.634 21,00 8.369 21,68 

TOTAL 21.293 100,00 17.307 100,00 38.600 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio era atendido pelas redes estadual e municipal de ensino e por 

escolas privadas, com 8.032, 715 e 2.781 matrículas, respectivamente. A Modalidade 

EJA do ensino fundamental era atendida pelas redes municipal e estadual de educação, 

bem como por escolas privadas. A Modalidade EJA do ensino médio era atendida pela 

rede estadual de ensino e por escolas privadas. A Modalidade EJA profissionalizante era 

atendida pela rede municipal de ensino. A educação profissional era oferecida pelas 

redes estadual e municipal e por escolas privadas. (INEP/Sinopse Estatística da 

Educação Básica, 2015) 
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Em 2015, havia 698300 docentes atuando na educação infantil em Taubaté. 

Destes, 373 (214 na rede municipal e 162 em escolas privadas) atuavam em creches e 

427 (259 na rede municipal e 168 em escolas privadas) na pré-escola (INEP/Sinopse 

Estatística da Educação Básica, 2015). Segundo o Documento Preparatório do Plano 

Municipal de Educação de Taubaté301, elaborado em 2015, a rede municipal de 

educação de Taubaté contava, em 2015, com 349 docentes trabalhando em regime 

estatutário302, 40 substitutos em regime estatutário e 102 contratados via Consolidação 

das Leis Trabalhistas (CLT). (PME de Taubaté, 2016 - Documento Preparatório) 

Quanto à formação dos profissionais que atuam na educação infantil da rede 

municipal, o documento evidencia que 339 professores eram licenciados e 219 

possuíam pós-graduação Lato Sensu. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

128 estabelecimentos303 educacionais, sendo que sete (69 da rede municipal e 49 

privados) atendiam à creche e 123 (71 da rede municipal e 52 privados) atendiam à pré-

escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 

Segundo o Documento Preparatório do PME, a rede municipal mantém 80 

estabelecimentos educacionais que oferecem educação infantil, sendo cinco 

conveniados e 73 pertencentes à rede direta (62 destinados apenas à etapa e 11 que 

atendem, também, o ensino fundamental). De acordo com o documento, as instituições 

privadas que oferecem educação infantil totalizam 46. Tanto as instituições conveniadas 

como 62 estabelecimentos da rede direta oferecem educação em tempo integral. 

(Documento Preparatório do PME de Taubaté, 2015) 

O PME de Taubaté está exposto em dois documentos distintos: a Lei 

Complementar nº 392, de 15 de julho de 2016, que aprovou o Plano com vigência de 

dez anos e que contém os artigos que definem as incumbências quanto ao Plano e as 

metas a serem atingidas para cada etapa, modalidade e nível de ensino, bem como em 

relação ao quadro do magistério; e o documento preparatório que traz, além das 

referidas metas, caracterização social, econômica, política e cultural do município e um 

diagnóstico da situação educacional existente em seu território. 

                                                   
300Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
301 O documento preparatório está disponível em: http://www.taubate.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2015/03/PLANO-MUNICIPAL-DE-EDUCA%C3%87%C3%83O.final_.pdf, acesso em 

16/03/2016. 
302 Os trabalhadores em regime estatutário são concursados. 
303 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 

http://www.taubate.sp.gov.br/wp-content/uploads/2015/03/PLANO-MUNICIPAL-DE-EDUCA%C3%87%C3%83O.final_.pdf
http://www.taubate.sp.gov.br/wp-content/uploads/2015/03/PLANO-MUNICIPAL-DE-EDUCA%C3%87%C3%83O.final_.pdf
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Destaque-se o histórico sobre a educação infantil municipal que, segundo o 

documento, reúne instituições de educação infantil desde a década de 1980, sendo que, 

nessa época, eram denominadas Jardins de Infância e atendiam crianças de cinco e seis 

anos, instaladas “em prédios alugados ou em imóveis próprios do município, nas 

diversas comunidades de Taubaté” (PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, 

2015, p. 125). E acrescenta, 

 

Em salões de centros comunitários, salas pertencentes a alguma 
unidade escolar da rede estadual e outros, turmas de alunos de cinco e 

seis anos eram organizadas. Havia necessidade de diversas adaptações 
para uso de mobiliário e oferecimento da merenda, que era enviada 
pronta diariamente pela Cozinha Piloto. [...] as crianças faziam sua 
pré-escola em período parcial. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TAUBATÉ, 2015, p. 126) 

 

O município já possuía, nesse período, convênio com instituições filantrópicas, 

que se mantém até hoje. 

Nos anos 1990, houve a construção de novos estabelecimentos que permitiram a 

ampliação do atendimento, estendido também para as crianças de três e quatro anos. O 

período de atendimento modifica-se e o município passa a ter instituições de educação 

infantil em tempo parcial e integral. Aos poucos, as novas construções foram adaptadas 

para incorporar as crianças em idade de berçário. 

As instituições particulares, segundo o documento, “passaram a se organizar 

melhor”. Tais instituições, “regularizadas e autorizadas pela Prefeitura”, atendiam 

“crianças na faixa etária de três a seis anos”. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TAUBATÉ, 2015, p. 126) 

Atualmente, as unidades de educação infantil municipais têm uma “equipe 

constituída por supervisores de ensino, gestores, professores coordenadores, corpo 

docente, auxiliares do desenvolvimento infantil e equipes de apoio de serviços” (IDEM, 

2015, p. 127). 

Os estabelecimentos educacionais de educação infantil contam com: 

➢ Três Assistentes de Desenvolvimento Infantil (ADI) por turma de 16 

alunos, no Berçário I; média de professores para a educação infantil; 

➢ Um professor e uma ADI por turma de 18 alunos, no Berçário II; 

➢ Nos níveis maternal e pré-escola, possui 14,7 alunos por profissional.  
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Quanto à Meta estabelecida para a educação infantil, o PME de Taubaté prevê: 

 

Ampliar em mais de 30% a oferta de vagas para a primeira etapa da 
educação infantil de 0 a 3 anos, totalizando mais de 50% de 
atendimento da demanda até o final da vigência deste PME. Manter a 
universalização do atendimento na etapa de 4 e 5 anos e fomentar a 
qualidade de ensino, buscando atendimento com excelência. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ; CÂMARA 

MUNICIPAL DE TAUBATÉ, 2016, p. 4) 

 

Para dar conta dessa Meta, o documento propõe 17 estratégias, quais sejam: 

 

1.1. Definir metas de expansão de educação infantil da rede pública a 
partir de levantamento de demanda, mediante censo municipal 

(Lei 12.796, de 04/04/2013) e segundo padrão nacional de 
qualidade, considerando as peculiaridades locais. 

1.2. Garantir que, ao final da vigência deste PME, seja inferior a 10% 
a diferença entre as taxas de frequência da educação infantil das 
crianças de até 3 (três) anos oriundas do quinto de renda familiar 
per capita mais elevado e as do quinto de renda familiar per capita 
mais baixo. 

1.3. Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, 

levantamento da demanda por creche para a população de até 3 
(três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o 
atendimento da demanda manifesta, conforme Lei 12.796, de 
04/04/2013; criar um sistema único de cadastro da demanda, 
usando ferramenta de tecnologia de informação para tornar 
públicas as matrículas e vagas por unidade escolar e as respectivas 
listas de demanda não atendida. 

1.4. Estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, normas, 
procedimentos e prazos para definição de mecanismos de consulta 
pública da demanda das famílias por creches. 

1.5. Manter e ampliar unidades escolares, em regime de colaboração e 
respeitadas as normas de acessibilidade, em parceria com 
programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem 
como de aquisição de equipamentos, visando à expansão e à 
melhoria da rede física de escolas públicas de educação infantil. 

1.6. Implantar, até o segundo ano de vigência deste PME, avaliação da 
educação infantil para escolas públicas e privadas, a ser realizada 
a cada 2 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de 
qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de 
pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a 
situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes; 
criar um protocolo de manutenção de qualidade para 

autorização/alvará de funcionamento de escolas particulares e 
públicas, prevendo a vistoria periódica dos espaços físicos. 

1.7. Articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas 
como entidades beneficentes de assistência social na área de 
educação com a expansão da oferta na rede escolar pública. 

1.8. Promover a formação inicial e continuada dos profissionais da 
educação infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento 

por profissionais com formação superior. 
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1.9. Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e 
cursos de formação para profissionais da educação, de modo a 
garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que 
incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de 
ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento à 
população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos. 

1.10. Fomentar o atendimento das populações do campo na educação 
infantil na respectiva comunidade, por meio do 
redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando 
a nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a 
atender às especificidades da comunidade, garantindo a consulta 
prévia e informada; 

1.11. Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do 

atendimento educacional especializado complementar e 
suplementar aos (às) alunos (as) com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a 
transversalidade da educação especial nessa etapa da educação 
básica. 

1.12. Implementar, em caráter complementar, programas de 

orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas 
de educação, saúde e assistência social, com foco no 
desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos de 
idade. 

1.13. Preservar as especificidades da educação infantil na 
organização da rede escolar, garantindo o atendimento da criança 
de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que atendam a 
parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa 

escolar seguinte, visando ao ingresso do (a) aluno (a) com 6 (seis) 
anos de idade no ensino fundamental. 

1.14. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e 
da permanência das crianças na educação infantil, em especial dos 
beneficiários de programas de transferência de renda, em 
colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à infância, criando cargo para 

Serviço Social Escolar que acompanhe as demandas específicas 
da rede de ensino. 

1.15. Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à 
educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção 
da família em relação às crianças de até 3 (três) anos. 

1.16. O Município realizará e publicará, a cada ano, levantamento da 

demanda manifesta por educação infantil em creches e pré-
escolas, como forma de planejar e verificar o atendimento, 
conforme Lei nº 12.796, de 04/04/2013. 

1.17. Estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para 
todas as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme 
estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil. (PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ; 

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, 2016, p. 4) 

 

A exemplo do que ocorre nos demais municípios aqui estudados, Taubaté 

também promove estratégias, presentes em outras metas do Plano, que envolvem a 
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educação infantil: ampliação do atendimento para crianças com deficiência; articulação 

de estratégias de alfabetização desenvolvidas na pré-escola com aquelas realizadas nos 

anos iniciais do ensino fundamental; valorização da carreira docente. 

Apesar de o documento da lei tratar apenas das incumbências quanto ao PME e 

das metas previstas para a educação no território municipal, como dito anteriormente, o 

documento preparatório para o Plano, utilizado por nós para compor um quadro sobre a 

educação infantil no município de Taubaté, traz informações importantes para 

compreendermos os esforços do município no atendimento a essa etapa. 

Em relação à avaliação, a estratégia 1.6 da Meta 1 prevê a implantação de 

avaliação para aferir as condições de infraestrutura, recursos materiais e humanos, como 

indica o PNE e acrescenta, na referida estratégia, a criação de “um protocolo de 

manutenção de qualidade para autorização/alvará de funcionamento de escolas 

particulares e públicas, prevendo a vistoria periódica dos espaços físicos” 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ; CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAUBATÉ, 2016, p. 4). 

No Documento Preparatório do PME consta a informação de que o município 

utilizou os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil para aferir a qualidade das 

instituições de educação infantil, nos anos de 2013 e 2014, bem como indicações da 

existência de diferentes movimentos referentes à avaliação educacional em Taubaté, 

como trataremos a seguir. 

 

Características da avaliação 

 

Em resposta à pesquisa coordenada pela FCC e pelo INEP, em 2014, o 

município de Taubaté informou que a avaliação da educação infantil contempla os 

conteúdos presentes “nos cinco eixos dos Referenciais Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil”, sendo padronizada “para toda a rede, com foco nas habilidades e 

competências para cada faixa etária, considerando os eixos que são desenvolvidos na 

educação infantil”. (FCC; INEP, 2014 - Base de Dados) 

Segundo informações do Documento Preparatório do Plano Municipal de 

Educação de Taubaté, a Secretaria Municipal de Educação implantou, recentemente, um 

“Sistema de Avaliação Interno, como forma de acompanhamento do processo 

educacional desenvolvidos nas escolas. Todos os níveis e modalidades são avaliados, e 
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os resultados se tornam base para o planejamento de ações” (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TAUBATÉ, 2015, p. 58). E acrescenta: 

 

A avaliação interna que se faz na rede deve ser vista como um 
instrumento orientador das políticas educacionais, sobretudo para a 

melhoria da qualidade da educação. Nesse sentido, a ampla 
divulgação dos resultados obtidos (globais e locais) para a 
comunidade é fundamental. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TAUBATÉ, 2015, p. 59) 

 

Como já informado, os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil foram 

aplicados na rede municipal de educação de Taubaté nos anos de 2013 e 2014. Segundo 

o Documento Preparatório do PME de Taubaté, “participaram desse processo: 446 

professores, 338 funcionários e 1.835 membros da comunidade” (IDEM, p. 139. 

De acordo com informações prestadas pela respondente do município, a adoção 

do uso dos Indicadores, em Taubaté, tem como objetivo “acompanhar e supervisionar o 

trabalho pedagógico”. Em 2013, a equipe de supervisão da Secretaria preparou 

encontros de formação para que gestores e professores coordenadores pudessem 

conhecer e estudar os Indicadores: 

 

Os gestores e professores coordenadores, durante a formação, 
vivenciaram uma simulação dos procedimentos a serem adotados na 
escola, no dia da aplicação do INDIQUE junto à comunidade e 

receberam um kit com todas as orientações e o passo a passo, desde a 
reunião com a equipe escolar para o planejamento da aplicação e 
desenvolvimento do roteiro com as questões, até sugestões de 
elaboração dos planos de ações, cujos indicadores fossem sinalizados 
com as cores amarelo e vermelho; além da apresentação das boas 
práticas cujos indicadores fossem sinalizados com a cor verde. 

 

Após esses estudos, docentes e gestores responderam ao roteiro de questões 

proposto pelo material. Em 2014, houve a participação de “toda a comunidade escolar: 

docentes, funcionários, pais de alunos, agentes da comunidade, gestores, professores 

coordenadores”. A equipe de supervisão da SME acompanhou o desenvolvimento do 

trabalho “e auxiliou no esclarecimento de dúvidas que surgiram ao longo do processo”. 

Após a realização da autoavaliação institucional, proposta pelos Indicadores, o relatório 

individual de cada Unidade Escolar foi encaminhado para essa equipe, que “pôde 

comparar os dados dos anos de 2013 e 2014”. A partir daí foram elaborados os Planos 

de Ação de cada estabelecimento educacional. 
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Em 2015, foi efetuado o “monitoramento da aplicação do plano de ação, com 

vistas à superação dos problemas identificados durante a aplicação do INDIQUE, com 

um cronograma a ser seguido prevendo as reuniões com a comunidade, para 

devolutiva”. 

Para 2016, havia a previsão de uma “nova aplicação do roteiro, com quadro 

síntese para comparação dos resultados e avaliação das ações”. 

Além do uso dos Indicadores para avaliar a qualidade da educação infantil em 

Taubaté, em 2014, a rede municipal de educação aplicou “um teste diagnóstico” às 

crianças, “para que servisse de ponto de partida para as futuras ações formativas junto 

aos professores” (PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, 2015, p. 143). Os 

resultados desse diagnóstico mostraram “a situação dos alunos em 63 escolas, quanto às 

hipóteses que formulam sobre a leitura e escrita” (IDEM, p. 143). 

De acordo com a respondente, a Secretaria, em conjunto com professores 

representantes de cada nível de ensino, “elaborou dois instrumentos para o 

acompanhamento do desenvolvimento dos alunos: a ficha de acompanhamento 

individual do aluno (bimestral) e as atividades avaliativas comuns (semestral)”. As 

avaliações realizadas por meio desses instrumentos têm como propósito “o alcance de 

uma educação de qualidade, favorecendo o máximo possível o desenvolvimento das 

crianças de 0 a 5 anos e a promoção da melhoria do atendimento, atentando-se também, 

para a elaboração de ações que contemplem o aperfeiçoamento docente”. 

A Ficha de Acompanhamento Individual do Aluno tem por base “os 

Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, alguns textos voltados 

para o tema, diferentes modelos de pautas de observação e fichas já existentes em outras 

redes e sistemas de ensino”. 

Na referida ficha “são apresentados os ‘conceitos’ e habilidades mínimas a 

serem adquiridos, de acordo com o nível de desenvolvimento da criança em relação à 

turma que está inserida: Berçário I (4 meses a 2 anos, completados a partir de 1º de 

julho); Berçário II (2 anos); Maternal I (3 anos); Maternal II (4 anos); Jardim (5 anos)”. 

Os professores registram, na ficha, “o desempenho e conquistas dos alunos, a cada 

bimestre”. Após esse processo, “o professor coordenador [...] faz uma síntese do 

desempenho dos alunos e da turma, identificando as principais necessidades e propondo 

ao professor as intervenções pedagógicas mais pertinentes e favoráveis para os avanços 

dos alunos e melhoria dos resultados de aprendizagem”. A Ficha está estruturada com 

espaço para: 
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➢ Identificação da unidade educacional, da professora e da criança; 

➢ Listas de afirmativas quanto ao desenvolvimento infantil, em diversos aspectos, 

onde a professora deve assinalar a situação do desenvolvimento da criança. As 

indicações dessa assinalação variam de uma faixa etária para outra; 

➢ Espaço para controle de frequência da criança; 

➢ Espaço para que a professora anote observações realizadas por ela, ao longo do 

bimestre. 

 

No Quadro 60, a seguir, registramos os aspectos que são avaliados e os 

apontamentos sobre o nível de desenvolvimento das crianças, que devem ser realizados 

pelos professores na Ficha de Acompanhamento Individual do Aluno, para cada faixa 

etária. 

 

Quadro 60 – Aspectos avaliados e apontamentos a ser realizados pelos professores. Taubaté 

FAIXA ETÁRIA ASPECTOS AVALIADOS ASSINALAÇÕES DO PROFESSOR 

Berçário I e II 

Linguagem e comunicação 
Desenvolvimento cognitivo 

Desenvolvimento socioafetivo 
Motricidade fina 

Motricidade ampla 

S – Sim 
N – Não 
EA – Em aquisição 

Maternal I e II 

Jardim 

Linguagem oral e escrita 
Matemática 
Movimento 
Música e artes visuais 

Natureza e sociedade 

Identidade e autonomia 

RB – Realizou bem 
RA – Realizou com ajuda 
EA – Em aquisição 

Fonte: Prefeitura Municipal de Taubaté. Secretaria de Educação (s/d-a – mimeografado) 

 

A título de ilustração, apontamos, no Quadro 61, as afirmativas relativas ao 

aspecto Matemática, tanto para o Maternal II quanto para o Jardim. Observam-se 

pequenas diferenças entre o que é avaliado para as crianças de quatro anos e para as de 

cinco. 
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Quadro 61 – Afirmativas do Aspecto Matemática. Avaliação do desenvolvimento das crianças. 

Taubaté 

MATERNAL I JARDIM 

Usa contagem oral em diferentes situações, na 
sequência correta 

Usa contagem oral em diferentes situações, na 
sequência correta. 

Percebe e nomeia cores diversas. Reconhece e nomeia cores diversas. 

Percebe a diferença entre número e letras. Percebe a diferença entre número e letras. 

Faz contagem usando materiais concretos até 

o número [a professora deve preencher] 

Faz contagem usando materiais concretos. 

- 
Identifica numa sequência o número que vem 
antes, o que fica entre e o que vem após um 
número indicado. 

Nomeia corretamente os números: 
1º/2° Bimestre: de 0 a 10. 

Nomeia corretamente os números: 
1°/2° Bimestre: de 0 a 30. 

Nomeia corretamente os números: 

3º/4° Bimestre: de 10 a [a professora deve 
preencher] 

Nomeia corretamente os números: 

3°/4° Bimestre: até 50. 

Faz escrita correta dos números: Faz escrita correta dos números: 

1º/2° Bimestre: de 0 a 10. 1°/2° Bimestre: de 0 a 30. 

3º/4° Bimestre: de 10 a [a professora deve 
preencher] 

3°/4° Bimestre: até 50. 

Utiliza noções simples de cálculo mental 
como ferramenta para resolver problemas. 

Utiliza noções de cálculo mental como 
ferramenta para resolver problemas. 

Utiliza procedimentos para comparar 
grandezas e medidas em diferentes situações. 

Utiliza procedimentos para comparar 
grandezas e medidas em diferentes situações. 

Reconhece e nomeia formas geométricas. Reconhece e nomeia formas geométricas. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Taubaté. Secretaria de Educação (s/d-a – mimeografado). 

 

O uso dessa Ficha, segundo informações presentes no material enviado pela 

Secretaria para nossa pesquisa, possibilita “ao professor conhecer, de maneira 

individual, os discentes que constituem sua classe, reconhecendo suas habilidades, 

capacidades e dificuldades, atentando-se ao desenvolvimento da aprendizagem, 

considerando seus avanços desde o ingresso deste na instituição de ensino até o término 

do ano letivo, realizando as intervenções necessárias ao longo do processo”.  

Já as Atividades Avaliativas Comuns são utilizadas apenas com as crianças do 

Maternal II e Jardim (quatro e cinco anos, respectivamente). Tais atividades “têm como 

objetivo básico, servir como instrumento de estudo, pesquisa e acompanhamento do 

trabalho pedagógico durante o semestre, de acordo com o currículo mínimo estabelecido 

para cada um dos níveis, constituindo uma consciência de rede e atuando para a 

melhoria dos resultados de aprendizagens dos alunos”. Os objetivos específicos, de 

acordo com as informações prestadas pela respondente, são: 

 

Mapear o conhecimento das crianças em relação à escrita; Reorientar 

sua prática pedagógica; Coletar matéria para definir as possíveis 
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intervenções; Elaborar o planejamento, propondo situações capazes de 
gerar novos avanços na aprendizagem das crianças; Obter dados sobre 
o processo de aprendizagem de cada aluno; Verificar periodicamente 
seus avanços; Formular indicadores que permitam dar uma visão da 

evolução da hipótese de escrita da criança, ao longo do ano letivo. 

 

O instrumento “não tem caráter seletivo, classificatório ou de promoção”. 

Quanto à organização das atividades, estas são organizadas em blocos, quais sejam: 

“Bloco 1 - Atividades de Linguagem; Bloco 2 - Atividades de Matemática; e Bloco 3 - 

Sondagem acerca da hipótese utilizada pela criança para ‘escrever’ (com base nos 

estudos e teoria da Emília Ferreiro)”. 

Uma das atividades de Linguagem, enviada pela SME para nossa pesquisa e 

aplicada para as crianças do Maternal II, solicita que a criança: escreva seu próprio 

nome; desenhe a si mesma; escreva as letras ditadas pela professora; pinte a letra inicial 

do animal desenhado na folha. (PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ; 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, s/d-b, mimeografado) 

A sondagem de escrita para essa mesma faixa etária solicita que a criança 

escreva o nome de cada animal desenhado na folha; conte a quantidade de animais 

existentes dentro de cada conjunto e assinale o número correspondente; complete uma 

sequência numérica de 1 a 5; identifique a data do dia da sondagem em um calendário; e 

pinte uma determinada forma geométrica com uma determinada cor. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TAUBATÉ; SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, s/d-c, mimeografado) 

Segundo as informações fornecidas pela respondente, os resultados obtidos pelas 

crianças nessas atividades são colocados em “uma planilha” que “fornece um panorama 

de cada turma, cada escola e da rede de ensino, subsidiando os estudos e discussões para 

uma efetiva intervenção pedagógica com vistas à melhoria dos resultados de 

aprendizagem”. 

De forma sintética, em Taubaté há duas experiências de avaliação da educação 

infantil. O município utiliza os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, desde 

2013, para promover a autoavaliação dos estabelecimentos educacionais. Em 2014, a 

autoavaliação contou com a participação de toda a comunidade escolar (profissionais da 

educação docentes e não docentes, famílias, gestores, entre outros). Os Planos de Ação, 

que sistematizam os resultados dos processos avaliativos e propõem ações de melhoria, 

são acompanhados e supervisionados pela SME. Para avaliar as crianças, a rede dispõe 

de instrumentos elaborados pela Secretaria, em conjunto com professores representantes 
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de cada nível de ensino; a Ficha de Acompanhamento Individual, elaborada com base 

nos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – destinada a todas as 

crianças – e as Atividades Avaliativas Comuns, utilizadas apenas com as crianças de 

quatro e cinco anos, no intuito de realizar estudos, pesquisas e acompanhamento do 

trabalho pedagógico. Os resultados da avaliação, realizada por meio de ambos os 

instrumentos, são utilizados para detectar os avanços e as dificuldades das crianças, para 

redimensionar a prática pedagógica e o planejamento docente. 

 

TRÊS FRONTEIRAS 

 

O IDHM de Três Fronteiras, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,753. 

Considerado um município de alto desenvolvimento, obteve 0,710 no indicador 

referente à renda; 0,829 em longevidade e 0,726 em educação. 

Em 2010, a população do município era de 5.427habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 5.719 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 1.012304 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 524 (51,78%) estavam sob a 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 258 na educação infantil e 266 

no ensino fundamental. No Gráfico 41 registramos a distribuição das matrículas por 

etapa e modalidade, na rede municipal de educação de Três Fronteiras. 

  

                                                   
304 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 
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Gráfico 41 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Três Fronteiras. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, apenas a rede municipal de educação atendia a etapa, com 

123 matrículas em creches e 135 na pré-escola. No ensino fundamental, das 532 

matrículas existentes no município, a rede municipal responsabilizava-se por 266 nos 

anos iniciais e rede estadual mantinha o mesmo número da rede municipal, nos anos 

finais da etapa. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

O ensino médio era atendido pela rede estadual de educação. Não havia 

atendimento à Modalidade EJA nem à educação profissional, no município. 

(INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

Em 2015, havia dez305 docentes atuando na educação infantil em Três Fronteiras. 

Destes, quatro atuavam em creche e oito na pré-escola. (INEP/Sinopse Estatística da 

Educação Básica, 2015) 

De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

um estabelecimento306 educacional municipal. (INEP/Sinopse Estatística da Educação 

Básica, 2015). Segundo o Plano Municipal de Educação (PME) de Três Fronteiras, 

aprovado pela Lei nº 1.323, de 3 de junho de 2015, com vigência de dez anos, o 

estabelecimento que atende à educação infantil oferece, também, ensino fundamental 

para os anos iniciais. 

                                                   
305Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
306 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 

49,24%
50,75%

Educação Infantil Ensino Fundamental
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O Plano assinala que esse estabelecimento “conta com uma infraestrutura 

adequada para o funcionamento da modalidade que oferece. Porém, o espaço não é 

suficiente para atender toda a demanda existente, na modalidade Creche” 

(PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS FRONTEIRAS, 2015, p. 34). Além disso, 

tanto na unidade de ensino mencionada como na unidade que oferece apenas o ensino 

fundamental, de acordo com o documento, “há salas de aula suficientes para todas as 

turmas, mas não o suficiente para que as escolas municipais passem a oferecer a 

educação integral” (IDEM, p. 43). E acrescenta: 

 

É bom destacar que os prédios escolares dispõem de banheiros 
suficientes e com condições adequadas de higiene, mas uma minoria 

não atende aos critérios de acessibilidade, principalmente, em prédios 
mais antigos. [...] ainda não houve a reformulação de todos os espaços 
escolares no intuito de equipar as escolas para tempo integral e [...] a 
segurança do patrimônio escolar não mantém guardas noturnos em 
todas as escolas. (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TR~ES 
FRONTEIRAS, 2015, p. 43) 

 

O município não possui Sistema Municipal de Ensino próprio, estando 

subordinado à Diretoria Regional de Ensino de Jales, órgão intermediário da Secretaria 

de Estado da Educação de São Paulo (SEE/SP). 

O PME de Três Fronteiras está estruturado com caracterização social, política, 

econômica e cultural do município, bem como diagnóstico de sua situação educacional. 

Na Meta 1, relativa à educação infantil, prevê a universalização da pré-escola até 2016 e 

a ampliação do acesso às creches, com vistas a atender, ao menos, 50% das crianças de 

zero a três anos. Como estratégias para viabilização da meta, prediz: 

 

Regime de colaboração entre União, Estados e Municípios para se 
conseguir a expansão; 
Reestruturação e aquisição de equipamentos para a rede pública de 
educação infantil com vistas à melhoria da rede física de creches e 

pré-escolas; 
Formação continuada de professores para a educação infantil 
estimulando a pós-graduação e parte deles, a fim de incorporar os 
avanços das ciências no atendimento da população de 4 a 5 anos; 
Fomentar o atendimento das crianças do campo na educação infantil 
assim como a de indígenas, sem alterar seus usos e costumes; 
Atender aos educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação por meio da 

transversalidade da educação especial na educação infantil. 
(PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS FRONTEIRAS, 2015, p. 
46) 
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A exemplo do que ocorre com os outros municípios desse estudo, a educação 

infantil está presente em outras metas e estratégias do Plano, como é o caso da Meta 

relativa à universalização do atendimento para pessoas com deficiência, da Meta 

concernente ao oferecimento de educação em tempo integral. 

O PME de Três Fronteiras incorpora parte das indicações do Plano Nacional de 

Educação, com adaptações para sua realidade local. Cabe destacar que o documento não 

prevê estratégias voltadas para a educação infantil, na meta que trata da alfabetização de 

todas as crianças até os oito anos de idade, reservando essa competência para os três 

primeiros anos do ensino fundamental. Na Meta 1 não há menção à avaliação da 

educação infantil. 

 

Características da avaliação 

 

Em 2014, o município de Três Fronteiras informou à pesquisa coordenada pela 

FCC e pelo INEP, que avaliava a “psicomotricidade e a socialização” na educação 

infantil, por meio de “diagnóstico do rendimento e desenvolvimento das habilidades [...] 

e atividades de convívio no dia a dia”, bimestralmente. 

De acordo com informações prestadas pela assessora do Departamento 

Municipal de Educação, respondente de nossa pesquisa no município, a rede municipal 

de educação não conta com uma avaliação da educação infantil elaborada pelo 

Departamento. Também não há orientações comuns para os estabelecimentos de como 

organizar suas avaliações, sendo essas de responsabilidade dos professores que atuam 

nas instituições educacionais. 

 

 

VIRADOURO 

 

O IDHM de Viradouro, medido em 2010 pelo PNUD, foi de 0,730. Considerado 

um município de alto desenvolvimento humano, obteve 0,717 no indicador referente à 

renda; 0,823 em longevidade e 0,683 em educação. Se considerarmos a variável relativa 

à educação, o município seria classificado como de médio desenvolvimento, de acordo 

com os critérios estipulados pelo índice. 
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Em 2010, a população do município era de 17.297habitantes, e, em 2015, a 

estimativa populacional era de 18.428 pessoas, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Censo Escolar 2015, havia 3.935307 alunos matriculados em 

escolas sediadas no município, no referido ano. Destes, 2.354 (59,82%) estavam sob a 

responsabilidade da rede municipal de educação, sendo 769 na educação infantil, 1.565 

no ensino fundamental e 20 na Modalidade EJA do ensino fundamental. No Gráfico 42 

registramos a distribuição das matrículas por etapa e modalidade, na rede municipal de 

educação de Viradouro. 

 

Gráfico 42 – Distribuição de matrículas municipais na educação básica, por etapa/modalidade 
de ensino. Viradouro. 2015 

 
Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

Na educação infantil, a rede municipal de educação mantinha 769 matrículas 

(395 em creches e 374 na pré-escola). As instituições privadas eram responsáveis por 

201 matrículas (97 em creches e 104 na pré-escola). Os dados estão detalhados na 

Tabela 76. 

  

                                                   
307 Estão incluídas, nesse total, as matrículas regulares da educação infantil e as matrículas da educação 

especial dos alunos que frequentam as classes comuns. 

32,67%

66,48%

0,85%

Educação Infantil Ensino Fundamental EJA
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Tabela 76 – Número de matrículas na educação infantil, em creche e pré-escola, por 
dependência administrativa. Viradouro. 2015 

Dependência administrativa CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Municipal 395 80,28 374 78,24 769 79,28 

Privada 97 19,72 104 21,76 201 20,72 

TOTAL 492 100,00 478 100,00 970 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

No ensino fundamental, a rede municipal responsabilizava-se por 1.018 

matrículas nos anos iniciais e 547 nos anos finais da etapa. A rede estadual mantinha 

233 matrículas nos anos finais. As escolas privadas respondiam por 245 matrículas nos 

anos iniciais e 442 nos anos finais. Os dados estão detalhados na Tabela 77. 

 

Tabela 77: Número de matrículas no ensino fundamental, anos iniciais e finais, por dependência 
administrativa. Viradouro. 2015 

Dependência administrativa ANOS INICIAIS ANOS FINAIS TOTAL GERAL 

N % N % N % 

Estadual - 0,00 233 23,85 233 10,40 

Municipal 1.018 80,60 547 55,99 1.565 69,87 

Privada 245 19,40 197 20,16 442 19,73 

TOTAL 1.263 100,00 977 100,00 2.240 100,00 

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015. 
Elaborado pela autora. 

 

O ensino médio era atendido pela rede estadual e por escolas privadas, com 576 

e 129 matrículas, respectivamente. A Modalidade EJA do ensino fundamental era 

atendida pela rede municipal de educação. Não havia, no município, atendimento à 

modalidade EJA do ensino médio tampouco à educação profissionalizante, em nenhuma 

das dependências administrativas. (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015) 

Em 2015, havia 106308 docentes atuando na educação infantil em Taubaté. 

Destes, 68 (53 na rede municipal e 16 em escolas privadas) atuavam em creches e 49 

(35 na rede municipal e 14 em escolas privadas) na pré-escola (INEP/Sinopse Estatística 

da Educação Básica, 2015).  

                                                   
308Os docentes são contados uma única vez em cada município. Portanto, o total não representa a soma 

das etapas de ensino, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 

(Observação adaptada da Nota 5 da planilha 2.6 da Sinopse do Censo Escolar 2015) 
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De acordo com o Censo Escolar 2015, no referido ano, a etapa era atendida em 

10 estabelecimentos309 educacionais, sendo que sete (cinco da rede municipal e dois 

privados) atendiam à creche e seis (quatro da rede municipal e dois privados) atendiam 

à pré-escola (INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica, 2015). 

O Plano Municipal de Educação (PME) de Viradouro foi aprovado pela Lei nº 

3.254, de 23 de junho de 2015, com vigência de dez anos. O documento não apresenta 

caracterização do município ou diagnóstico de sua situação educacional. Em relação à 

educação infantil, prevê na Meta 1, a universalização da pré-escola até 2016 e 

ampliação da oferta em, pelo menos, 50% para atender as crianças de zero a três anos 

até o fim da vigência do Plano. Para viabilizar o cumprimento da meta, prediz 18 

estratégias, quais sejam: 

 

1.1. Definir, em regime de colaboração com os entes federados, metas 
de expansão da rede pública de educação infantil segundo padrão 
nacional de qualidade, considerando as peculiaridades do 
município de Viradouro; 

1.2. Empreender esforços para que não haja diferença entre as taxas de 
frequência à educação infantil das crianças de até 3 (três) anos 

oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as 
do quinto de renda familiar per capita mais baixo;  

1.3. Realizar a busca ativa de crianças em idade correspondente à 
educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção 
da família em relação às crianças de até 3 (três) anos;  

1.4. Realizar, anualmente, em regime de colaboração, levantamento da 

demanda por creches e pré-escolas, como forma de planejar a 
oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta;  

1.5. Publicar, a cada ano, levantamento da demanda manifesta por 
educação infantil em creches e pré-escolas, como forma de 
planejar e verificar o atendimento;  

1.6. Apropriar-se de programas estaduais e nacionais de construção e 
reestruturação de escolas, bem como de aquisição de 
equipamentos, e implementar a Lei Municipal 3.242 de 14 de 

maio de 2015, visando à expansão e à melhoria da rede física de 
escolas públicas de educação infantil, respeitadas as normas de 
acessibilidade; 

1.7. Aderir ao programa nacional de avaliação da educação infantil, a 
ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base em parâmetros 
nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o 
quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos 

pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores 
relevantes; 

1.8. Articular, se necessário, a oferta de matrículas gratuitas em 
creches certificadas como entidades beneficentes de assistência 

                                                   
309 Informa-se que cada estabelecimento pode atender a mais de uma etapa ou nível de ensino. 
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social na área de educação com a expansão da oferta na rede 
escolar pública; 

1.9. Articular, em regime de colaboração com os entes federados, a 
formação inicial e continuada dos profissionais da educação 
infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por 
profissionais com formação superior; 

1.10. Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de 
pesquisa e cursos de formação para profissionais da educação, 
bem como intensificar a troca de experiência entre os próprios 
professores da educação infantil, visando a elaboração de 
currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de 
pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias 
educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) 

anos;  
1.11. Priorizar o acesso à educação infantil aos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação; 

1.12. Fomentar a oferta do atendimento educacional especializado 
complementar e suplementar aos alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, assegurando a educação em Libras e Braile para 
crianças com deficiências auditiva e visual respectivamente e a 
transversalidade da educação especial nessa etapa da educação 
básica; 

1.13. Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no 
acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio do 
estreitamento das relações entre as escolas e as famílias; 

1.14. Fortalecer, programas de orientação e apoio às famílias, por 

meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência 
social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 
(três) anos de idade; 

1.15. Preservar as especificidades da educação infantil na 
organização das redes escolares, garantindo o atendimento da 
criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que 
atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com 

a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do aluno de 6 (seis) 
anos de idade no ensino fundamental; 

1.16. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e 
da permanência das crianças na educação infantil, em especial dos 
beneficiários de programas de transferência de renda, em 
colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à infância; 

1.17. Estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, às 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;  

1.18. Priorizar, no atendimento em creches, as crianças em situação 
de maior vulnerabilidade social e as que apresentem deficiência, 
transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou 
superdotação. (PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO, 

2015, p. 4) 

 

Em outras metas do PME de Viradouro, há estratégias que tratam diretamente da 

educação infantil, seja em relação à universalização do acesso para pessoas com 
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deficiência a partir dos quatro anos de idade ou ampliação do atendimento para crianças 

de zero a três anos nessa mesma condição (Meta 4), seja no que se refere à articulação 

dos processos de alfabetização entre a pré-escola e o ensino fundamental, visando a 

garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade (Meta 5), 

seja no que se refere à promoção da qualidade educacional (Meta 7). Nesta última, 

prevê, na estratégia 7.30, a promoção da “regulação da oferta da educação infantil pela 

iniciativa privada, de forma a garantir a qualidade e o cumprimento da função social da 

educação” (PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO, 2015, p. 20). 

O PME de Viradouro incorpora a totalidade das metas e estratégias presentes no 

Plano Nacional, com algumas adaptações para sua realidade local. Destaque-se a 

informação presente na estratégia 1.6 do documento, que prevê a implementação da Lei 

nº 3.242, de 14 de maio de 2015, que, em conjunto com a apropriação de programas 

estaduais e federais para a construção e reestruturação de escolas e aquisição de 

equipamentos, objetiva expandir e melhorar a rede física das escolas públicas de 

educação infantil. 

A referida lei instituiu um programa municipal intitulado Parceiros da 

Educação, da Cultura e do Esporte, que tem como objetivo “incentivar a iniciativa 

privada, pessoas físicas ou jurídicas” para contribuírem com “o desenvolvimento da 

educação, da cultura e do esporte, patrocinado pelo poder público municipal” (Artigo 1º 

da Lei nº 3.242, de 14 de maio de 2015). O Artigo 3º da Lei indica como deve ser a 

participação dos parceiros: 

 

Art. 3º - A participação dos parceiros no programa, será feita sob a 
forma de doação de equipamentos, uniformes, materiais escolares, 
esportivos e culturais, móveis, realização de obras de manutenção, 
conservação, reforma e ampliação de prédios e espaços voltados a 
educação, ao esporte e a cultura, ou de outras ações que visem a 
beneficiar estes meios. (CÂMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO, 

2015, p. 2) 

 

Segundo o disposto em parágrafo único, tais parcerias não eximem o poder 

público municipal de suas responsabilidades em prover as instituições de educação e 

devem ocorrer “somente em caráter complementar” (IDEM, p. 2). 

O governo municipal estabelece “metas primárias”, consideradas prioritárias e 

que devem ser obrigatoriamente cumpridas pelos parceiros. Estes podem apresentar 

metas complementares para o poder público, que avaliará a pertinência das mesmas. 



584 

 

 

A escolha dos parceiros é feita por meio de licitação, como indicam o Artigo 7º e 

o Parágrafo Único, a seguir: 

 

Art. 7º - Terão prioridade na adoção de uma unidade escolar, espaço 

cultural ou esportivo a pessoa física ou jurídica que apresentar em sua 

proposta: 

I. Menor prazo para o cumprimento das Metas Primárias; 
II. Maior volume de Metas Complementares aprovadas pelo 

Poder Executivo; 
III. Menor número de espaços adotados por aquela pessoa 

física ou jurídica; 
IV. Continuidade no cuidado daquele espaço público. 

V. Menor número de placas ou peças publicitárias; 

Parágrafo único - Em caso de empate, será realizado sorteio em data, 
horário e local a serem definidos pelo Poder Executivo, que deverão 
ser informados e publicados no Diário Oficial do Município. 

(CÂMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO, 2015, p. 3) 

 

Em contrapartida, os parceiros poderão fazer a divulgação de seus logotipos nos 

uniformes escolares e terão exclusividade no uso de muros e instalações públicas para 

fins publicitários. 

O conteúdo da lei supracitada revela que o município de Viradouro pretende 

buscar investimentos com a iniciativa privada, para a expansão e/ou manutenção de sua 

rede física e dos recursos materiais, além de estabelecer regime de colaboração com 

instituições vinculadas às esferas estadual e federal. 

Com relação à avaliação, o PME de Viradouro assume que irá aderir à avaliação 

nacional da educação infantil, prevista no PNE. 

 

Características da avaliação 

 

O município de Viradouro informou à pesquisa coordenada pela FCC e pelo 

INEP, em 2014, que avalia a educação infantil “mediante registro e acompanhamento 

do desenvolvimento do aluno nos aspectos físicos, cognitivos, motor e social [...] de 

forma processual, sem o objetivo de seleção, promoção ou classificação”. 

A equipe da secretaria que respondeu à nossa pesquisa no município afirmou 

que a SME fornece orientações e procedimentos aos estabelecimentos educacionais e 

profissionais da educação infantil, quanto à avaliação. Contudo, ao detalhar as 

informações, assinalou que a SME envia uma avaliação padronizada para as unidades 
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educacionais, que se encarregam de aplicá-las a todas as crianças de quatro e cinco anos 

de idade, individualmente. Essa aplicação é realizada pelo professor da turma. 

Tanto para as crianças de quatro e cinco anos como para as de zero a três, existe 

uma Planilha de Rotina Semanal que “deve ser preenchida com uma semana de 

antecedência [pelo professor], demonstrando o planejamento com objetivos, estratégias 

e conteúdos que serão desenvolvidos naquele período” , segundo a equipe que respondeu 

à nossa pesquisa.  

Outro instrumento de acompanhamento do desenvolvimento das crianças é o 

“Caderno de Diário” dos professores, que deve ser preenchido por eles com os registros 

cotidianos. Além do Caderno, há uma Caderneta para apontamento diário “das 

ausências, presenças e conteúdos desenvolvidos”. Também são promovidas reuniões 

bimestrais com as famílias “para apresentar os registros e outros assuntos pertinentes à 

rotina escolar”. 

De acordo com a equipe, existe uma “Caixa para Críticas e Sugestões” em cada 

unidade educacional. Essa caixa é lacrada e recolhida pela Secretaria após um 

determinado período. A equipe da SME analisa o conteúdo dessa caixa e busca 

considerar as indicações realizadas. De acordo com os respondentes, a rede municipal 

conseguiu “melhorar e/ou aperfeiçoar, em muitos aspectos, o atendimento oferecido aos 

alunos e suas famílias”. 

Por fim, a equipe assinalou que a rede municipal objetiva “elaborar uma 

avaliação referente a infraestrutura, materiais e sobre os profissionais das unidades 

escolares”, em 2016. 

Em síntese, a avaliação da educação infantil existente em Viradouro tem como 

foco o desenvolvimento das crianças e é realizada por meio de orientações e 

procedimentos elaborados pela SME. Em relação às crianças de quatro e cinco anos, há 

uma avaliação padronizada aplicada a cada criança, individualmente, pelo professor da 

turma. Os resultados obtidos são apresentados para as famílias em reuniões bimestrais. 

As famílias também podem opinar por meio de uma Caixa para Críticas e Sugestões, 

disponível nos estabelecimentos educacionais. 
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3.3 Experiências municipais de avaliação: alguns destaques 

 

Neste item apresentamos uma síntese das informações relativas às 

municipalidades, tratadas neste capítulo, com vistas a identificar tendências, nos 

municípios estudados, relativas à responsabilidade municipal na oferta e atendimento da 

educação básica e, por conseguinte, da educação infantil. São explicitados, ainda, 

quantitativos relacionados ao número de habitantes existentes nos municípios, nos anos 

de 2010 e 2015, contabilizados pelo Censo Populacional do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e o nível de desenvolvimento humano, medido, em 

2010, por meio do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)310 pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Esses dados 

evidenciam as diferenças entre as municipalidades, no que tange a essas informações, 

um fator não influente na opção de implantar ou não avaliação da educação infantil ou 

dos desenhos avaliativos propostos. 

 

População 

Em 2010, de acordo com dados do Censo Populacional, dos 42 municípios 

estudados, 19 tinham menos de 30 mil habitantes; dez registravam de 30.001 a 100 mil; 

11 de 100.001 a 500 mil e dois tinham mais de um milhão de pessoas em seu território. 

No ano de 2015, a estimativa populacional desses municípios indicava que 18 deles 

tinham menos de 30 mil habitantes; 11 continham entre 30.001 e 100 mil pessoas; 11 de 

100.001 a 500 mil; e dois, mais de um milhão de habitantes. No Quadro 62, a seguir, 

registramos os municípios que se enquadram nas faixas populacionais aqui estipuladas, 

para o ano de 2015. 

  

                                                   
310 “O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores de 

três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1. 

Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano”. Disponível 

em:http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idhm.html, acesso em 

20/12/2015. 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idhm.html
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Quadro 62 – Municípios distribuídos por faixas populacionais. 

Faixas populacionais Municípios 

Menos de 30 mil 
habitantes 

Araçariguama, Borebi, Buri, Cabrália Paulista, Coroados, Glicério, 
Guararema, Igaraçu do Tietê, Itapura, Juquiá, Nuporanga, Pilar do 
Sul, Presidente Bernardes, Rancharia, Tanabi, Taquarivaí, Três 
Fronteiras, Viradouro 

30 mil a 100 mil 

habitantes 

Andradina, Avaré, Capão Bonito, Descalvado, Itapira, Leme, 

Lençóis Paulista, Mairinque, Olímpia, Pirassununga, Santa Fé do 
Sul 

100.001 a 500 mil 
habitantes 

Araras, Birigui, Catanduva, Embu das Artes, Franca, Hortolândia, 
Itu, Jundiaí, Praia Grande, Santos, Taubaté 

Mais de 1 milhão 
habitantes 

Campinas, São Paulo 

Elaborado pela autora. 

 

Desenvolvimento Humano 

Em relação ao IDHM, dos 42 municípios analisados, 32 são classificados como 

de alto desenvolvimento humano, de acordo com os critérios considerados pelo índice. 

Seis estão posicionados como municípios com desenvolvimento humano muito alto e 

quatro foram classificados como de médio desenvolvimento. No Quadro 63, a seguir, 

apresentamos os municípios por classificação no IDHM 2010, de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo Pnud. 

 

Quadro 63 – Classificação dos municípios no IDHM 2010. 

IDHM Municípios 

Muito alto: a partir 

de 0,800 

Campinas, Jundiaí, Pirassununga, Santos, São Paulo, Taubaté 

Alto: de 0,700 a 

0,799 

Andradina, Araçariguama, Araras, Avaré, Birigui, Borebi, Capão 
Bonito, Catanduva, Coroados, Descalvado, Embu das Artes, Franca, 
Glicério, Guararema, Hortolândia, Igaraçu do Tietê, Itapira, Itapura, 

Itu, Juquiá, Leme, Lençóis Paulista, Mairinque, Nuporanga, Olímpia, 
Praia Grande, Presidente Bernardes, Rancharia, Santa Fé do Sul, 
Tanabi, Três Fronteiras, Viradouro 

Médio: de 0,600 a 
0, 699 

Buri, Cabrália Paulista, Pilar do Sul, Taquarivaí 

Elaborado pela autora. 

 

Em 40 municípios, a variável longevidade obteve a maior pontuação e, em dois, 

a variável renda. A variável educação foi a que obteve a menor pontuação em 37 

municípios, seguida da variável renda, que contribuiu menos para o resultado do 

indicador, em cinco deles. 
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Oferta e atendimento: matrículas, docentes e estabelecimentos educacionais 

 

De acordo com dados do Censo Escolar, em relação às matrículas na educação 

básica em escolas existentes em seu território, 23 municípios responsabilizavam-se, em 

2015, por menos de 50% do atendimento e 19 atendem a mais de 50% dos alunos 

matriculados, sendo que dois deles são responsáveis por mais de 80% das matrículas. 

No que diz respeito às matrículas na educação básica sob a responsabilidade dos 

municípios, a educação infantil representa menos de 30% do total em nove deles e, em 

33, a etapa totaliza entre 30% e 57% do atendimento. O restante das matrículas refere-se 

ao ensino fundamental, à educação de jovens e adultos e à educação profissional, sendo 

que em três redes municipais o ensino médio também é oferecido. 

Ainda em relação ao atendimento realizado apenas pela rede municipal de 

educação, em sete municípios as matrículas destinadas à creche representam menos de 

30% do total de matrículas na educação infantil. Em dois deles, esse percentual é 

inferior a 2%. Nos outros 35 municípios, o atendimento da creche varia entre 33% e 

60% das matrículas destinadas à educação infantil. No que tange à pré-escola, em dez 

municípios o atendimento municipal varia entre 40% e 50% do total de crianças 

matriculadas na etapa. E, em 32, o atendimento varia entre 50% e 100%.  

Se somarmos as matrículas relativas à creche de todas as dependências 

administrativas (federal, estadual, municipal e privado) presentes nos municípios, é 

possível verificar que, em parte deles, o atendimento por instituições privadas 

representa um percentual consideravelmente alto, sendo que em cinco atinge mais de 

55% das matrículas. No caso da pré-escola, o atendimento privado é maior que o da 

rede municipal em apenas um município. (Quadro 64) 

 

Quadro 64 – Municípios com alto percentual de atendimento por instituições privadas 

Tipo de atendimento Municípios % de atendimento privado 

Creche 

Embu das Artes 55,19% 

Franca 98,53% 

Presidente Bernardes 100,00% 

Santos 66,04% 

São Paulo 81,23% 

Pré-Escola Santos 55,47% 

Elaborado pela autora. 
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Em 39 dos 42 municípios analisados, as redes municipais de educação mantêm 

docentes atuando em creches. Já as instituições particulares mantêm professores em 36 

municípios. No caso da pré-escola, todas as 42 redes municipais de educação possuem 

professores. Em 34 municípios há professores atuando em instituições privadas. 

Em seis municípios, o número de professores que atuam em creches privadas é 

superior ao daqueles que atuam na rede pública, lembrando que o mesmo docente pode 

atuar em ambas as dependências administrativas. No caso da pré-escola, apenas um 

município possui maior número de docentes em instituições privadas na comparação 

com a rede municipal. 

Com a finalidade de evidenciar a proporção de crianças por docentes nas redes 

municipais e nas instituições privadas dos municípios aqui analisados, realizamos o 

cálculo tomando por base os dados do Censo Escolar 2015, referentes à matrícula e ao 

número de professores que atuam na educação infantil, na rede municipal e em 

instituições privadas. 

Quanto às creches, a proporção número de crianças/docente nas redes 

municipais varia de quatro a nove em 11 municípios. Em 18 localidades, a proporção 

varia entre 11 e 19. Em outros cinco, de 21 a 28. A variação é de 31 a 45 crianças em 

quatro municípios. Em três, os dados constantes no Censo Escolar 2015 indicam a 

existência de matrículas em creche, mas não informam o número de docentes destinados 

a esse atendimento. Por fim, um município não possui atendimento de creche oferecido 

pela rede pública municipal. No Quadro 65, a seguir, identificamos os municípios que 

se enquadram em cada faixa estipulada. 

 

Quadro 65 – Proporção crianças/docentes em creches municipais. 

Proporção 

crianças/docentes 
Municípios 

4 a 9 Andradina, Birigui, Borebi, Catanduva, Coroados, Itapira, 
Olímpia, Santos, São Paulo, Tanabi, Viradouro 

11 a 19 Araçariguama, Araras, Cabrália Paulista, Capão Bonito, 
Embu das Artes, Franca, Glicério, Igaraçu do Tietê, Itapura, 
Itu, Jundiaí, Leme, Mairinque, Pilar do Sul, Pirassununga, 
Rancharia, Santa Fé do Sul, Taquarivaí 

21 a 28 Campinas, Descalvado, Juquiá, Lençóis Paulista, Nuporanga 

31 a 45 Guararema, Hortolândia, Taubaté, Três Fronteiras 

Não foi possível calcular a 
proporção 

Avaré, Buri, Praia Grande 

Não possui matrículas em 
creches municipais 

Presidente Bernardes 

Elaborado pela autora. 
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Nas instituições privadas, em 18 cidades a proporção número de 

crianças/docente varia entre duas e dez. Em 15 localidades, a variação é de 11 a 19. Em 

uma localidade há 21 crianças por professor em creches. Em outra, o número é de 47 

crianças por docente e, em outra, 75. Não há atendimento privado para creches em seis 

municipalidades. No Quadro 66, a seguir, registramos os municípios de acordo com as 

faixas de proporções crianças/docente nas creches privadas. 

 

Quadro 66 – Proporção crianças/docentes em creches privadas 

Proporção 

crianças/docentes 
Municípios 

2 a 10 Andradina, Araçariguama, Buri, Capão Bonito, Catanduva, 
Descalvado, Guararema, Jundiaí, Juquiá, Lençóis Paulista, 
Mairinque, Nuporanga, Pilar do Sul, Pirassununga, 
Rancharia, Santa Fé do Sul, Tanabi, Viradouro 

11 a 19 Araras, Birigui, Cabrália Paulista, Campinas, Franca, 
Hortolândia, Igaraçu do Tietê, Itapira, Itu, Leme, Olímpia, 
Praia Grande, Santos, São Paulo, Taubaté 

21 Avaré 

47 Embu das Artes 

75 Presidente Bernardes 

Não possui matrículas em 
creches privadas 

Coroados, Borebi, Itapura, Taquarivaí, Glicério, Três 
Fronteiras 

Elaborado pela autora. 

 

Na pré-escola, o racio criança/professor na rede municipal varia entre oito e dez 

em quatro municípios. Em 30 localidades, a proporção varia entre 11 e 20 crianças por 

docente. Em outros oito municípios, esse número varia entre 21 e 29 crianças por 

professor. A identificação dos municípios por faixa estipulada está registrada no Quadro 

67, a seguir. 
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Quadro 67 – Proporção crianças/docentes em pré-escolas municipais 

Proporção 

crianças/docentes 
Municípios 

8 a 10 Borebi, Catanduva, Rancharia, Tanabi 

11 a 20 Andradina, Araçariguama, Avaré, Birigui, Cabrália Paulista, 
Capão Bonito, Coroados, Descalvado, Embu das Artes, 
Franca, Glicério, Guararema, Igaraçu do Tietê, Itapira, Itu, 

Jundiaí, Juquiá, Leme, Mairinque, Nuporanga, Olímpia, Pilar 
do Sul, Pirassununga, Praia Grande, Presidente Bernardes, 
Santa Fé do Sul, Santos, Taquarivaí, Três Fronteiras, 
Viradouro 

21 a 29 Araras, Buri, Campinas, Hortolândia, Itapura, Lençóis 
Paulista, São Paulo, Taubaté 

Elaborado pela autora. 

 

O racio existente nas instituições privadas varia entre cinco e dez crianças em 17 

municípios e entre 11 e 17 entre outras 17 localidades. Não há atendimento à pré-escola 

por instituições privadas, em oito municípios. No Quadro 68, a seguir, registramos os 

municípios por faixa estipulada. 

 

Quadro 68 – Proporção crianças/docente em pré-escolas privadas 

Proporção 

crianças/docentes 
Municípios 

5 a 10 Andradina, Araçariguama, Araras, Avaré, Capão Bonito, 
Descalvado, Guararema, Jundiaí, Juquiá, Leme, Lençóis 
Paulista, Pilar do Sul, Pirassununga, Presidente Bernardes, 
Rancharia, Tanabi, Viradouro 

11 a 17 Birigui, Campinas, Catanduva, Embu das Artes, Franca, 
Hortolândia, Igaraçu do Tietê, Itapira, Itu, Mairinque, 
Nuporanga, Olímpia, Praia Grande, Santa Fé do Sul, Santos, 
São Paulo, Taubaté 

Não possui matrículas em 
pré-escolas privadas 

Borebi, Buri, Cabrália Paulista, Coroados, Glicério, Itapura, 
Taquarivaí, Três Fronteiras 

Elaborado pela autora. 

 

Conforme o modelo de resolução para fixação de normas para a educação 

infantil nos sistemas estaduais e municipais, o documento Subsídios para 

credenciamento e funcionamento de instituições de educação infantil - volume I, de 

1998, especifica qual deve ser a proporção ideal de crianças por professor, na referida 

etapa, como se segue: 

 

Crianças de 0 a 1 ano: 06 crianças/01 professor 

Crianças de 1 a 2 anos: 08 crianças/01 professor 
Crianças de 2 a 3 anos: 12 a 15 crianças/01 professor 
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Crianças de 3 a 6 anos: 20 a 25 crianças/01 professor (BRASIL; MEC; 
SEF, 1998c, p. 36) 

 

Se tomarmos como referência os valores indicados pelo documento supracitado, 

a proporção crianças/docente obtida a partir do cálculo por nós realizado evidencia que 

a pré-escola apresenta uma situação mais favorável. Já o racio obtido em creches revela 

uma situação crítica em muitas localidades, tanto nas redes municipais quanto nas 

instituições privadas, merecendo mais atenção do poder público local. 

Os planos municipais de educação, cujo documento completo foi disponibilizado 

por 35 dos 42 municípios aqui analisados, predizem em 27 deles a universalização do 

atendimento à pré-escola até 2016; dois indicam que vão universalizar até o fim da 

vigência do Plano; três não estabeleceram prazo para essa ação; um anuncia que irá 

atender 99% das crianças até 2017; um assevera a ampliação da pré-escola em 50% até 

o fim da vigência do documento; e um registra que manterá a universalização. 

No caso das creches, 20 dos 35 municípios que disponibilizaram o PME 

reproduzem o percentual (50%) e o prazo estabelecido pelo Plano Nacional de 

Educação 2014-2024 (fim da vigência do Plano) para ampliação do atendimento; três 

afirmam que irão ampliar o mesmo percentual (50%), sendo que dois o farão no prazo 

de cinco anos e, um, até 2020; seis apresentam um percentual maior que o previsto pelo 

PNE (de 60 a 100%) e afirmam que cumprirão a meta até o fim da vigência do Plano; 

um prevê ampliar o atendimento até 80% com prazo previsto para 2017; um município 

pretende universalizar o atendimento à creche, mas não estabelece prazos para essa 

ação; um prevê ampliar, mas não informa percentual tampouco prazos; e dois não 

preveem ampliação. 

No que se refere à quantidade de estabelecimentos educacionais, públicos e 

privados, destinados à educação infantil, em 20 municípios o número varia entre um e 

20. Em 16 localidades, entre 21 e 80 unidades. Outros cinco municípios concentram 

entre 100 e 350 estabelecimentos destinados à etapa. Apenas um município conta com 

mais de 4 mil instituições de educação infantil. 

No caso das creches, em oito municípios o total de instituições privadas é maior 

que o total de estabelecimentos públicos municipais. Em relação à pré-escola, os 

municípios com essa característica totalizam seis. 

Encontramos informações relativas à quantidade de instituições de educação 

infantil conveniadas ao poder público nos planos municipais de educação ou nos sites 
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das prefeituras/secretarias municipais de educação de oito municípios. Em três deles, o 

número de estabelecimentos nessa condição é maior que aqueles que pertencem à rede 

direta de atendimento, sendo que em dois se depreende que os estabelecimentos 

conveniados são contabilizados no total de instituições privadas que atendem à etapa.  

A existência e a continuidade de instituições conveniadas ao poder público para 

dar conta do atendimento à educação infantil são previstas nos planos municipais de 

educação de 15 municípios, sendo que em 12 deles a estratégia concernente a essa 

questão menciona que a rede ofertará matrículas gratuitas em entidades conveniadas 

com o poder público municipal; um município prevê aumentar o número de 

estabelecimentos públicos e “estimular” a criação de instituições particulares e 

conveniadas; um prediz o a realização de parceria com os governos estadual e federal 

para a construção de unidades públicas de atendimento e mantém a indicação de 

continuidade da oferta em entidades conveniadas, bem como a busca de apoio 

financeiro privado para manutenção de crianças em creches; um município indica que 

irá manter a oferta de bolsas de estudo em instituições privadas para atendimento da 

educação infantil, com isenção de impostos municipais para estas instituições. 

Casagrande (2012) analisou parcerias público-privado em 23 municípios 

paulistas de porte médio, entre os anos de 2010 e 2011, problematizando o mecanismo 

de conveniamento com instituições privadas sem fins lucrativos para atender à demanda 

por educação infantil. A autora identificou que a implantação do Fundef e do Fundeb 

contribuiu para ampliar essa forma de atendimento, há muito utilizada no Brasil, 

especialmente no que se refere à creche. O primeiro, por concentrar os recursos no 

ensino fundamental e forçar os municípios a buscar alternativas de baixo custo para 

atender à educação infantil. O segundo, por incluir as instituições conveniadas na 

redistribuição dos recursos do fundo, repassados aos municípios. Casagrande (2012, p. 

159), constatou que 29% dos municípios por ela estudados “iniciaram a parceria antes 

do Fundef, 53% iniciaram a parceria no período de vigência do Fundef e 18% iniciaram 

a parceria a partir do ano de 2007”, quando se inicia o fundo. 

As bases teóricas que apoiam esse movimento, segundo a autora, foram tecidas à 

luz da Reforma do Estado ocorrida nos anos 1990, tendo como principal referência o 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) que redefine o papel do 

Estado em relação à sua responsabilidade sobre a provisão dos bens sociais. 

Tripodi (2016) assinala que o PDRAE enceta “contornos mais definidos” para a 

reforma “no contexto do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 
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(Mare), que, àquela altura, já apontava para uma direção contrária à regulação das 

atividades sociais por parte do Estado, na medida em que introduzia o conceito de 

público não estatal”. A autora lembra-nos que o reconhecimento da educação infantil 

como um direito constitucional ocorre no bojo desse contexto. 

A presença, nos planos municipais de educação, de estratégias de continuidade 

de financiamento público de instituições comunitárias, confessionais e/ou filantrópicas 

sem fins lucrativos para dar conta da oferta na educação infantil reitera perspectiva 

apontada pelo PNE 2014-2024, construído em meio a um cenário de intensificação de 

parcerias entre o poder público estatal e o setor público não estatal em diversas áreas 

sociais e, em especial, na educação, como adverte Tripodi (2016). No caso da educação 

infantil, segundo a autora, “essa ‘condição’ parece estar se constituindo em uma opção 

permanente de oferta desse direito” (TRIPODI, 2016, p. 386). Em sua visão, três fatores 

principais concorrem para a manutenção e solidificação dessa prática, quais sejam: 

 

i) presença de um federalismo de colaboração impreciso, em que as 
bases cooperativas da União para com os municípios não estão 
claramente definidas; ii) natureza arrojada das metas da educação 
infantil destinadas aos municípios, num contexto de recursos escassos 
e de menor capacidade institucional; iii) edição da Lei nº 13.019, de 
31 de julho de 2014, publicada um mês após a Lei nº 13.005/2014, 

que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo 
ou não transferências de recursos financeiros, entre a administração 
pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua 
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público. 
(TRIPODI, 2016, p. 389) 

 

Essa “opção” por parte do Estado brasileiro em buscar atender às demandas 

sociais por meio de parcerias com o setor não estatal tem provocado, no que tange à 

educação infantil, o aprofundamento das desigualdades de oferta e de qualidade nessa 

etapa educacional (TRIPODI, 2016), haja vista que as instituições conveniadas são as 

que apresentam as condições mais precárias de atendimento, como já assinalado nesta 

tese. 

A partir da análise do PNE 2014-2024 e dos planos municipais de educação de 

todas as capitais brasileiras, formulados a partir da aprovação do referido PNE, a autora 

assevera que a “resposta dos municípios” a essa questão “tenderá a se delinear por meio 

de alternativas não públicas de atendimento do direito à educação infantil” (TRIPODI, 

2016, p. 391). Ousamos afirmar que o conteúdo dos planos de parcela importante dos 
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municípios aqui analisados, bem como ações já efetuadas por eles – concernentes aos 

conveniamentos – caminham nessa direção. 

 

Características das avaliações da educação infantil, em curso nos 42 municípios 

analisados 

 

As questões enviadas aos municípios com o propósito de coletar informações 

acerca das avaliações da educação infantil, elaboradas em âmbito municipal, foram 

respondidas por diferentes atores, em sua maioria quase absoluta, profissionais atuantes 

nas secretarias ou departamentos municipais de educação. 

Em dez municípios, os dirigentes municipais de educação foram os responsáveis 

pelo fornecimento das informações. Em outros nove, as respostas foram dadas pelos 

assessores da secretaria/departamento. Em cinco, os respondentes eram os responsáveis 

diretos pela educação infantil na secretaria/departamento: uma diretora, três 

coordenadoras e uma orientadora de educação infantil. Os responsáveis pelas ações 

pedagógicas e/ou formação nas secretarias/departamentos foram os respondentes em 

outros cinco municípios: três diretores, uma orientadora e uma assistente técnica 

pedagógica. Em um município, a resposta foi dada pela equipe da SME e, em outro, 

pela dirigente municipal em conjunto com sua equipe. Uma professora foi a respondente 

em um município que possui apenas uma escola. Não obtivemos a identificação do 

cargo do respondente em sete municípios. 

 

Formuladores da (s) avaliação (ões) que envolvem a educação infantil 

 

Em relação à formulação das iniciativas de avaliação que envolvem a educação 

infantil nos municípios pesquisados efetuamos dois movimentos de sistematização das 

informações. O primeiro envolvendo as proposições que avaliam aspectos como 

infraestrutura física dos estabelecimentos educacionais, o ambiente educativo e as ações 

pedagógicas. O segundo, concernente às avaliações com foco no desenvolvimento e/ou 

aprendizagem das crianças, dada sua preponderância. 

Em relação ao primeiro movimento temos que em três municípios a elaboração é 

responsabilidade exclusiva da secretaria/departamento municipal de educação: Avaré, 

Birigui e Itu. Em outros três, a SME elabora os instrumentos/procedimentos avaliativos 

e os estabelecimentos aplicam: Araçariguama, Leme e São Paulo. A secretaria fornece 
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orientações e os estabelecimentos elaboram a avaliação em outros três: Jundiaí, Olímpia 

e Santa Fé do Sul. A avaliação é elaborada de forma conjunta pelos estabelecimentos e a 

SME em três municípios: Campinas, Glicério e Taubaté. Em outros dois, essa ação é 

restrita aos estabelecimentos: Catanduva e Santos. 

No que diz respeito à elaboração da avaliação do desenvolvimento e/ou 

aprendizagem das crianças, a SME se encarrega da elaboração e aplicação em quatro 

municípios: Araras, Catanduva, Glicério e Itapura. 

Em Marinque a SME elabora a avaliação em conjunto com o sistema apostilado. 

Em outros nove, a secretaria orienta/elabora instrumentos e procedimentos 

avaliativos e os estabelecimentos são responsáveis pela aplicação: Buri, Descalvado, 

Embu das Artes, Franca, Hortolândia, Igaraçu do Tietê, Juquiá, Leme e Viradouro. 

Os estabelecimentos elaboram as avaliações sob a orientação da secretaria em 

seis municípios: Cabrália Paulista, Guararema, Jundiaí, Pirassununga, São Paulo e 

Taquarivaí. 

Em Itapira e Presidente Bernardes, os estabelecimentos educacionais elaboram a 

avaliação sob orientações do sistema apostilado contratado pela Secretaria. 

Em Santa Fé do Sul, os estabelecimentos elaboram a avaliação sob a orientação 

da SME e o sistema apostilado contratado pela rede fornece parte dos instrumentos. 

Os estabelecimentos são os responsáveis pela avaliação em quatro municípios e 

não recebem orientações da SME: Campinas, Coroados, Nuporanga e Três Fronteiras. 

Em três municípios, os estabelecimentos elaboram instrumentos para avaliar o 

desenvolvimento e/ou aprendizagem de todas as crianças (creches e pré-escolas), sem 

orientação da SME e esta, por sua vez, responsabiliza-se pela elaboração de avaliações 

com foco em habilidades de escrita e leitura voltadas apenas para a pré-escola: Itu, Pilar 

do Sul e Tanabi. 

Em Avaré, Olímpia e Praia Grande, a SME fornece orientações sobre as 

avaliações de todas as crianças e os estabelecimentos as elaboram. Há, ainda, uma 

avaliação voltada apenas para a pré-escola, sob responsabilidade da SME. 

Em Andradina, Capão Bonito, Lençóis Paulista, Santos e Taubaté a elaboração 

da avaliação é efetuada de forma conjunta entre os estabelecimentos educacionais e a 

Secretaria de Educação. 

Em Borebi o sistema apostilado adotado pela rede é quem se encarrega de 

elaborar a avaliação do desenvolvimento e/ou aprendizagem das crianças. Em 

Araçariguama a SME elabora a avaliação e a discute com os profissionais que atuam 
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nos estabelecimentos educacionais. Por fim, em Rancharia, a Secretaria elabora a 

avaliação e aplica conjuntamente com os estabelecimentos educacionais. 

Destaque-se que em parte considerável dos municípios analisados, a Secretaria 

não elabora a avaliação do desenvolvimento e/ou aprendizagem das crianças e, sim, 

fornece orientações aos profissionais dos estabelecimentos de educação infantil de como 

elaborá-las. Aparentemente, essa parece ser uma ação importante para garantir critérios 

mínimos no processo avaliativo das crianças. 

 

Foco das avaliações 

 

A avaliação com foco na criança está presente em 41 dos 42 municípios 

analisados, avaliando aspectos afetivos, sociais, psicológicos e/ou cognitivos. 

Compreendemos esses aspectos como constituintes do processo de desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças. Desse modo, nomearemos as avaliações com o referido foco 

como avaliação do desenvolvimento e/ou aprendizagem. 

Em 18 destes 41 municípios há, ainda, proposições avaliativas que enfocam 

outros aspectos que envolvem a educação infantil, tais como: infraestrutura física e de 

materiais dos estabelecimentos educacionais, organização do ambiente, profissionais da 

educação, trabalho pedagógico ou ações/proposta pedagógica, formação dos 

professores, ações da SME. Em apenas um município a avaliação da educação infantil 

não se volta para o desenvolvimento e/ou aprendizagem das crianças. Na Tabela 78, a 

seguir, detalhamos as informações. 
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Tabela 78 – Foco(s) da(s) avaliações que envolvem a educação infantil nos municípios 

FOCOS DA(S) AVALIAÇÃO(ÕES) MUNICÍPIOS TOTAL 

Somente avaliação do desenvolvimento e/ou aprendizagem Andradina, Buri, Cabrália Paulista, Capão Bonito, Coroados, 
Descalvado, Embu das Artes, Franca, Guararema, Igaraçu do 
Tietê, Itapira, Lençóis Paulista, Mairinque, Nuporanga, Pilar 

do Sul, Pirassununga, Praia Grande, Presidente Bernardes, 
Rancharia, Tanabi, Taquarivaí, Três Fronteiras, Viradouro 

23 

Avaliação do desenvolvimento e/ou aprendizagem; infraestrutura física 
e/ou recursos materiais e/ou organização do ambiente 

Campinas, Catanduva, Olímpia, Santa Fé do Sul, Santos, São 
Paulo, Taubaté 

7 

Avaliação do desenvolvimento e/ou aprendizagem; infraestrutura física 
e/ou recursos materiais e/ou organização do ambiente; trabalho e ou 

ações pedagógicas/proposta pedagógica 

Araçariguama, Glicério, Hortolândia, Jundiaí 4 

Avaliação do desenvolvimento e/ou aprendizagem; infraestrutura física 
e/ou recursos materiais e/ou organização do ambiente; trabalho e ou 

ações pedagógicas/proposta pedagógica; desempenho dos profissionais 

Avaré, Itapura, Itu 3 

Avaliação do desenvolvimento e/ou aprendizagem e desempenho dos 

profissionais 

Borebi, Juquiá 2 

Avaliação do desenvolvimento e/ou aprendizagem e trabalho e ou 
ações pedagógicas / proposta pedagógica 

Araras 1 

Avaliação do desenvolvimento e/ou aprendizagem; infraestrutura física 
e/ou recursos materiais e/ou organização do ambiente; trabalho e ou 
ações pedagógicas/proposta pedagógica; desempenho dos 
profissionais; ações da SME 

Leme 1 

Infraestrutura física e/ou de materiais; trabalho e/ou ações 
pedagógicas/proposta pedagógica; desempenho dos profissionais 

Birigui 1 

TOTAL  42 

Elaborado pela autora. 
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Em relação à avaliação do desenvolvimento e/ou aprendizagem, 18 municípios 

forneceram informações sobre referências utilizadas para a sua formulação. Na maioria 

deles (nove), os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEIs) 

são citados como o principal aporte das referidas iniciativas: Capão Bonito, Catanduva, 

Embu das Artes, Hortolândia, Itu, Olímpia, Pirassununga, Rancharia e Taubaté. Um 

município, Juquiá, utiliza os RCNEIs e o material do sistema de ensino adotado como 

referências para a avaliação. Em quatro outras localidades, a proposta pedagógica e/ou 

as avaliações do desenvolvimento e/ou aprendizagem tomam por base documentos 

elaborados pelos sistemas de ensino adotados nas redes municipais de educação: 

Andradina, Borebi, Mairinque e Tanabi. Santa Fé do Sul menciona a BNCC como o 

referencial a ser adotado, assim que a base estiver aprovada. O município de Araras 

assinala que o instrumento utilizado para avaliar o desenvolvimento e/ou aprendizagem 

das crianças é composto por itens baseados nos Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil. Em dois municípios, as avaliações se referenciam em documentos curriculares 

e/ou pedagógicos próprios: Franca e Glicério. Por fim, em Guararema, as referências da 

avaliação são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) e a 

LDBN (9394/96).  

Tais informações revelam que esses municípios têm buscado se pautar, 

eminentemente, por documentos curriculares elaborados em âmbito nacional, sob 

liderança do Ministério da Educação, para construção de seu próprio currículo e 

formulação da avaliação do desenvolvimento e/ou aprendizagem existente em suas 

redes, com preponderância daqueles que estabelecem um formato mais prescritivo para 

a etapa. 

Destaque-se que um município, Leme, busca problematizar a avaliação do 

desenvolvimento e/ou aprendizagem junto aos profissionais dos estabelecimentos 

educacionais, quanto aos seus objetivos, formato e pertinência, ao realizar a avaliação 

das ações pedagógicas efetuadas no interior das instituições. 

Os planos municipais de educação de 31 municípios fazem indicações quanto à 

avaliação da educação infantil na meta específica da etapa. Entretanto, nem sempre o 

formato e abordagem previstos no documento refletem a iniciativa em curso na rede de 

ensino. 

Em dez municípios, o documento prevê a implantação de avaliação da educação 

infantil nos moldes do indicado pelo PNE, ou seja, “a ser realizada a cada dois anos, 

com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o 
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quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de 

acessibilidade, entre outros indicadores relevantes” (BRASIL, 2014, p. 49). Destaque-se 

que um deles menciona o Conselho Municipal de Educação (CME) como órgão que 

coordenará a referida avaliação. 

Os planos de nove localidades preveem a avaliação da etapa por meio de 

instrumentos construídos e/ou readequados em âmbito municipal ou, ainda, a 

elaboração de padrões de qualidade para a educação infantil, sendo que em quatro deles 

o PME faz referência ao uso de documentos nacionais que norteiam a etapa, quais 

sejam: Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e 

Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil. O Plano de 

um desses municípios indica, além dos aspectos previstos na proposta avaliativa do 

PNE, analisar o desenvolvimento das crianças da pré-escola por meio de avaliação 

diagnóstica interna. Em outra localidade, o documento não menciona uma avaliação da 

etapa, mas afirma que fará o monitoramento da infraestrutura física das instituições e do 

desenvolvimento infantil. 

Em dois municípios, o PME prevê a adesão à avaliação nacional da educação 

infantil e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de procedimentos locais de avaliação 

e/ou monitoramento da infraestrutura física, materiais, funcionamento das instituições, 

entre outros aspectos. 

Um município afirma que participará de avaliações nacionais, mas não explicita 

em quais e indica que a educação infantil continuará a ser avaliada segundo os critérios 

de avaliação já existentes para a etapa no município. Cabe informar que a abordagem 

avaliativa do referido município tem como foco o desenvolvimento e/ou aprendizagem 

das crianças. 

Por fim, em outras nove municipalidades, os planos predizem a adesão, 

participação ou submissão do município à avaliação da educação infantil, quando esta 

for realizada pelo governo federal. 

Ao compararmos os focos das avaliações da educação infantil existentes nos 

municípios com o que prevê os planos municipais de educação para esta questão, 

evidencia-se que 17 municípios ampliarão os focos da avaliação para além da avaliação 

das crianças: Andradina, Cabrália Paulista, Capão Bonito, Coroados, Descalvado, 

Franca, Glicério, Guararema, Itapira, Itapura, Juquiá, Lençóis Paulista, Mairinque, 

Pirassununga, Praia Grande, Tanabi e Viradouro. Em outros 13, as iniciativas em curso 
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já assumem, em maior ou menor grau, aspectos a serem avaliados conforme o que 

prediz o formato de avaliação constante nos PMEs: Araçariguama, Avaré, Birigui, 

Campinas, Catanduva, Hortolândia, Itu, Jundiaí, Leme, Santa Fé do Sul, Santos, São 

Paulo e Taubaté. Por fim, o município de Araras manterá sua proposta de avaliação do 

desenvolvimento e/ou aprendizagem das crianças. 

Cabe lembrar que as proposições de avaliação constantes nos PMEs reproduzem 

indicações do Plano Nacional de Educação. Apenas um dos 31 municípios, Araras, faz 

referência, no Plano Municipal, à manutenção da proposição em vigência no município, 

com foco no desenvolvimento das crianças e no trabalho pedagógico, sem ampliar para 

outros aspectos. 

Consideramos importante compreender que as metas e estratégias presentes nos 

planos educacionais expressam um vir a ser, ou seja, uma ação que ainda está por ser 

pensada, elaborada e implementada. Além disso, em alguns casos, os documentos 

parecem apresentar função mais protocolar do que propriamente de contribuição para a 

efetivação de ações no âmbito das políticas públicas educacionais. Ao analisar os planos 

municipais de educação, que vigoraram tendo por base o PNE 2001-2010, pertencentes 

a municípios que compõem três regiões metropolitanas do estado de São Paulo, 

Martins, Pimenta e Novaes (2014) identificaram que os documentos municipais 

reproduziam, muitas vezes, o conteúdo expresso em documentos estaduais e federais 

sem considerar as peculiaridades locais. Parte dos planos analisados nesta tese parece 

enquadrar-se na situação assinalada pelas autoras. De outro lado, encontramos 

municípios que buscaram imprimir a realidade local em seus documentos, sem 

desconsiderar as indicações do arcabouço legal constituído por outras esferas 

federativas, inclusive no que se refere à avaliação. 

 

Instrumentos/procedimentos avaliativos 

 

No que tange aos instrumentos/procedimentos utilizados para a realização das 

avaliações voltadas para a educação infantil, dos 41 municípios que afirmaram avaliar o 

desenvolvimento e/ou aprendizagem das crianças, 40 forneceram informações sobre a 

existência de uma variedade de proposições. 

As redes fazem uso de portfólios, fichas de desenvolvimento ou 

acompanhamento, relatórios, sondagens, pautas de observação, mapas de habilidades, 
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questionários aplicados a pais e/ou professores e/ou gestores e/ou visitas da equipe da 

SME para avaliar todas as crianças da educação infantil (creche e pré-escola).  

Em 22 municípios, os dados coletados evidenciaram, além dos instrumentos 

mencionados, o uso de avaliações diagnósticas ou sondagens de leitura, escrita e 

matemática, voltadas apenas para as crianças da pré-escola. As informações estão 

detalhadas na Tabela 79, a seguir. 

 

Tabela 79 – Instrumentos e procedimentos para avaliar o desenvolvimento das crianças 

Instrumentos/procedimentos MUNICÍPIOS TOTAL 

Portfólios e/ou fichas de desenvolvimento ou 
acompanhamento e/ou relatórios e/ou 
sondagens e/ou pautas de observação e/ou 

mapas de habilidades, para todas as crianças. 
Avaliação diagnóstica e/ou sondagens de 
competências e habilidades de leitura, escrita 
e matemática para as crianças da pré-escola 

Andradina, Araçariguama, 

Avaré, Capão Bonito, 

Coroados, Glicério, 

Igaraçu do Tietê, Itu, 

Juquiá, Leme, Mairinque, 

Olímpia, Pilar do Sul, 

Praia Grande, Tanabi, 

Taubaté, Viradouro 

17 

Portfólios e/ou fichas de desenvolvimento ou 
acompanhamento e/ou relatórios e/ou 
sondagens e/ou pautas de observação e/ou 
mapas de habilidades, para todas as crianças. 

Cabrália Paulista, 

Campinas, Descalvado, 

Embu das Artes, Franca, 

Guararema, Hortolândia, 

Jundiaí, Pirassununga, 

Presidente Bernardes, 

Santa Fé do Sul, Santos, 

São Paulo, Taquarivaí, 

Três Fronteiras 

15 

Avaliação diagnóstica e/ou sondagens de 
competências e habilidades de leitura, escrita 
e matemática para as crianças da pré-escola. 

Lençóis Paulista, 

Nuporanga, Rancharia  

03 

Portfólios e/ou fichas de desenvolvimento ou 
acompanhamento e/ou relatórios e/ou 
sondagens e/ou pautas de observação e/ou 

mapas de habilidades, para todas as crianças. 
Avaliação diagnóstica e/ou sondagens de 
competências e habilidades de leitura, escrita 
e matemática para as crianças da pré-escola. 
Questionários e/ou entrevistas com pais e/ou 
professores e/ou gestores. 

Buri 01 

Portfólios e/ou fichas de desenvolvimento ou 
acompanhamento e/ou relatórios e/ou 

sondagens e/ou pautas de observação e/ou 
mapas de habilidades, para todas as crianças. 
Questionários e/ou entrevistas com pais e/ou 
professores e/ou gestores. 

Borebi 01 

SUB-TOTAL 37 

Continua 
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Conclusão 

Instrumentos/procedimentos MUNICÍPIOS TOTAL 

Subtotal 37 
Portfólios e/ou fichas de desenvolvimento ou 
acompanhamento e/ou relatórios e/ou 
sondagens e/ou pautas de observação e/ou 
mapas de habilidades, para todas as crianças. 
Visitas da equipe da SME 

Catanduva 01 

Avaliação diagnóstica e/ou sondagens de 

competências e habilidades de leitura, escrita 
e matemática para as crianças da pré-escola. 
Questionários e/ou entrevistas com pais e/ou 
professores e/ou gestores. 

Itapira 01 

Indicadores da Qualidade na Educação 
Infantil 

Araras 01 

Sem Informações Itapura 01 

TOTAL 41 

Elaborado pela autora. 

 

A tendência de avaliação do desenvolvimento e/ou aprendizagem das crianças 

por meio da mensuração de habilidades e competências voltadas para a leitura e a 

escrita já foi identificada por Ribeiro (2016), ao realizar estudo encomendado pela 

COEDI/SEB/MEC. As análises relativas aos dados coletados em 125 municípios, 

distribuídos em 22 estados brasileiros, revelam que parte considerável das 

municipalidades estudadas pela autora aplica avaliação com essas características para as 

crianças que estão acessando o ensino fundamental, ou seja, que acabaram de concluir a 

educação infantil, além da menção à existência de avaliações orais e escritas para 

crianças de quatro e cinco anos. O que se observa é uma relação imbricada entre a fase 

final da educação infantil (pré-escola) e o início do ensino fundamental, promovendo a 

reprodução de experiências avaliativas dessa última para aferir o desenvolvimento das 

crianças pequenas. 

Em relação à avaliação da infraestrutura física e de materiais e organização do 

ambiente educativo, dos 15 municípios que assinalaram avaliar essa perspectiva, oito 

(Araçariguama, Campinas, Catanduva, Jundiaí, Olímpia, Santos, São Paulo e Taubaté) 

afirmaram utilizar os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, aplicando sua 

metodologia na íntegra ou adequando-a a sua realidade local e, ainda, utilizando-os 

como referência para a formulação de seus próprios instrumentos. Em três municípios 

(Itapura, Leme e Santa Fé do Sul), os profissionais da SME realizam observações e 

preenchem formulários e/ou questionários sobre os aspectos avaliados. Em Birigui, 

tanto os profissionais da SME como os gestores dos estabelecimentos educacionais e 

professores preenchem formulários/questionários, fornecendo informações para a 
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avaliação. O preenchimento de formulários/questionários apenas pelos gestores 

escolares é realizado em Itu. Em Avaré, a equipe da SME promove visitas aos 

estabelecimentos educacionais. Não obtivemos informações sobre os 

instrumentos/procedimentos utilizados em Hortolândia para avaliar os aspectos 

mencionados. 

Em relação aos quatro municípios que assinalaram avaliar os profissionais da 

educação infantil, um deles – Itapura – utiliza um formulário que é preenchido pela 

equipe da Secretaria; em Itu são os próprios professores que realizam esse movimento; 

em Leme, o desempenho docente é avaliado por meio de um formulário preenchido 

pelos gestores das instituições e por um formulário de autoavaliação preenchido pelos 

próprios professores. Por fim, em Juquiá, os profissionais da educação são avaliados por 

meio de critérios estabelecidos na atribuição de aulas. 

O trabalho pedagógico é avaliado em cinco municípios, sendo que, em Birigui a 

avaliação é realizada por meio da aplicação de questionários às famílias. Em Itapura, a 

equipe da SME reúne-se com as equipes dos estabelecimentos para levantar as 

informações. A avaliação do referido aspecto é feita por meio de acompanhamento da 

SME em Itu. Em Leme, o estabelecimento educacional preenche um formulário de 

avaliação e, por fim, Araçariguama utiliza os Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil para essa ação. 

As ações da Secretaria Municipal de Educação são avaliadas apenas em Leme, 

por meio de formulário preenchido pelos professores dos estabelecimentos 

educacionais, no mesmo momento em que se autoavaliam. 

Em seis municípios analisados, as informações coletadas para a nossa pesquisa 

evidenciaram a participação das famílias nos processos avaliativos. Identificamos três 

localidades (Santa Fé do Sul, Santos e São Paulo) onde as famílias participam dos 

processos de autoavaliação institucional311, sendo que, em Santos, as famílias 

acompanham também o processo de avaliação do desenvolvimento e/ou aprendizagem 

das crianças. Em Taquarivaí, as famílias participam do processo de avaliação de seus 

filhos. Em Viradouro, fazem sugestões ou críticas à escola e à SME, por meio de uma 

Caixa de Sugestões e Críticas existente em cada estabelecimento educacional. Por fim, 

Igaraçu do Tietê considera, no processo de avaliação do desenvolvimento e/ou 

                                                   
311 Apesar de termos identificado o uso dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil em nove 

municípios, nem todos forneceram informações acerca da participação das famílias nos processos de auto 

avaliação institucional, proposta pelo material. Ademais, alguns deles fizeram adaptações da metodologia, 

contando apenas com a participação de gestores e/ou professores no processo avaliativo. 
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aprendizagem das crianças, a frequência dos pais e/ou responsáveis nas reuniões e no 

cotidiano escolar. 

 

Usos dos resultados efetuados pelas Secretarias e/ou estabelecimentos educacionais 

 

Em relação aos usos dos resultados das avaliações, 37 dos 42 municípios 

analisados forneceram informações. Os usos indicados dizem respeito a uma ou mais 

avaliações que envolvem a educação infantil nos municípios, não tendo sido possível 

separá-los, dado que, quando há mais de uma avaliação, por vezes os resultados de 

todas são utilizados de uma mesma maneira ou, ainda, o resultado de uma avaliação é 

utilizado para várias ações. 

Assim, a partir da análise dos usos indicados pelos 37 municípios, decidimos 

categorizá-los da seguinte maneira: usos que incidem sobre o 

desenvolvimento/aprendizagem das crianças; usos que incidem sobre o trabalho 

pedagógico; usos que incidem sobre os recursos humanos/profissionais da educação; 

usos que incidem sobre a elaboração de documentos e diretrizes administrativas ou 

pedagógicas; uso para realização de reflexão e análise; uso para informar as famílias. 

Na Tabela 80, a seguir, registramos o total de indicações realizadas pelos municípios, 

para cada uma dessas categorias. 
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Tabela 80 – Usos dos resultados das avaliações da educação infantil 

Aspectos Municípios Total de 

indicações 

Usos que incidem sobre o 
trabalho pedagógico 

Andradina, Araras, Buri, Cabrália Paulista, Capão 
Bonito, Catanduva, Coroados, Franca, Glicério, 
Guararema, Hortolândia, Mairinque, Olímpia, 
Pilar do Sul, Pirassununga, Praia Grande, 
Presidente Bernardes, Rancharia, Santa Fé do Sul, 
São Paulo, Tanabi, Taubaté 

22 

Usos que incidem sobre o 
desenvolvimento/aprendizag
em das crianças 

Andradina, Araçariguama, Borebi, Buri, Cabrália 
Paulista, Coroados, Descalvado, Embu das Artes, 
Franca, Glicério, Igaraçu do Tietê, Jundiaí, Juquiá, 
Mairinque, Nuporanga, Pirassununga, Rancharia, 
Santa Fé do Sul, São Paulo, Taubaté 

20 

Usos que incidem sobre os 
recursos 

humanos/profissionais da 
educação 

Araçariguama, Araras, Birigui, Borebi, Buri, 
Catanduva, Glicério, Juquiá, Leme, Rancharia 

10 

Realização de reflexão e 
análise 

Andradina, Borebi, Embu das Artes, Hortolândia, 
Itu, Juquiá, Pilar do Sul, Tanabi 

8 

Usos que incidem sobre a 
elaboração de documentos e 
diretrizes administrativas ou 
pedagógicas 

Itapura, Lençóis Paulista, Olímpia, São Paulo 4 

Para informar as famílias Itapira e Viradouro 2 

Elaborada pela autora. 

 

Os 37 municípios efetuaram, ao todo, 66 indicações de usos relacionados aos 

resultados das avaliações que envolvem a educação infantil em suas redes educacionais. 

A maior parte delas (22 indicações) refere-se ao trabalho pedagógico, que 

envolve o acompanhamento e/ou aprimoramento das ações e práticas pedagógicas, o 

norteamento do planejamento, planos de ensino e/ou trabalho dos professores ou dos 

estabelecimentos educacionais e, ainda, a identificação dos conteúdos a serem 

trabalhados ou de objetivos atingidos.  

Na sequência, temos os usos que incidem sobre o desenvolvimento e/ou 

aprendizagens das crianças (20 indicações), que tratam do diagnóstico, 

acompanhamento e aprimoramento da aprendizagem das crianças e/ou da realização de 

intervenções, para sanar as dificuldades apresentadas por elas, dar suporte aos 

professores do ensino fundamental ou apoiar o ingresso das crianças na referida etapa.  

Outras 10 indicações fazem referência aos usos que incidem sobre os recursos 

humanos/profissionais da educação e que são efetuados para avaliar o desempenho dos 

profissionais, definir a atribuição de aulas, determinar a progressão na carreira, capacitar 

os professores e, ainda, para pagamento de bonificação docente – indicada apenas por 

um município. 
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A reflexão e análise dos resultados recebeu oito indicações.  

Os usos que incidem sobre a elaboração de documentos e diretrizes 

administrativas ou pedagógicas, com quatro indicações, relacionam-se à elaboração do 

Projeto Político Pedagógico das instituições, Planos de Ação tanto dos estabelecimentos 

educacionais quanto das secretarias e documentos que sistematizam prioridades a serem 

atendidas. 

Identificamos, ainda, duas indicações de uso para informar os resultados da 

avaliação para as famílias. 

As informações coletadas evidenciaram que, em seis municípios (Andradina, 

Araras, Birigui, Catanduva, Itapura, Lençóis Paulista) há sistema próprio de avaliação 

da educação básica, que incorpora a educação infantil e o ensino fundamental. Em 

Araras, Birigui e Catanduva, os resultados das avaliações são utilizados para compor 

um índice, sendo que em Araras o indicador é utilizado para bonificar os professores e 

em Birigui, avalia o desempenho dos profissionais para fins de progressão na carreira, 

como já anunciado nos usos dos resultados das avaliações efetuados pelas 

secretarias/departamentos, indicando que alguns municípios têm buscado implementar 

movimentos próprios de avaliação, mas que têm por base o desenho de avaliações 

existentes em âmbito estadual e nacional voltadas para o ensino fundamental e médio. 

Em geral, os municípios estão implementando ações para universalizar/ampliar a 

oferta de educação infantil, buscando sistematizar as informações referentes à demanda 

existente e à demanda manifesta, construir ou reformar prédios, melhorar a formação 

dos profissionais ou promover convênios com instituições comunitárias, confessionais 

e/ou filantrópicas, considerada uma das ações mais polêmicas em termos da garantia do 

direito à educação infantil, de acordo com a literatura estudada nesta tese. Observa-se 

que o caminho a ser percorrido ainda é longo, exigindo investimentos não apenas dos 

municípios, mas também das esferas estadual e federal, para dar conta de uma oferta 

com qualidade para todas as crianças. 

No que diz respeito às avaliações da etapa, os dados evidenciam esforços das 

municipalidades para viabilizar a sistematização de processos avaliativos da educação 

infantil. O desenvolvimento e/ou aprendizagem das crianças é o foco preponderante das 

avaliações organizadas pelos municípios, confirmando a tendência evidenciada pela 

pesquisa coordenada pela FCC e pelo INEP, com destaque para o uso de instrumentos 

voltados para a mensuração da leitura e da escrita dirigidos, especificamente, para a pré-
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escola. Os resultados são utilizados, principalmente, para melhorar o trabalho 

pedagógico e sanar as dificuldades apresentadas pelas crianças. 

A preocupação com esses aspectos por parte de municípios e estabelecimentos 

educacionais é extremamente válida e, em nossa visão, deve compor as prioridades de 

reflexão no cotidiano da educação infantil. Entretanto, consideramos a necessidade de 

se problematizar sobre quais concepções de infância e de educação o trabalho 

pedagógico se assenta, bem como a que se referem as dificuldades das crianças que 

merecem intervenções. 

As evidências de que alguns municípios mantêm iniciativas avaliativas voltadas 

para aspectos fundamentais que assegurem a qualidade da oferta da educação infantil – 

infraestrutura física e de materiais, ambiente educativo, trabalho pedagógico, entre 

outros – sugerem que os debates, os documentos nacionais e o arcabouço legal que 

fundamentam a noção de qualidade desta etapa educacional vêm sendo tomados como 

referência por essas redes de ensino. 

No capítulo IV, a seguir, trataremos de analisar potencialidades dos 

delineamentos que vêm sendo propostos para avaliação da educação infantil, nos 

municípios estudados, para contribuir com a garantia do direito à educação das crianças 

pequenas. 
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CAPÍTULO IV: AVALIAÇÕES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

CONTRIBUIÇÕES PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DAS 

CRIANÇAS BRASILEIRAS? 

 

Neste capítulo, trataremos de evidenciar e analisar potencialidades de iniciativas 

de avaliação da educação infantil desenvolvidas por municípios paulistas, para 

contribuir com a garantia do direito à educação, pública e de qualidade para as crianças 

pequenas, bem como problematizar as concepções de avaliação em disputa no cenário 

nacional. 

Com base nas referências legais que norteiam a etapa, construídas no Brasil a 

partir da incorporação da educação infantil ao sistema de ensino e à educação básica, 

em produções acadêmicas nacionais que têm buscado identificar e analisar a qualidade 

das condições de oferta e de atendimento existentes em estabelecimentos educacionais 

e, ainda, em experiências de avaliação desenvolvidas em outros países, empreendemos 

esforços na construção de indicadores para nos auxiliar na análise das iniciativas 

municipais em curso. 

Bauer e Sousa (2015, p. 261) assinalam que “a definição de indicadores supõe 

movimentos de explicitação de constructos teóricos em interação com sua tradução em 

evidências observáveis, supondo articulação conceitual e metodológica”.  

Nessa perspectiva, em relação ao que se concebem como direitos das crianças, 

as referências nacionais utilizadas indicam que, no Brasil, as crianças têm o direito: 

✓ Ao acesso à creche, para as crianças de zero a três anos de idade; 

✓ À vaga na pré-escola, garantida por legislação que estabelece tanto a 

universalização como a obrigatoriedade do atendimento às crianças de 

quatro e cinco anos; 

✓ De aprender por meio do jogo e da brincadeira; 

✓ De ter seu contexto social e cultural respeitado; 

✓ De interagir com outras crianças, com os adultos e com o meio 

ambiente; 

✓ De desenvolver-se integralmente, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social; 

✓ De participar, junto com suas famílias, das tomadas de decisão quanto 

ao seu processo de desenvolvimento e de aprendizagem; 

✓ De ter seu desenvolvimento e/ou aprendizagem registrado e 

documentado pela instituição de educação infantil, ao longo do tempo; 
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✓ De ser cuidada; 

✓ De ser alimentada; 

✓ De ser protegida. 

 

Para atender a esses direitos de forma plena, aspectos fundamentais de qualidade 

se fazem necessários e, nesse contexto, as referências nacionais e as experiências 

estrangeiras de avaliação da educação infantil, apresentadas nesta tese, fazem indicações 

similares, como registradas, de modo sucinto, no Quadro 69, a seguir: 

 

Quadro 69 – Aspectos de qualidade similares para a educação infantil, identificadas nas 

referências nacionais e estrangeiras 

Referências nacionais Experiências estrangeiras de avaliação da 

educação infantil 

Existência de ambientes físicos adequados, 
com espaços externos e internos bem 

equipados; 

Ambientes físicos adequados e bem equipados 

Garantia de colaboração entre os entes 
federados para investimentos na etapa 

Articulação entre os entes federados para 
implementação das políticas concernentes à 
educação infantil e da avaliação 

Garantia de formação específica e condições 
de trabalho adequadas para os profissionais 
da educação 

A necessidade de aprimoramento da formação 
dos profissionais que atuam junto às crianças 

Disponibilização de quantidade e qualidade 
de recursos materiais para as instituições 

Diversidade de materiais pedagógicos que 
estimulem a criatividade e a curiosidade das 
crianças 

Melhoria dos processos de gestão 

administrativa e pedagógica das instituições 

Atenção aos processos de gestão das 

instituições educacionais 

Elaboração de um currículo que prime pelo 
desenvolvimento integral das crianças 

A importância de um currículo bem construído, 
preocupado com diversos aspectos do 
desenvolvimento das crianças: social, 

emocional, afetivo e cognitivo; 

Desenvolvimento de práticas pedagógicas que 
considere a criança como sujeito e que leve 
em conta as diretrizes existentes para a 
educação infantil 

Atenção às práticas pedagógicas 

Estímulo à escuta das vozes e experiências 
trazidas pelas crianças 

Relevância da participação das crianças nas 
tomadas de decisão quanto ao seu 
desenvolvimento e aprendizado 

Garantia de proporção crianças/professor 
adequada 

Garantia de proporção crianças/professor 
adequada para a realização de um trabalho 
frutífero 

Estímulo à participação das famílias na vida 
da instituição 

Estímulo à participação das famílias na vida da 
instituição 

Realização de processos de avaliação e 
autoavaliação participativos das instituições 

Realização de processos de avaliação e auto 
avaliação participativos das instituições 

Continua 
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Conclusão 

Referências nacionais Experiências estrangeiras de avaliação da 

educação infantil 

Atenção às noções de qualidade educacional 

dos profissionais das instituições 

Atenção às noções de qualidade educacional 

dos profissionais das instituições 

Atenção aos processos de avaliação da 
aprendizagem e do desenvolvimento das 
crianças, cuidando para que sejam formativos, 
não classificatórios e sem fins de promoção; 

Atenção aos processos de avaliação da 
aprendizagem e do desenvolvimento das 
crianças 

Garantia de alimentação e cuidados com a 
higiene e saúde das crianças 

Cuidados com a alimentação, higiene e saúde 
das crianças 

Integração entre o educar e o cuidar, tanto na 
creche quanto na pré-escola. 

Integração entre o cuidar e o educar 

Elaborado pela autora 

 

Além dos aspectos mencionados e que são comuns ao Brasil e a outros países, o 

referencial nacional evidenciou mais sete elementos considerados necessários para a 

garantia da qualidade da educação infantil em nosso país, quais sejam: 

• Garantia de ampliação da oferta em creches e do cumprimento da 

obrigatoriedade para a pré-escola; 

• Adequação do financiamento da educação infantil; 

• Investimento na construção de instituições educacionais, pela rede 

pública direta; 

• Atendimento aos critérios de conveniamento indicados pela legislação; 

• Garantia de condições de acessibilidade, física e material, para 

crianças/profissionais portadores de deficiências; 

• Garantia de alimentação escolar para todas as crianças; 

• Elaboração e monitoramento do planejamento escolar, de forma reflexiva 

e sistemática; 

• Realização de processos de avaliação e autoavaliação dos órgãos 

intermediários e centrais da política educacional. 

 

Já as experiências estrangeiras de avaliação da educação infantil apontam dois 

elementos igualmente importantes: considerar a visão das famílias nos processos de 

avaliação das crianças e a realização de meta-avaliação. 

Tomando os referidos aspectos de qualidade como fundamentais para a garantia 

do direito à educação infantil, pública e de qualidade para as crianças pequenas, 
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consideramos ser desejável que a avaliação da etapa conduzida pelas secretarias 

municipais de educação seja: 

 

a) Abrangente: que contemple diferentes focos; avalie ações das diferentes 

instâncias envolvidas com a educação infantil no município; utilize variados 

instrumentos e/ou procedimentos de coleta de dados; promova processos 

avaliativos e autoavaliativos para envolver os diversos segmentos na análise da 

educação oferecida. 

b) Democrática: que permita a participação de diferentes sujeitos em sua 

elaboração, bem como no fornecimento de informações sobre o que está sendo 

avaliado; possibilite que os resultados encontrados possam ser discutidos e 

questionados em fóruns compostos pelas diferentes instâncias e interlocutores. 

c) Transparente: que exponha com clareza seus objetivos, finalidades, e critérios 

de julgamento; explicite as ações a serem desencadeadas a partir dos resultados 

obtidos, na forma de registros, documentos oficiais e legislação do município 

para acesso público; divulgue os resultados obtidos. 

d) Consequente: que realize o tratamento e a análise dos dados e informações 

coletadas de forma a propiciar a elaboração de ações que possam ser efetuadas 

em curto, médio e longo prazo, pelas secretarias e pelos estabelecimentos 

educacionais; contribua para a realização da accountability das diferentes 

instâncias envolvidas com a educação infantil. 

 

A literatura do campo da avaliação tem assumido que a qualidade de uma 

avaliação se relaciona a sua utilidade, viabilidade, propriedade e precisão, 

características defendidas pelo Joint Committe312.  

Segundo o Comitê, uma avaliação “sem utilidade” é uma avaliação que “não 

presta”, mesmo que “seu foco em termos de viabilidade, propriedade e precisão” sejam 

excelentes (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 596). Destaque-se que 

as diretrizes de utilidade “pretendem garantir que a avaliação atenda às necessidades de 

                                                   
312A formulação das diretrizes para determinar as características dos programas de avaliação “começou 

em 1975, sob direção de Daniel Stufflebeam [...]. A orientação e a autorização foram dadas pelo Joint 

Committee on Standards for Educational Evaluation [...], conhecido desde então por Joint Committee. O 

resultado do trabalho do Joint Committee foi o Standards for evaluations of educational programs, 

projects, and materials (Joint Committee, 1981), que recebeu grande atenção na área educacional”. 

(WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 595) 
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informação dos usuários potenciais” (IDEM, p. 597); as que se referem à viabilidade 

“pretendem assegurar que uma avaliação seja realista, prudente, diplomática e 

moderada” (IDEM, p.597); já as diretrizes concernentes à propriedade da avaliação 

“têm a finalidade de assegurar que uma avaliação seja conduzida de forma 

juridicamente legítima, ética e com a devida consideração pelo bem-estar dos 

envolvidos no estudo, bem como os afetados pelos resultados” (IDEM, p. 598). Por fim, 

aquelas voltadas para a precisão da avaliação objetivam “garantir que uma avaliação 

revele e transmita informações tecnicamente adequadas sobre as características que 

determinam o valor ou mérito (daquilo) que está sendo avaliado” (IDEM, p. 599). 

Recentemente, em agosto de 2016, a Rede de Monitoramento, Avaliação e 

Sistematização da América Latina e do Caribe (ReLAC) e o Projeto Fomento das 

Capacidades em Avaliação (FOCEVAL) publicaram documento intitulado Diretrizes 

para a Avaliação para a América Latina e o Caribe, com o objetivo de  

 

[...] contribuir para o desenvolvimento de um marco comum de 
referência que sirva de orientação para a obtenção de avaliações com 
altos padrões de qualidade, a formação e prática profissional, a 
facilitação da comunicação entre os atores participantes, a 
aprendizagem e geração de conhecimentos a partir da prática 
profissional e o fomento de uma cultura de avaliação e 

responsabilização social. (RODRIGUEZ BILELLA et al, 2016, p. 2) 

 

A publicação tomou por base trabalhos desenvolvidos por diferentes 

“associações, sociedades e redes regionais e nacionais de avaliação” (IDEM, p. 9) que, 

por sua vez, consideram as características de programas de avaliação defendidas pelo 

Joint Committee como referência. A partir daí, propõe diretrizes que, segundo seus 

formuladores, visam a atender especificidades dos contextos regionais e culturais 

existentes em países da América Latina e do Caribe. Essas diretrizes estão agrupadas em 

cinco dimensões, como registramos no Quadro 70, a seguir. 
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Quadro 70 – Dimensões e diretrizes para programas de avaliação 

DIMENSÕES DIRETRIZES 

Avaliação Rigorosa 

-Contextualizar a avaliação  
-Descrição detalhada do objeto de avaliação  
-Perguntas avaliativas relevantes  
-Metodologia válida e confiável  

-Níveis de participação adequados dos atores envolvidos  
-Conclusões relevantes  
-Recomendações úteis e factíveis  
-Relatórios e comunicação pública efetiva 

Avaliabilidade adequada 

-Gestão efetiva da avaliação  
-Procedimentos práticos  
-Viabilidade contextual, social e política  
-Realista 

Avaliação conduzida de 

acordo com princípios 

éticos e jurídicos 

-Respeito ao direito das pessoas 

-Autonomia 
-Transparência 
-Legalidade 

Compreensão cultural 

adequada 

-Igualdade e equidade  

-Direitos culturais  
-Reciprocidade e identidades culturais 

Relevância e utilidade 

-Participação efetiva e consciente 
-Propósitos acordados mutuamente  
-Valores explícitos Informação relevante, pertinente e oportuna 

-Resultados úteis  
-Comunicação e relatórios pontuais e apropriados 
-Interesse pelas consequências e incidência 

Fonte: Rodriguez Bilella, Pablo D. et al (2016). 

 

As diretrizes propostas pelo Joint Committee e pelo ReLAC/FOCEVAL jogam 

luzes sobre os aspectos que queremos analisar nas iniciativas de avaliação municipais da 

educação infantil. No entanto, elas não foram adotadas ipsis literis para a construção 

dos indicadores que nos auxiliaram na análise, mesmo porque nossa intenção não é 

realizar uma meta-avaliação dessas iniciativas. 

Ao realçarmos a abrangência, a perspectiva democrática, a transparência e a 

consequência como características importantes para a avaliação, compreendemos que as 

mesmas não esgotam os elementos que uma avaliação de qualidade necessita ter para 

ser considerada válida, confiável e capaz de produzir informações relevantes para os 

responsáveis pelas tomadas de decisão e demais stakeholders envolvidos com o objeto a 

ser avaliado. Contudo, essas características são um ponto de partida para a construção 

de uma avaliação que, minimamente, dê conta de ponderar aspectos considerados 

necessários para garantir a qualidade da educação infantil e, por conseguinte, os direitos 

das crianças. 
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Com vistas a atender essas características, sem a pretensão de sermos exaustivos, 

especificamos no Quadro 71, a seguir, indicadores relativos a cada uma delas para a 

realização das análises das iniciativas municipais estudadas nesta tese. 
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Quadro 71 – Indicadores para a análise das iniciativas municipais de avaliação da educação infantil 

Características da 

Avaliação 

Indicadores de Análise 

ABRANGÊNCIA DA 

AVALIAÇÃO 

A avaliação conduzida pelas secretarias municipais de educação tem como foco: 

-A infraestrutura física e de materiais 
-Os processos de conveniamento 

-A formação dos professores 
-As condições de trabalho dos profissionais da educação infantil 
-As práticas pedagógicas 
-O currículo 
-A gestão administrativa e/ou pedagógica 
-A participação das famílias 
-A avaliação da avaliação do desenvolvimento e/ou aprendizagem das crianças 

A avaliação conduzida pelas secretarias municipais de educação prevê avaliar: 

-As ações da secretaria municipal de educação 
-As ações dos órgãos intermediários da secretaria municipal de educação (ex. Coordenação de educação infantil) 
-As ações dos estabelecimentos educacionais 

A avaliação conduzida pelas secretarias municipais de educação utiliza instrumentos/procedimentos variados 

para avaliar a educação infantil: 

-Questionário para os pais 
-Questionário para os professores 
-Questionário para os gestores escolares 
-Instrumentos de autoavaliação 

-Encontros e reuniões com as famílias e profissionais da educação 
-Registros de reuniões pedagógicas e administrativas dos estabelecimentos educacionais 
-Registros de projetos desenvolvidos pelos estabelecimentos educacionais 
-Informações educacionais constantes em Bancos de Dados Nacionais, como os registrados pelo IBGE e pelo INEP 
-Registro de informações referentes à demanda para a educação infantil, no município 
-Dados de acesso e atendimento (matrículas) da demanda para educação infantil no município 
-Orçamento do município para a educação infantil 

-Registros das ações desencadeadas pela secretaria municipal de educação, voltadas para a educação infantil. 

Continua 
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Conclusão 

Características da 

Avaliação 

Indicadores de Análise 

CARACTERÍSTICAS 

DEMOCRÁTICAS 

DA AVALIAÇÃO 

A avaliação conduzida pelas secretarias municipais de educação conta com: 

-A participação de diferentes sujeitos em sua elaboração e operacionalização (profissionais da secretaria de educação 
e de outras secretarias; profissionais dos estabelecimentos educacionais; membros do Conselho Municipal de 
Educação). 
-O fornecimento de informações advindas de diferentes sujeitos (profissionais da secretaria de educação e de outras 

secretarias, profissionais dos estabelecimentos educacionais, membros do Conselho Municipal de Educação, 
famílias, outros). 
-Mecanismos de discussão, entre as diferentes instâncias, dos resultados obtidos (fóruns, plenárias, reuniões). 

TRANSPARÊNCIA 

A avaliação conduzida pelas secretarias municipais de educação: 

-Está registrada em documentos oficiais e/ou legislação municipal, explicitando as finalidades e objetivos da 

avaliação 
-Permite acesso público aos registros efetuados no processo avaliativo 
-Apresenta mecanismos de divulgação dos resultados da avaliação para os estabelecimentos educacionais e para a 
sociedade 
-Apresenta mecanismos de divulgação das ações desencadeadas pelas diferentes instâncias, a partir dos resultados 
obtidos 
-É alvo de processos de meta-avaliação 

CONSEQUÊNCIA 

Os resultados obtidos no processo avaliativo: 

-São tratados e analisados 
-São utilizados para a elaboração de ações que possam ser efetuadas em curto, médio e longo prazo, pelas diferentes 
instâncias 
-São levados em consideração na realização da prestação de contas das diferentes instâncias 

Elaborado pela autora 
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Como já relatado no capítulo III desta tese, as iniciativas de avaliação da 

educação infantil aqui estudadas, realizadas por 42 municípios do estado de São Paulo, 

apresentam diferentes características. A maioria delas tem seu foco avaliativo voltado 

para o desenvolvimento e/ou aprendizagem das crianças. Entretanto, nem todas podem 

ser caracterizadas como avaliações externas no sentido estrito, ou seja, aquelas cujo 

sujeito da avaliação é externo à instituição de ensino, no caso, as secretarias de 

educação. 

Tanto em relação às avaliações com foco nas crianças como aquelas que avaliam 

outros aspectos da etapa, as informações prestadas pelos respondentes revelaram 

situações diversas. Destacamos o que ocorre com as avaliações concernentes ao 

desenvolvimento e/ou aprendizagem, dada a sua preponderância: 

 

• Em cinco municípios a secretaria/departamento de educação se 

encarrega da elaboração e aplicação, sendo que em um deles, o trabalho 

é realizado conjuntamente com o sistema de ensino apostilado adotado 

pela rede; 

• Em outros nove, a secretaria orienta / elabora instrumentos e 

procedimentos de avaliação e os estabelecimentos aplicam; 

• Os estabelecimentos elaboram as avaliações sob orientação da secretaria 

em dez municípios. Em um deles, o sistema apostilado contratado 

fornece parte dos instrumentos e em outros três, a SME se encarrega da 

elaboração e aplicação da avaliação destinada à pré-escola. 

• Em dois municípios o sistema apostilado é quem fornece as orientações 

e os estabelecimentos elaboram. 

• A elaboração é realizada conjuntamente pelos profissionais da SME e 

dos estabelecimentos educacionais, em outros cinco municípios. 

• Em quatro municípios os estabelecimentos são os responsáveis pela 

elaboração e aplicação da avaliação, sem interferência da secretaria 

• Em três municípios, os estabelecimentos elaboram instrumentos para 

avaliar o desenvolvimento e/ou aprendizagem de todas as crianças 

(creches e pré-escolas) e a secretaria responsabiliza-se pela elaboração 

de avaliações com foco em habilidades de escrita e leitura, voltadas 

apenas para a pré-escola. 
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• Em outro município, a avaliação é elaborada e aplicada pelo sistema 

apostilado de ensino adotado.  

• A secretaria elabora os instrumentos e discute-os com os profissionais 

das escolas em um município.  

• Em outro município, a secretaria elabora a avaliação e a aplicação é 

realizada em conjunto com o estabelecimento educacional. 

 

Os dados revelam que, na maioria dos municípios, os estabelecimentos 

participam da formulação da avaliação, o que denota um grau de externalidade da 

avaliação menor que o de desenhos avaliativos em que o sujeito externo realiza todo o 

processo. Parece-nos importante, por exemplo, a ação de parte considerável dos 

municípios em que as secretarias fornecem orientações aos estabelecimentos para que 

seus profissionais elaborem a avaliação, buscando criar um movimento de atender a 

algumas diretrizes e normativas de como conduzir o acompanhamento e avaliação do 

desenvolvimento e/ou aprendizagem das crianças, orientando os profissionais sobre 

como realizar uma avaliação mais completa das crianças. 

Em 22 municípios, independentemente de quem formula a avaliação, há 

procedimentos avaliativos voltados apenas para as crianças da pré-escola, com ênfase 

em habilidades de leitura, escrita e matemática. Essa prática avaliativa, de acordo com a 

literatura da área, tende a comprometer o direito das crianças de aprender por meio do 

jogo e da brincadeira, dado que ela pode induzir e/ou potencializar ações pedagógicas 

no interior das instituições, voltadas para o treinamento e para a antecipação de 

processos escolarizantes na educação infantil. Todavia, não podemos – com base nas 

informações coletadas – afirmar categoricamente que as avaliações do desenvolvimento 

e/ou aprendizagem das crianças estão contribuindo para efetivar uma prática que coíbe 

as crianças de brincar e aprender de diferentes maneiras. Para isso, em nossa visão, faz-

se necessário investigar e observar o trabalho desenvolvido, bem como o processo 

avaliativo realizado pelos estabelecimentos in loco, o que não foi o propósito desta 

pesquisa. 

Destaque-se que um município afirmou problematizar a avaliação do 

desenvolvimento e/ou aprendizagem das crianças no momento em que realiza a 

avaliação das ações pedagógicas dos estabelecimentos educacionais, pautando questões 

para que os professores possam refletir sobre os objetivos, o formato e a pertinência da 

avalia. 
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Os exemplos da experiência australiana e da avaliação elaborada pela NAEYC, 

nos Estados Unidos, auxiliam-nos a refletir sobre essas questões. 

O National Quality Framework (Quadro Nacional de Qualidade), da Austrália, 

estabelece que os professores devem acompanhar e avaliar as crianças, com vistas a 

promover seu desenvolvimento e aprendizagem de forma integral e abrangente, 

enquanto o sistema de avaliação e credenciamento dos serviços de educação infantil 

deve se encarregar de avaliar, entre outras dimensões, as práticas educacionais 

existentes nos estabelecimentos, valorizando o processo de aprendizagem das crianças, 

sem restringi-lo a determinadas habilidades/competências e, ao mesmo tempo, 

indicando aos serviços e profissionais que a aprendizagem é fruto de ações intencionais 

e planejadas pelos professores. 

Já a iniciativa de avaliação elaborada pela NAEYC possui padrões para a análise 

das proposições de avaliação do desenvolvimento e/ou aprendizagem das crianças 

desenvolvidas pelos programas de educação infantil, evidenciando preocupações no 

sentido de garantir que a avaliação das crianças seja realizada de diferentes formas, 

considerando a contribuição das famílias e os diversos contextos em que a criança 

aprende de modo a garantir seu desenvolvimento de forma mais ampla. Os resultados da 

avaliação devem ser utilizados para benefício das crianças, informando decisões 

acertadas sobre elas, o ensino e a melhoria do programa. 

Em 18 municípios que mantêm avaliação do desenvolvimento das crianças, há 

também iniciativas com outros focos, quais sejam: infraestrutura física e de materiais 

dos estabelecimentos educacionais e/ou organização do ambiente e/ou ações 

pedagógicas e/ou formação dos professores e/ou desempenho de professores e/ou ações 

da secretaria municipal de educação. Destaque-se, ainda, que, em um município, a 

avaliação realizada pela secretaria se volta para o ambiente educativo e para a ação 

pedagógica, não contemplando a avaliação do desenvolvimento e/ou aprendizagem das 

crianças. 

Esse movimento por parte dos municípios indica esforços para abarcar diferentes 

aspectos na avaliação, o que parece considerar uma noção de qualidade da etapa mais 

próxima do que almejam a legislação e os documentos norteadores da educação infantil 

para a garantia dos direitos das crianças. Contudo, cabe descortinar algumas 

contradições. 

Um dos municípios, por exemplo, afirma utilizar alguns itens do material 

Indicadores da qualidade na Educação Infantil para realizar o acompanhamento e a 
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avaliação do desenvolvimento e/ou aprendizagem das crianças, o que nos parece 

estranho, dado que o referido material não se propõe a avaliá-las. Além disso, os 

resultados do processo avaliativo são considerados para avaliar o desempenho dos 

professores para pagamento de bonificação docente. Essa prática, largamente 

questionada no campo da educação infantil, está mais próxima dos usos que muitas 

redes têm efetuado a partir de resultados obtidos em avaliações de desempenho 

discente, voltadas para o ensino fundamental e médio. 

No município que avalia o ambiente educativo e a ação pedagógica, com 

enfoque na adequação da proposta e dos conteúdos, nos agrupamentos, na organização 

do ambiente, na adequação dos recursos materiais e na interação, os resultados são 

utilizados pela secretaria para promover a progressão na carreira dos profissionais da 

educação infantil que atuam nos estabelecimentos e na SME, não tendo havido menção 

a outros usos por parte do respondente de nossa pesquisa no município e nos 

documentos a nós disponibilizados. Por essa razão, não foi possível saber se as 

informações coletadas têm auxiliado na melhoria dos aspectos avaliados. 

A avaliação das condições de trabalho oferecidas aos profissionais é um aspecto 

que parece ser avaliado em apenas um município, o qual adaptou a proposta do 

documento Indicadores da Qualidade na Educação Infantil e criou uma dimensão 

voltada para esse fim. 

As instituições conveniadas ao poder público municipal são avaliadas em apenas 

dois municípios, sendo um deles o mesmo que avalia as condições de trabalho dos 

profissionais. O referido município informou que o Plano de Ação elaborado pelas 

instituições, a partir dos resultados obtidos no processo avaliativo, deve ser considerado 

pelos estabelecimentos educacionais, públicos e conveniados, pela secretaria municipal 

de educação e pelas mantenedoras para promover mudanças e readequações das ações, 

além do fato de que todas as instâncias devem monitorar a aplicação do plano. Nesse 

município, a avaliação das crianças é realizada pelos estabelecimentos educacionais, a 

partir de orientações gerais disponibilizadas pela Secretaria, atendendo ao que 

recomenda a legislação nacional vigente. 

Todos os outros municípios não mencionam avaliar as instituições conveniadas 

e, tampouco, o cumprimento dos critérios de conveniamento estabelecidos pela 

legislação. Informações dessa natureza são extremamente úteis para que se possa 

imprimir ações de melhoria das instituições conveniadas, usualmente consideradas as 

que oferecem condições mais precárias de atendimento, como já discutido no primeiro 
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capítulo desta tese. No caso dos municípios aqui estudados, cabe relembrar que parte 

deles mantém um número elevado de instituições conveniadas e, desse modo, promover 

a avaliação dessas instituições seria um passo importante para melhorar a qualidade do 

atendimento para as crianças, com vistas à garantia de seus direitos. 

Quanto às instâncias avaliadas, além do município já citado, cujo processo de 

autoavaliação participativa realizado nos estabelecimentos educacionais impõe 

demandas para a secretaria, apenas um município informou que as ações desse órgão 

são avaliadas, ainda que essa avaliação se restrinja a indicações realizadas pelos 

professores sobre os cursos de formação continuada, oferecidos pela SME e sobre os 

encontros de socialização entre as unidades de educação infantil. 

As iniciativas da maioria dos municípios não abrangem a avaliação dos órgãos 

centrais e intermediários da política educacional. Esses órgãos possuem um papel 

fundamental em relação à promoção da qualidade e da garantia do direito à educação 

das crianças, dado que os mesmos são responsáveis pela formulação e 

operacionalização das políticas educacionais. A avaliação dirigida apenas aos 

estabelecimentos, apesar de relevante, parece ter como fim a responsabilização destes 

pela qualidade educacional oferecida, a exemplo, mais uma vez, do que tendencialmente 

vem ocorrendo com as avaliações voltadas para as demais etapas da educação básica, no 

Brasil, comprometendo os processos de accountability. 

Segundo Pinho e Sacramento (2009, p. 1364), o conceito de accountability 

“envolve responsabilidade (objetiva e subjetiva), controle, transparência, obrigação de 

prestação de contas, justificativas para as ações que foram ou deixaram de ser 

empreendidas, premiação e/ou castigo” das autoridades públicas eleitas que têm como 

função, entre outras questões, elaborar e implementar políticas públicas que respondam 

às necessidades e aos anseios da população. Ou seja, é preciso que os órgãos 

intermediários e centrais da política também prestem contas de seus atos e informem o 

público sobre as ações por eles desencadeadas, bem como de seus resultados. Esse 

processo não pode ser relegado apenas aos estabelecimentos educacionais e seus 

profissionais, ainda que a avaliação de aspectos concernentes aos estabelecimentos 

possa fornecer informações importantes para que as demais instâncias reformulem e/ou 

proponham novas ações. 

No que tange aos instrumentos/procedimentos utilizados para avaliar, a 

abrangência é consideravelmente significativa, mesmo para aquelas iniciativas que têm 

como foco o desenvolvimento e/ou aprendizagem das crianças. Os Indicadores da 



623 

 

 

Qualidade na Educação Infantil são mencionados em 11 municípios, sendo que dez 

deles já utilizam o material, de forma adaptada ou na íntegra, para a realização de 

processos avaliativos. E um deles prevê utilizá-los para aferir a infraestrutura física e 

demais dimensões constantes no documento, de acordo com o plano municipal de 

educação do referido município. 

Todavia, não encontramos menção, nas iniciativas de avaliação analisadas, sobre 

o uso de informações fornecidas por bancos de dados nacionais para compor as análises 

do processo avaliativo, o que poderia auxiliar sobremaneira a compreensão de 

determinados aspectos da educação infantil municipal.  

Parte deles referiu-se à criação ou aprimoramento de mecanismos de 

acompanhamento da demanda existente e da demanda manifesta para a etapa, em seus 

planos municipais de educação, mas não incorporaram tais aspectos em seus desenhos 

avaliativos. Ressalte-se que a oferta de matrículas, tanto em creches quanto na pré-

escola, é compreendida pelo arcabouço legal vigente e pelas produções acadêmicas da 

área como crucial para a garantia do direito à educação infantil, haja vista que a etapa 

ainda caminha para a universalização da pré-escola e necessita ampliar 

consideravelmente o acesso às creches. 

Desse modo, os dados organizados e disponíveis em bases nacionais, bem como 

aqueles que os municípios organizam ou pretendem vir a organizar, constituem-se em 

importantes fontes de informação para a avaliação da etapa, auxiliando na análise das 

condições existentes e apontando caminhos para a elaboração de ações mais 

fundamentadas para a educação infantil. 

Quanto à elaboração das avaliações, independentemente do foco avaliativo 

adotado, em parcela considerável dos municípios essa ação é empreendida, 

conjuntamente, por profissionais da secretaria e dos estabelecimentos educacionais. 

Apenas em sete municípios a elaboração é de responsabilidade exclusiva do órgão 

central. Em alguns deles, há a participação de profissionais ligados aos sistemas de 

ensino apostilados, contratados pelas secretarias, ainda que em número reduzido frente 

ao total de municípios por nós estudados. Em quatro localidades a avaliação é elaborada 

e operacionalizada apenas pelos estabelecimentos educacionais. 

O envolvimento das famílias na avaliação vem ocorrendo somente em cinco 

municípios, seja por meio de participação em processos de autoavaliação institucional 

dos estabelecimentos, seja por meio de questionário aplicado a elas ou, ainda, por meio 

da disponibilização de espaço para sugestões e críticas. Como já informado no capítulo 
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III desta tese, apesar de termos identificado municípios que utilizam os Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil, cuja metodologia prevê a participação dos diversos 

segmentos da comunidade escolar na realização da avaliação, nem todos convidam as 

famílias a participar do processo avaliativo. 

Outro segmento importante da comunidade escolar e que pouco foi mencionado 

como partícipe dos processos avaliativos é composto pelos funcionários não docentes 

dos estabelecimentos educacionais. Apesar de vários municípios afirmarem realizar 

processos de autoavaliação institucional, com a presença de toda a comunidade escolar, 

o que nos faz supor a incorporação de todos os segmentos que a compõem, somente um 

indicou explicitamente a participação do referido segmento. 

O papel dos funcionários não docentes nas instituições de educação infantil é tão 

importante quanto aquele desempenhado pelos docentes. Em muitas instituições e 

localidades, são essas pessoas que permanecem a maior parte do tempo com as crianças, 

que as acompanham na ida ao banheiro, que preparam e servem as refeições para os 

pequenos, que auxiliam os professores das turmas nas atividades educacionais e de 

cuidados, entre outras ações. Incorporá-los ao debate sobre a qualidade da educação 

oferecida, prever sua participação nos processos avaliativos, captar suas noções de 

qualidade e problematizá-las são ações que nos parece constituírem-se em caminhos 

férteis para que esses profissionais identifiquem o que pode ser melhorado na instituição 

e na sua relação com as crianças. Não obstante, em quatro municípios há a previsão de 

cursos de capacitação e formação para os funcionários, nos planos municipais de 

educação, o que certamente indica preocupações com a melhoria do trabalho 

desempenhado por eles, bem como com sua valorização. 

A análise dos desenhos avaliativos evidenciou, ainda, que os Conselhos 

Municipais de Educação, responsáveis pela elaboração de normas e critérios “para 

autorização de funcionamento e supervisão de unidades de educação infantil” (BRASIL, 

1998c, p. 26), não aparecem como participantes do processo de avaliação da etapa nos 

municípios investigados. Apenas um município prevê, em seu plano municipal de 

educação, o envolvimento do Conselho para coordenar a avaliação que ainda está por 

ser implementada nos moldes do que prediz o PNE 2014-2024. Essa lacuna de 

participação dos conselhos na elaboração e operacionalização das iniciativas municipais 

de avaliação, e no fornecimento de informações para o processo avaliativo, parece 

indicar, de um lado, a pouca relevância desse órgão na definição das políticas 
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educacionais e, de outro, que as avaliações estão desconsiderando o papel que deve ser 

exercido pelos conselhos. 

A discussão sobre os resultados das avaliações entre a secretaria de educação e 

os estabelecimentos educacionais é realizada em alguns municípios. Em geral, a equipe 

da secretaria promove reuniões com os coordenadores pedagógicos e/ou gestores dos 

estabelecimentos para debater as informações. Estes, por sua vez, têm a incumbência de 

repassá-las e/ou discuti-las com os professores. 

Os elementos expostos indicam que as iniciativas municipais de avaliação 

necessitam ampliar a participação de segmentos considerados fundamentais para a 

implementação de ações concernentes à educação infantil, seja no que tange à 

elaboração, operacionalização e/ou fornecimento de informações para a avaliação, seja 

para debater e problematizar os resultados obtidos, com vistas a democratizar o 

processo avaliativo e, quiçá, torná-lo mais legítimo junto a esses segmentos, 

considerando e debatendo suas noções de qualidade educacional, com vistas a garantir 

que os direitos das crianças sejam atendidos. 

No que diz respeito à transparência da avaliação, como uma característica 

importante de iniciativas desencadeadas no âmbito da gestão municipal de educação, 

poucos são os municípios onde as proposições são regulamentadas pela legislação 

municipal ou são normatizadas em documento oficial das secretarias municipais de 

educação. Alguns divulgam a aplicação das avaliações nos sites das SMEs e/ou 

prefeituras municipais e, ainda, em órgãos da imprensa local. A publicização dos 

resultados, quando realizada, é dirigida, em sua maioria, apenas aos estabelecimentos 

educacionais e às famílias. Dado que alguns municípios têm como foco a avaliação do 

desenvolvimento e/ou aprendizagem das crianças, talvez a não divulgação de forma 

mais ampla seja positiva, inclusive para evitar que os resultados obtidos sejam 

considerados como expressão única da qualidade da educação infantil.  

De toda maneira, consideramos necessário que essas ações sejam explicitadas 

para a sociedade, de forma a contribuir não apenas para os processos de accountability, 

mas também para que reflexões sejam realizadas e aprimoramentos no processo 

avaliativo sejam efetuados e possam auxiliar na melhoria da qualidade da educação 

oferecida. 

Na maioria dos municípios, os resultados obtidos no processo avaliativo são 

tratados e analisados pelas secretarias de educação, que repassam as informações aos 

estabelecimentos educacionais. A partir daí são desencadeadas ações que devem ser 
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desenvolvidas especialmente pelos professores e gestores dos estabelecimentos. Poucos 

foram os municípios cujas secretarias realizam ações coordenadas por ela. Quando o 

fazem, essas ações geralmente relacionam-se à formação dos professores, com a 

finalidade de melhorar as práticas pedagógicas e subsidiar os professores para realizar 

intervenções no processo de desenvolvimento e de aprendizagem das crianças e para 

aferir o desempenho dos profissionais – seja para fins de evolução na carreira, para 

determinar a atribuição de aulas ou, ainda, para pagamento de bonificação docente (que 

ocorre apenas em um município). 

No que se refere à prestação de contas das diferentes instâncias, a partir dos 

resultados obtidos na avaliação, essa parece ser uma ação a ser construída. No limite, 

como já anunciado, os resultados são divulgados às famílias, prioritariamente aqueles 

concernentes ao desenvolvimento e/ou aprendizagem das crianças. 

Dentre os aspectos fundamentais para assegurar a qualidade da educação infantil 

oferecida pelas redes municipais de educação, evidenciados nas referências analisadas 

nesta tese, estão as ações de colaboração entre os entes federados no investimento e na 

implementação das políticas de educação infantil e o financiamento da/e para a etapa. 

Vários documentos assinalam a importância de se atentar para isso. O Plano Nacional 

de Educação, aprovado em 2014, e os planos municipais de educação instituídos a partir 

daí representam o arcabouço legal mais recente no qual esses aspectos são relevados. 

Entretanto, não há menção a eles nas iniciativas municipais estudadas. Incorporá-los aos 

processos avaliativos, de forma a detectar em que medida os municípios e os demais 

entes estão contribuindo para melhorar a educação infantil, além de explicitar as ações 

de financiamento de cada um deles, parece-nos ter potencial para contribuir com a 

formulação de políticas públicas mais bem fundamentadas e estruturadas, que 

contribuam com a garantia do direito à educação das crianças. 

 

Concepções de avaliação em disputa no cenário nacional.  

 

A proposição de “uma política de avaliação na/da educação infantil” em nosso 

país, nos últimos anos, faz emergir, na visão de Rosemberg (2013, p. 50), o confronto 

entre “modelos e concepções diversas” por parte das várias “instâncias do Estado, de 

setores da educação, da academia, dos movimentos sociais, de trabalhadores e usuários 

(poucas vezes) de creches e pré-escolas” (IDEM, p. 49), revelando – de certa maneira – 

“bipolaridades velhas conhecidas da pesquisa” (IDEM, p. 50), mesmo que nem sempre 
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estejam “explicitadas nos recentes debates entre defensores e detratores da avaliação 

na/da educação infantil” (IDEM, p. 50), quais sejam: “produto x processo; quantidade x 

qualidade; procedimentos x teoria; neutralidade x política; objetividade x valores 

(ética); aprendizagens cognitivas x desenvolvimento integral” (ROSEMBERG, 2013, p. 

50). 

A autora tenciona essa visão e afirma que o “binarismo apreendido na defesa e 

ataque da avaliação na/da educação infantil de há muito vem sendo problematizado, e 

mesmo superado, nos debates contemporâneos sobre avaliação” (IDEM, p. 50). Para 

ela, de um modo geral, tanto “detratores” como “defensores” da avaliação, ao 

discutirem sobre “a política (ou sistema) de avaliação na/da educação infantil [...] 

tendem a acirrar tal bipolaridade vetusta” (IDEM, p. 51). Os primeiros, por 

 

concebê-la como se fosse restrita a um modelo teórico considerado 
positivista ou de primeira geração por Guba e Lincoln (2011), e que 
privilegiaria o primeiro termo de cada binômio: avaliação de produto 
(particularmente aquisições escolares de alunos no plano do 
conhecimento), quantitativa, primando pelo fazer técnico, portanto 
concebendo-se como neutra (acima do bem e do mal) e objetiva, 

valorizando, sobretudo, os procedimentos em detrimento da teoria, da 
ética e da dimensão política. (ROSEMBERG, 2013, p. 51) 

 

Os segundos, por sustentarem “procedimentos inspirados no modelo 

hegemônico adotado no Brasil nos ensino fundamental e médio” (ROSEMBERG, 2013, 

p. 51), que aferem o desempenho de alunos por meio de provas padronizadas e tomam 

os resultados como expressão única da qualidade educacional. 

A proposta formulada pelo MEC em conjunto com outras instituições, expressa 

no documento Educação Infantil: Subsídios para construção de uma sistemática de 

avaliação é compreendida pela autora como uma contrapartida a essas visões, 

preenchendo a “lacuna” deixada pela visão binarista, sendo “orientada por uma 

concepção específica de avaliação da educação infantil, em consonância com diretrizes 

da LDB – que desautoriza avaliações de crianças da educação infantil com finalidade 

classificatória e restritiva da progressão escolar” (IDEM, p. 51). 

Para ela, se faz necessário discutir a avaliação na/da educação infantil “sem 

fobia, ojeriza ou preconceito, mas com cuidado” (IDEM, p. 70), o que significa dizer 

que a avaliação da etapa se faz necessária para redimensionar as ações no âmbito das 

políticas e dos estabelecimentos educacionais, para promover a melhoria da qualidade e 

garantir que todas as crianças tenham seus direitos atendidos. 
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Nessa perspectiva, em sua visão, “as funções de pesquisas avaliativas podem ser 

múltiplas, inclusive e sobretudo a de informar atores sociais mais diretamente 

implicados no usufruto de creches e pré-escolas” (ROSEMBERG, 2013, p. 70). Nesse 

sentido, concordamos que a depender de seus contornos, finalidades e objetivos, as 

avaliações podem contribuir sobremaneira para esse fim, de forma democrática e com 

vistas à garantia de direitos. 

Em consonância com o estudo de Rosemberg, compreendendo a avaliação da/na 

educação infantil como um “problema social” no contexto atual, Moro e Souza (2014) 

propõem o “enfrentamento” dessa questão, haja vista que a mesma redefine, segundo as 

autoras, a relação entre “avaliação, educação infantil e qualidade” (MORO e SOUZA, 

2014, p. 106). Tal enfrentamento, para elas, 

 

-exige e encoraja exercitar a qualificação do problema e pôr à prova os 
argumentos e as posições acerca da avaliação sedimentadas no campo 
da educação infantil; 
-estimula a transpor temor e fobia ao tratar da avaliação para um 
comprometimento crítico e transformador da realidade; 
-promove o estabelecimento de parcerias intra e extra contexto 

específico da educação infantil, na busca de encaminhamentos com 
instituições e demais setores sociais;  
-provoca esforços de investigação e de estudos que tenham essa 
temática como centralidade; 
-incita, numa perspectiva crítica, a articulação com experiências e 
propostas de avaliação, tanto em âmbito nacional como internacional; 
-possibilita criar repertórios para gestores de instituições e de sistemas 

que qualificam as escolhas político-pedagógicas e as propostas 
avaliativas para educação infantil; 
-amplia o debate acerca dos processos de avaliação e reconhece a 
importância da participação de diferentes interlocutores internos e 
externos à instituição educativa; 
-colabora com a problematização sobre a qualidade da oferta da 
educação infantil às crianças pequenas. (MORO e SOUZA, 2014, p. 
106) 

 

As autoras assinalam que alguns documentos norteadores de políticas na 

educação infantil, publicados pelo MEC313, têm evidenciado – ao longo das últimas 

décadas – indicações que demonstram “o atrelamento entre qualidade e avaliação” 

presente nesses referenciais e que foram tratados por nós nesta tese.  

                                                   
313Os documentos citados pelas autoras são: Critérios para um atendimento em creches que respeite os 

direitos fundamentais das crianças; PNE 2001-2011; Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito 

das crianças de zero a seis anos à educação (BRASIL, 2005); Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 

Educação Infantil (BRASIL, 2006); Parâmetros Básicos de Infraestrutura dos Estabelecimentos de 

Educação Infantil (BRASIL, 2006); e Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 2009). 
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Moro e Souza realizaram levantamento de produção acadêmica que trata da 

avaliação no campo da educação infantil, composto por artigos, teses e dissertações 

articulados a “programas de pós-graduação” e a “organismos de pesquisa”, publicados 

entre 1997 e 2012. Elas consideram que a quantidade de trabalhos que evidenciam 

“estudos de contexto na temática da avaliação [...] reafirma a preocupação recente com 

a interface entre qualidade, educação infantil e avaliação” e destacam que, 

 

apesar da natureza diversa dos trabalhos de avaliação de contexto 
(empíricos, ensaísticos, bibliográficos, documentais), estes abordam 

principalmente a avaliação das interações entre as crianças e entre 
crianças e adultos e a avaliação de práticas educativas no interior das 
turmas nas instituições educacionais. (MORO e SOUZA, p. 112-113) 

 

As autoras concluem que a produção acadêmica por elas analisada está 

direcionada, em maior número, para a avaliação de contexto. Entretanto, consideram 

que a avaliação das crianças parece ser mais “presente no cotidiano das instituições de 

educação infantil brasileiras, assim como no âmbito da gestão municipal” (IDEM, p. 

120). Se tomarmos como referência as iniciativas municipais de avaliação aqui 

analisadas, é possível inferir que a percepção das autoras vem se concretizando. 

De acordo com Sousa (2014, p. 71), atualmente pode-se afirmar que “a avaliação 

da educação infantil situa-se como um dever de Estado, em decorrência do direito das 

crianças de zero a cinco anos à educação”. Nesse contexto, almeja-se que a mesma 

“venha a apoiar encaminhamentos futuros, que se pautem pelo compromisso com o 

contínuo aprimoramento desta etapa educacional, respeitando suas finalidades, bem 

como as peculiaridades da educação das crianças na faixa etária de até cinco anos de 

idade”. 

Para a autora, ao passo que se reconhece “a necessidade de institucionalização 

da avaliação da educação infantil no sentido de induzir a melhoria de qualidade desta 

etapa de ensino” (SOUSA, 2014, p. 72), não há concordância em relação aos caminhos 

a serem trilhados pela avaliação, dimensões e critérios que devem ser “considerados 

para aferir sua qualidade” (IDEM, p. 72). Esse movimento é perceptível no âmbito dos 

governos e da sociedade civil. 

A avaliação está diretamente imbricada com as noções de qualidade que se tem 

para uma dada situação, que, por sua vez, “tendem a induzir transformações da 

realidade” (IDEM, p. 72). Nessa perspectiva, Sousa alerta que, no caso da educação 

infantil, “certamente, o delineamento a ser assumido pela avaliação [...] terá potencial 
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de condicionar políticas e práticas desta etapa da educação básica, desde as instâncias 

centrais responsáveis por sua oferta até as creches e pré-escolas” (IDEM, p. 72). 

O esforço do Ministério da Educação em elaborar iniciativas de avaliação que 

levem em conta o que recomendam o arcabouço legal vigente e as indicações dos 

documentos norteadores da educação infantil ainda não se concretizou em uma proposta 

de avaliação oficial da etapa, a ser assumida pelas diversas instâncias governamentais. 

No último ano, a publicação da Portaria que criava o SINAEB, já mencionada nesta 

tese, ainda que tenha sido formulada às pressas, apontava para criação de uma avaliação 

fundamentada nesses referenciais, de maneira a avaliar as condições de oferta, o quadro 

de pessoal, entre outras dimensões e aspectos considerados fundamentais para a 

melhoria da qualidade da educação infantil. 

Porém, a revogação da portaria sob a justificativa de que a formulação de 

avaliações para a educação básica deve aguardar a publicação da Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC), sugere que o desenho avaliativo a ser considerado 

continuará a enfatizar o currículo e, por conseguinte, enfocará o desempenho de alunos. 

dado que a educação infantil compõe a Base, é possível que esse enfoque venha a 

abrange-la. 

Os municípios, por sua vez, estão percorrendo diferentes caminhos para a 

construção da avaliação da educação infantil. A maioria das proposições por nós 

estudada parece estar mais influenciada pelos desenhos das avaliações existentes no 

ensino fundamental do que pelas indicações da legislação, dos documentos norteadores 

para a educação infantil e das proposições de avaliação para a etapa, coordenadas pelo 

Ministério da Educação, exceto no que se refere às iniciativas de avaliação institucional, 

que tem sido prática no âmbito da educação infantil e que foi realçada nesta pesquisa, 

especialmente por meio do uso dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil. 

Não obstante, boa parte dos municípios prevê, em seus planos municipais de 

educação, a implantação e/ou adesão ao desenho de avaliação previsto pelo PNE para a 

educação infantil, o que poderá ampliar o foco de suas iniciativas locais se, de fato, essa 

ação for levada a cabo.  

A análise das iniciativas evidenciou que os municípios têm se empenhado para 

cumprir as indicações da legislação no sentido da importância de se avaliar a etapa. 

Entretanto, consideramos necessário que os mesmos reflitam sobre o delineamento de 

suas iniciativas de avaliação, buscando aprimorá-las para que se coloquem a serviço da 

promoção dos direitos das crianças, sendo desejável que a avaliação e o 
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acompanhamento do seu desenvolvimento e/ou aprendizagem sejam realizados pelos 

professores no interior dos estabelecimentos educacionais e não sejam tomados como 

expressão da qualidade educacional oferecida, o que não impede os órgãos centrais de 

orientarem o processo. 

A avaliação das condições de oferta e atendimento, que incluem analisar as 

ações de financiamento, a infraestrutura física das instituições, as condições de trabalho 

e de formação de professores e funcionários, a disponibilidade e qualidade dos materiais 

pedagógicos, a organização e o funcionamento dos estabelecimentos educacionais, as 

práticas pedagógicas, as condições de acessibilidade, entre outras vertentes, são 

aspectos fundamentais que devem ser incorporados ao desenho das avaliações da 

educação infantil. Realizar o processo avaliativo de forma democrática, incorporando os 

diversos segmentos como interlocutores da avaliação, debater os resultados alcançados 

com a comunidade escolar, permitindo que todos se pronunciem em relação a eles; 

prestar contas dos resultados e das ações realizadas de forma transparente; dar 

consequência às informações coletadas, elaborando ações conjuntas e específicas para 

cada instância, parece-nos ser um caminho frutífero para que a avaliação, de fato, 

contribua para a garantia plena do direito à educação das crianças pequenas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O debate sobre a avaliação da qualidade da educação infantil vem adquirindo 

força nos últimos anos no Brasil, acompanhando um movimento internacional que tem 

apostado na importância de fornecer uma educação de qualidade para as crianças em 

seus primeiros anos de vida, e na crença de que a avaliação da etapa pode contribuir 

para esse fim, influenciando a formulação e/ou a readequação das políticas públicas. 

Nessa perspectiva, diferentes iniciativas têm sido elaboradas no âmbito dos 

governos e da sociedade civil para atender a essa demanda. 

Sendo os municípios os principais responsáveis pela oferta e atendimento da 

educação infantil em nosso país, parece-nos relevante compreender o desenho de 

avaliações da etapa por eles desencadeadas. Desse modo, propusemo-nos a investigar e 

analisar iniciativas desenvolvidas por essa esfera federativa, com principal atenção para 

os municípios do estado de São Paulo, com o objetivo de identificar potencialidades 

dessas avaliações para contribuir com a garantia do direito à educação, pública e de 

qualidade para as crianças pequenas. 

Como objetivos específicos da pesquisa, estabelecemos: a necessidade de 

identificar a existência de arcabouço legal concernente às avaliações municipais da 

educação infantil; realizar o mapeamento da abrangência e dos propósitos das 

iniciativas e possíveis relações com iniciativas federais da etapa; analisar os desenhos e 

os dados produzidos pelas avaliações; e identificar o uso das informações coletadas, 

bem como dos resultados das avaliações, efetuado por gestores educacionais. A análise 

dessas informações visou, à luz da literatura nacional e estrangeira que trata do assunto, 

identificar elementos promotores da garantia dos direitos das crianças. 

A pesquisa, de natureza qualitativa e de caráter exploratório, abrangeu três 

etapas que se inter-relacionam: I) mapeamento e exame de legislação e documentos 

oficiais da educação infantil, publicados e/ou apoiados pelo MEC; produção acadêmica 

que trata da qualidade na/da educação infantil; proposições estrangeiras de avaliação 

dessa etapa; II) sistematização de dados coletados em municípios do país sobre 

iniciativas de avaliação da educação infantil; III) levantamento e análise de propostas 

vigentes em municípios do estado de São Paulo. 

A análise da legislação e dos documentos norteadores da educação infantil, de 

produção acadêmica sobre a etapa e de experiências estrangeiras de avaliação 

propiciou-nos a identificação de elementos balizadores para a formulação de 
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indicadores que nos auxiliaram na análise das iniciativas conduzidas por 42 municípios 

paulistas. 

Os indicadores foram construídos tomando em conta que uma avaliação com 

potencial para contribuir com a garantia do direito à educação das crianças, dentre 

outras características, deve ser abrangente em relação aos focos, instâncias avaliadas e 

instrumentos utilizados; democrática, ao permitir a participação de diversos atores em 

sua formulação e operacionalização, ouvir diferentes interlocutores no fornecimento de 

informações, debater e problematizar os resultados obtidos com a comunidade escolar, 

buscando captar as diversas noções de qualidade educacional existentes; transparente, 

na medida em que disponibiliza informações quanto às finalidades e objetivos da 

avaliação, publiciza os resultados e as ações desencadeadas, a partir deles, pelas 

diversas instâncias; e consequente, realizando o tratamento e análise dos dados 

coletados, promovendo a consecução de ações que possam ser implementadas, em 

diferentes prazos, pelas secretarias e instituições, contribuindo para a realização da 

accountability das diferentes instâncias envolvidas com a educação infantil. 

Para atender ao objetivo geral e aos objetivos específicos desta tese, formulamos 

algumas questões que buscamos responder no processo de análise das informações 

coletadas: 

 

1. O que os delineamentos assumidos por avaliações municipais têm 

buscado informar sobre a qualidade da educação infantil? 

2. Que ações gestores educacionais têm desencadeado a partir das 

informações produzidas por essas avaliações? Tais ações atendem às 

finalidades educacionais da educação infantil, previstas na legislação e 

em documentos orientadores dessa etapa? 

3. As informações produzidas pelas avaliações abarcam elementos que 

demandam ações dos órgãos intermediários e centrais da secretaria de 

educação ou restringem-se às escolas e seus profissionais?  

4. As avaliações da educação infantil implementadas por municípios 

paulistas têm potencial para colaborar na garantia do direito das crianças 

a uma educação pública e de qualidade? 

 

Nossa hipótese inicial era a de que desenhos mais abrangentes de avaliação da 

qualidade, com diferentes focos e dimensões, teriam maior potencial para garantir o 
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direito à educação infantil, pública e de qualidade para as crianças. Também 

consideramos que os usos efetuados a partir dos resultados obtidos podiam esclarecer 

em que medida os municípios têm se esforçado para assegurá-lo. 

Em linhas gerais, os desenhos avaliativos conduzidos pelos municípios 

evidenciam preocupações no sentido de avaliar o desenvolvimento e/ou aprendizagem 

das crianças, sendo que, no que concerne à pré-escola, parte considerável das iniciativas 

de avaliação enfatiza habilidades de leitura e escrita, expressando uma noção de 

qualidade que têm por base o currículo. Algumas delas estão fundamentadas, 

principalmente, nos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que, 

diferentemente das Diretrizes Curriculares para a etapa, são prescritivos. Essa evidência 

põe em discussão polêmicas acerca do currículo que se deseja para a educação infantil. 

Ademais, o formato de currículo que a BNCC assumirá para a educação infantil, quando 

aprovada pelo CNE tenderá, em nossa visão, a aprofundar essa tensão. 

O movimento acima exposto evidencia uma prática educativa mais próxima dos 

anos iniciais do ensino fundamental, o que não é desejável, merecendo reflexões de 

forma a atentar para as especificidades da educação infantil. Destaque-se que, em seis 

municípios, a etapa está incorporada ao sistema municipal de avaliação da educação 

básica, sendo que em três deles os dados obtidos são utilizados para compor um índice 

educacional, como relatamos no capítulo III desta tese. 

Ressalte-se, ainda, que a maior parte das iniciativas com foco no 

desenvolvimento e/ou aprendizagem das crianças não pode ser considerada uma 

avaliação externa stricto sensu, dado que, na maioria dos municípios analisados, ela 

conta com a participação dos estabelecimentos educacionais em sua formulação ou 

aplicação, lembrando que em quatro deles são os estabelecimentos que realizam todo o 

processo avaliativo, cuidando da elaboração, aplicação, tratamento dos dados e 

consecução de ações a partir dos resultados obtidos. Essa situação nos parece positiva 

na medida em que incorpora a participação dos professores – interlocutores diretos das 

crianças – na consecução da avaliação, e talvez possa contribuir para que as noções de 

qualidade desses profissionais sejam relevadas. 

As ações formuladas e operacionalizadas a partir dos dados produzidos pelas 

avaliações das crianças referem-se, de forma preponderante, à melhoria do trabalho 

pedagógico, ao acompanhamento e diagnóstico da aprendizagem e desenvolvimento das 

crianças e à realização de intervenções para sanar as dificuldades apresentadas por elas. 
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Tais dificuldades relacionam-se, especialmente em relação à pré-escola, à 

aquisição de conhecimento e desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita, o que 

nos faz questionar, mais uma vez, em que medida as especificidades da educação 

infantil estão sendo levadas em consideração pelas iniciativas de avaliação analisadas. 

As ações formuladas a partir dos resultados obtidos nas avaliações são 

conduzidas, principalmente, pelos estabelecimentos educacionais, sob a orientação das 

secretarias, que promovem – em alguns municípios – formação dos professores com 

base nesses resultados, o que reforça mais uma vez a continuidade de uma prática mais 

próxima do que ocorre no ensino fundamental. 

Além das ações de formação, quatro municípios utilizam os resultados das 

avaliações das crianças e/ou outros focos, para analisar o desempenho dos professores, 

seja para efeito de evolução na carreira, seja para realizar o processo de atribuição de 

aulas ou, ainda, para pagamento de bonificação docente. 

Parte das redes combina diferentes perspectivas de avaliação que incidem sobre 

a educação infantil, com instrumentos/procedimentos para avaliar o desenvolvimento 

das crianças, mas também para avaliar a infraestrutura física, os recursos humanos, o 

trabalho pedagógico, entre outros aspectos, o que nos faz crer que esses municípios 

estão construindo noções de qualidade que se aproximam do que estabelecem a 

legislação e os documentos norteadores da educação infantil para a garantia dos direitos 

das crianças. Ainda assim, não temos claro como essas perspectivas se articulam e qual 

ou quais possuem mais influência na formulação das políticas educacionais voltadas 

para a educação infantil, tampouco para as tomadas de decisão pelas secretarias e pelos 

estabelecimentos educacionais, sendo necessários outros estudos e um maior 

aprofundamento dessa questão em pesquisas futuras. 

A participação das famílias e dos funcionários não docentes nos processos 

avaliativos, seja em desenhos que contam com autoavaliação institucional, seja para 

fornecimento de informações, foi citada por poucos municípios, o que implica discutir 

em que medida a avaliação possui – ou não – características democráticas. Some-se a 

isso o fato de os Conselhos Municipais de Educação não serem mencionados como 

interlocutores e/ou formuladores dos desenhos avaliativos, o que nos chama a atenção, 

dado que, em tese, esse órgão seria o responsável pela autorização de funcionamento e 

supervisão das instituições. 

Apenas dois municípios forneceram informações de que sua iniciativa de 

avaliação incorpora as instituições conveniadas ao poder público municipal. E somente 
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um deles afirmou que os Planos de Ação elaborados a partir dos resultados obtidos 

demandam ações para os estabelecimentos, públicos e conveniados, para a secretaria e 

para as entidades mantenedoras das referidas instituições. Cabe relembrar que alguns 

municípios ofertam educação infantil, principalmente, por meio dessas instituições e 

que, de acordo com a produção acadêmica da área, são as que usualmente oferecem as 

condições mais precárias de atendimento. 

Consideramos importante ressaltar que a perspectiva preponderante de avaliação 

do desenvolvimento e/ou aprendizagem das crianças se estende a outros municípios e 

estados brasileiros, conforme registra o relatório final da pesquisa Avaliação e Gestão 

Educacional em municípios brasileiros: mapeamento e caracterização de iniciativas em 

curso, coordenada pela FCC e pelo INEP nos anos de 2014 e 2015, a partir da qual 

identificamos os municípios paulistas tratados nesta tese.  

De acordo com o referido relatório, dos 618 municípios brasileiros que 

afirmaram avaliar a educação infantil, 564 forneceram informações acerca do foco de 

suas avaliações. Os respondentes podiam realizar uma ou mais indicações. A categoria 

infraestrutura, insumos, ambiente recebeu 23 indicações; os processos de gestão 

administrativa e pedagógica, 51; e o desenvolvimento das crianças recebeu o maior 

número de indicações: 457 no total. (BAUER et al, 2016) 

Ao desmembrarem as respostas fornecidas, os pesquisadores detectaram os 

aspectos do desenvolvimento infantil avaliados pelos municípios: desenvolvimento 

cognitivo e áreas do conhecimento, com 389 indicações; e os aspectos afetivo, 

emocional e psicológico, com 234. 

Consideramos indesejável a elaboração de avaliações externas e em larga escala 

da criança no âmbito das secretarias, especialmente as que enfatizam habilidades de 

leitura e escrita nos procedimentos avaliativos, que, no caso de parte do municípios 

analisados, se voltam para a pré-escola. Essa ação há muito vem sendo questionada no 

campo da educação infantil. Ela parece comprometer o direito das crianças a aprender 

por meio da brincadeira e do jogo, de forma interativa com outras crianças, com os 

adultos e com o ambiente em que está inserida. Além disso, caso venha a apoiar 

processos classificatórios, pode vir a instaurar uma lógica seletiva e discriminatória nos 

estabelecimentos e entre eles, em detrimento do uso de avaliações com funções 

diagnóstica e formativa, consideradas apropriadas para a avaliação das crianças e que se 

espera serem levadas em conta na avaliação na/da educação infantil. As indicações 
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presentes na experiência australiana e na abordagem elaborada pela NAEYC, em nossa 

visão, podem contribuir para a problematização dessa questão. 

Contudo, reconhecemos esforços dos municípios para formular e operacionalizar 

avaliações da etapa, no sentido de atender a legislação. Algumas das proposições, 

inclusive, abrangem diferentes aspectos e dimensões em seus desenhos avaliativos, 

promovem processos de avaliação com a participação de segmentos da comunidade 

escolar, o que parece indicar que os municípios estão tentando atender às 

recomendações das legislações vigentes que versam sobre a educação infantil. 

Para finalizar, reiteramos nossa visão de que a avaliação, a depender das 

características por ela assumidas, pode e deve contribuir para assegurar uma educação 

infantil pública e de qualidade, evidenciando e problematizando as concepções de 

criança e de educação presentes nos municípios e nos estabelecimentos educacionais e, 

consequentemente, as práticas desenvolvidas, os insumos disponíveis, os processos de 

gestão das instâncias envolvidas com a etapa, as condições de formação e de trabalho 

dos profissionais docentes e não-docentes, a relação estabelecida com as famílias, de 

forma a atender às finalidades da educação infantil e, por conseguinte, os direitos das 

crianças. 
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E-mail com as questões enviadas às Secretarias Municipais de Educação 
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Prezado (a) Secretário(a) de Educação do município de _______________  

Sr(a): ________________________________________ 

 

O(a) titular desta Secretaria Municipal de Educação ou seu (sua) representante, 

em 2014, respondeu ao questionário da pesquisa “Avaliação e gestão educacional em 

municípios brasileiros: mapeamento e caracterização de iniciativas em curso”, 

realizada em parceria pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). No referido questionário, o (a) respondente de 

seu município afirmou a existência de uma avaliação da Educação Infantil em sua rede 

de ensino. 

Com base nos dados da referida pesquisa elaboramos um projeto de doutorado, 

que trata da avaliação da Educação Infantil, em desenvolvimento no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade de São Paulo, cujo propósito é aprofundar o 

estudo de iniciativas de avaliação implementadas em municípios paulistas.  

O objetivo desse contato é buscar compreender um pouco mais sobre o formato 

dessa avaliação da Educação Infantil que a rede realiza. Assim, se for possível, 

solicitamos que V.Sa. responda às questões que se seguem. 

a) Em sua rede de ensino há iniciativa de avaliação da Educação Infantil,  

aplicada pela Secretaria Municipal de Educação e/ou por empresa 

contratada a todas as escolas e/ou a todos os alunos da rede? Se sim, 

explique: quem faz a avaliação, o que é avaliado (infraestrutura e 

materiais; profissionais das escolas; ações pedagógicas; 

desenvolvimento das crianças, outros) e com qual(is) instrumentos 

e/ou procedimentos (questionário, entrevistas, fichas de 

acompanhamento, portfólios, relatórios, reuniões, outros).  

 

b) Em sua rede de ensino cada escola realiza a sua avaliação, seguindo 

orientações e procedimentos definidos pela Secretaria Municipal de 

Educação. Se sim, indique: quais são as orientações e/ou 

procedimentos que são definidos pela Secretaria; o que deve ser 

avaliado (infraestrutura e materiais; profissionais das escolas; ações 

pedagógicas; desenvolvimento das crianças, outros) e com qual(is) 

instrumentos e/ou procedimentos (questionário, entrevistas, fichas de 

acompanhamento, portfólios, relatórios, reuniões, outros).  

 

c) Em sua rede de ensino a avaliação dos alunos e/ou da escola é 

elaborada pelos profissionais dos estabelecimentos de Educação 

Infantil, ou seja, não há orientações e/ou procedimentos de avaliação 

definidos pela Secretaria Municipal de Educação a serem aplicados em 

todas as escolas da rede? Comente. 

 

Garantiremos a confidencialidade das informações aqui coletadas, bem como a 

sua privacidade, assegurando que os dados não serão utilizados em prejuízo ou 

estigmatização dos participantes. 
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Solicitamos que este e-mail seja respondido até o dia 20 de novembro de 2015.  

Colocamo-nos à disposição para informações e/ou esclarecimentos 

complementares por meio dos e-mails: pimentaclaudia@usp.br e/ou 

claudiapimenta68@gmail.com ou pelo telefone (11) 9-9435-7320. 

 

Desde já agradecemos sua contribuição para o desenvolvimento do estudo. 

 

Cordialmente, 

Cláudia Oliveira Pimenta 

Doutoranda 

Profª Dra. Sandra Zákia Sousa 

Orientadora - Faculdade de Educação da USP 

 

  

mailto:pimentaclaudia@usp.br
mailto:claudiapimenta68@gmail.com
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ANEXO A 

 

 

 

Autorizações de uso de dados da pesquisa Avaliação e gestão educacional em 

municípios brasileiros: mapeamento e caracterização de iniciativas em curso , 

coordenada pela FCC e pelo INEP. 


