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Por que um currículo por Campos de 

Experiências? 
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Nas últimas décadas, vem se consolidando, na 
Educação Infantil, a concepção que vincula educar 
e cuidar, entendendo o cuidado como algo 
indissociável do processo educativo. 
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Quem é a criança? 
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“Sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, 
relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói 
sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 
narra, questiona e constrói sentidos sobre a  
natureza e a sociedade, produzindo cultura.” 
                                                                  (BRASIL, 2009) 
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Ainda de acordo com as DCNEI, em seu Artigo 9º, os 

eixos estruturantes das práticas pedagógicas 

dessa etapa da Educação Básica são as interações 

e a brincadeira, experiências nas quais as crianças 

podem construir e apropriar-se de conhecimentos 

por meio de suas ações e interações com seus pares 

e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, 

desenvolvimento e socialização. 
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Por que trabalhar com 
direitos de 

aprendizagem? 
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Porque rompe com uma perspectiva de um currículo 

baseado nos conhecimentos (disciplinas) e valoriza a 

estrutura de um currículo baseado na criança, nas 

suas experiências , naquilo que ela precisa vivenciar 

ao longo da primeira etapa da Educação Básica para 

garantir suas aprendizagens.   
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Por que é o modo como as crianças aprendem! 

6 direitos 
• Conviver 
• Brincar  
• Expressar 
• Participar 
• Explorar 
• Conhecer-se  
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Para tanto, há necessidade de 
imprimir intencionalidade educativa 
às práticas pedagógicas na Educação 
Infantil, tanto na creche quanto na 
pré-escola. 
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Escuta, fala, pensamento e imaginação – Desde o 
nascimento, as crianças participam de situações 
comunicativas cotidianas com as pessoas com as 
quais interagem.  



Escuta, fala, pensamento e imaginação 

As primeiras formas de interação do bebê são os 
movimentos do seu corpo, o olhar, a postura 
corporal, o sorriso, o choro e outros recursos 
vocais, que ganham sentido com a interpretação 
do outro.  
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Progressivamente, as crianças vão ampliando e 
enriquecendo seu vocabulário e demais recursos 
de expressão e de compreensão, apropriando-se 
da língua materna – que se torna, pouco a pouco, 
seu veículo privilegiado de interação. 
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Na Educação Infantil, é importante promover 
experiências nas quais as crianças possam falar 
e ouvir, potencializando sua participação na 
cultura oral, pois é na escuta de histórias, na 
participação em conversas, nas descrições, nas 
narrativas elaboradas individualmente ou em 
grupo e nas implicações com as múltiplas 
linguagens que a criança se constitui 
ativamente como sujeito singular e 
pertencente a um grupo social. 
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Desde cedo, a criança manifesta 

curiosidade com relação à cultura escrita: 

ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, 

ao observar os muitos textos que circulam 

no contexto familiar, comunitário e escolar, 

ela vai construindo sua concepção de 

língua escrita, reconhecendo diferentes 

usos sociais da escrita, dos gêneros, 
suportes e portadores. 
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Vídeo 1 Bebê 
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Vídeo 2 - Escola 
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Os bebês e as crianças pequenas “não 
constroem e elaboram o conhecimento 
a partir da compartimentação, mas sim 
a partir do todo”. 
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A partir dos campos de experiências, a BNCC traz uma 

proposta de objetivos de aprendizagens e 

desenvolvimento para cada um desses campus. 

A ideia dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

é apresentar conhecimentos, as habilidades, os 

comportamentos e as vivências que  as crianças tem o 

direito de aprender ao longo da Educação Infantil. 
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Os objetivo da aprendizagem e 
desenvolvimento, são apresentados 
na BNCC divididos em três 
subgrupos etários: bebês, crianças 
bem pequenas e   crianças 
pequenas. 
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Desde o nascimento, as crianças são atraídas e se 
apropriam da língua materna em situações 
comunicativas cotidianas com pessoas de diferentes 
idades com quem interagem em diversificadas 
situações. A gestualidade, o movimento exigido nas 
brincadeiras ou jogos corporais, a aquisição da 
linguagem verbal (oral e escrita), ou em libras, 
potencializam tanto a comunicação, quanto a 
organização do pensamento das crianças e sua 
participação na cultura. Na pequena infância a aquisição 
e o domínio da linguagem verbal está vinculada à 
constituição do pensamento, à fruição literária, e 
também é instrumento de apropriação dos demais 
conhecimentos.  
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 Se compreendermos a 

criatividade deste modo, então é 

fácil notar que os processos 

criativos se observam 

já em toda a sua intensidade na 
primeira infância. 
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Na primeira infância encontramos 

processos criativos que se 

manifestam sobretudo nos jogos. O 

menino que cavalga um cabo de 

vassoura imagina que monta um 

cavalo, a menina que brinca com a 

boneca imagina-se como mãe dela, a 

criança que no jogo se transforma em 

ladrão, em soldado ou em 

marinheiro... todas estas crianças que 

brincam são exemplo genuíno e real 
do próprio processo criativo. 
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O jogo da criança não é uma simples recordação 
do que viveu, é antes uma reelaboração criativa 
das impressões já vividas, uma adaptação e 
construção, a partir dessas impressões, de uma 
nova realidade-resposta às suas exigências e 
necessidades afetivas. 
A propensão das crianças para o devaneio e para a 
fantasia é resultado da atividade imaginativa, tal 
como acontece na sua atividade lúdica. 
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A capacidade de elaboração e de 
construção a partir de elementos, 
de combinar os elementos velhos 
em novas combinações, constitui o 
fundamento do processo criativo. 
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Cada etapa da infância é 

caracterizada por uma forma de 

atividade criativa específica. Daí em 

diante, esta atividade não está 

separada do comportamento 

humano, mas está na dependência 

direta de outras formas da nossa 

atividade e, em particular, está 
ligada à experiência acumulada. 
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A conclusão pedagógica que podemos tirar 

daqui é a seguinte: se queremos criar bases 

suficientemente sólidas para a sua atividade 

criativa, devemos considerara necessidade 

do alargamento da experiência da criança. 

Quanto mais a criança viu, ouviu e 

experimentou, mais sabe e assimila. Quanto 

mais elementos da realidade a criança tiver à 

disposição na sua experiência mais 

importante e produtiva, em circunstâncias 

semelhantes, maior será a sua atividade 
imaginativa. 
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Para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento 
das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de 
responsabilidades entre a instituição de Educação Infantil e 
a família são essenciais. Além disso, a instituição precisa 
conhecer e trabalhar com as culturas plurais, dialogando 
com a riqueza/diversidade cultural das famílias e da 
comunidade. 
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