
 
Como planejar 

atividades focadas no 
protagonismo das 

crianças, no brincar e 
nos campos de 
experiências? 



Karina Padial
Gestora pedagógica do pilar de formação de professores da 
Nova Escola, onde está desde 2012. Nesta organização, 
também foi uma das responsáveis pela criação dos cursos 
online e das formações presenciais da organização. Antes 
disso, atuou como repórter da Nova Escola e Gestão Escolar, 
pela qual ganhou o Prêmio Undime de Jornalismo, com uma 
reportagem sobre assembleias escolares na Educação 
Infantil. Participou do 1º Grupo de Formação de Jovens 
Lideranças Educacionais da América Latina, realizado pela 
Leading Education. Pedagoga em formação, é graduada em 
jornalismo e especialista em gestão escolar, gestão 
estratégica e gestão de projetos sociais.



Professora de redes públicas há 16 anos, tendo atuado do 
berçário a EJA e em programas de recuperação. Atualmente é 
professora efetiva da rede de São José dos Campos, em São 
Paulo, formadora de professores na Escola de Formação de 
Educadores do mesmo município e formadora da Nova Escola. 
Foi redatora do Currículo Paulista e autora dos planos de 
atividade alinhados à BNCC da Nova Escola. Além disso, 
preside o Cacs-Fundeb e compõe o Conselho Municipal de 
Educação de São José dos Campos. Foi coordenadora 
pedagógica de escolas de Educação Infantil, fez parte da 
equipe técnica da coordenadoria de Educação Infantil da 
Secretaria de Educação e Cidadania, além de ter sido gestora 
de parceria das creches conveniadas. É especialista em 
coordenação pedagógica pela Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar) e em Docência nos anos iniciais do ensino 
Fundamental pela Unitau. Atualmente está cursando 
especialização em Educação 5.0 na Unesp.

Tamira Paula



Quais as suas experiências  
mais significativas quando 

crianças? 

Acolhida

7406 1113 

https://bit.ly/3tVf7yZ

https://www.menti.com/alucntpvp298


Quais as suas experiências  
mais significativas quando 

crianças? 

Acolhida

https://www.mentimeter.com/app/presentation/al6hk1imkz8pjmtpi8bf59tcz3pxxbst
https://www.mentimeter.com/app/presentation/al6hk1imkz8pjmtpi8bf59tcz3pxxbst
https://www.mentimeter.com/app/presentation/al6hk1imkz8pjmtpi8bf59tcz3pxxbst


Sujeito histórico e de direitos…

Quem é a criança



https://www.youtube.com/watch?v=e8DsxOevBxs


http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/diretrizescurriculares_2012.pdf


Apesar da escola!

A criança é…

Negociação de sentidos

https://www.youtube.com/watch?v=e8DsxOevBxs


Somos culpados de muitos erros e faltas, mas nosso pior crime é 
abandonar as crianças , negligenciando a fonte de vida.Muitas 

coisas de que precisamos podem esperar. A criança, não. Seus ossos 
estão se formando, seu sangue está sendo produzido e seus sentidos 

estão se desenvolvendo neste momento. Para ela não podemos 
responder “Amanhã”. Seu nome é “Hoje”.

Gabriela Mistral



Para potencializar a criança que já é?!

Então qual o papel da 
instituição de Educação 
Infantil…

Negociação de sentidos



Quem, quando criança, frequentou a 
Educação Infantil?

Enquete



Um pouquinho da minha trajetória, quando 
criança, na Educação Infantil

https://www.facebook.com/tamira.torres.92/videos/1989892514480824


Um convite ao melhoramento de olhares

O seu olhar melhora o meu
Negociando sentidos

https://www.youtube.com/watch?v=YOFyJ82zrX0


O que eu vejo?



O que     eu vejo?



Trocando as lentes



O que nós vimos?



p.86

Alinhando os olhares: Visão de criança

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192


Condições para brincar com água e com 
terra, de faz de conta, de imaginar, de 
aprender…

Então, que condições são 
essas? E como garantir?

Negociação de sentidos



http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192


A criança é o centro do planejamento curricular e o 
planejamento precisa garantir condições para ela…

Fazer 
amizades

Brincar 
de faz de 

conta

Desejar Questiona
r

Ter 
contato 
com a 

natureza

Aprender

Conversar

Observar

Experi- 
mentar

Produzir 
cultura

Construir 
sentidos 
sobre o 
mundo

Construir 
sentido 

sobre sua 
identidade 
pessoal e 
coletiva



A criança é o centro do planejamento curricular!



p.12

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/diretrizescurriculares_2012.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/diretrizescurriculares_2012.pdf


p.58

https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/2019/09/curriculo-paulista-26-07.pdf


http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao_brinquedo_e_brincadeiras_completa.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao_brinquedo_e_brincadeiras_completa.pdf


Exemplo de prática docente 
e vivências das crianças

Repertoriando

REPERTORIANDO



https://www.youtube.com/watch?v=M4-Xcl479Y4








https://drive.google.com/file/d/1Nd-3gKIkDgGkJznbYf-2I4tCC5MwZW8c/view?usp=share_link
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/material/SP/SP_CBP_Volume_01_bx.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/material/SP/SP_CBP_Volume_01_bx.pdf


3 premissas para um 
planejamento de propostas com 
foco no protagonismo, no 
brincar e nos campos de 
experiências

Como planejar?
Sistematizando



1. Atendimento aos interesses e 
demandas dos bebês e 
crianças , por meio de um 
cotidiano intencionalmente 
planejado e alicerçado no 
brincar e nas interações, 
eixos estruturantes da 
Educação Infantil, bem como 
na indissociabilidade do 
cuidar e do educar.



2. Assegurar o protagonismo a partir da 
seguridade dos 6 Direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento e do engajamento da família.

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/11/campos-experiencias-direitos-aprendizagens-educacao-infantil-infografico.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/11/campos-experiencias-direitos-aprendizagens-educacao-infantil-infografico.pdf


3. Organização das 
propostas cotidianamente 
vividas pelas crianças, da 
chegada à despedida, 
guiadas pela seleção de 
objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento que 
emergem dos campos de 
experiências considerando 
o grupo etário atendido.



Para saber mais

https://bit.ly/3Os0a0P

https://novaescola.org.br/bncc/conteudo/55/caso-real-como-colocar-o-pensar-e-agir-da-crianca-no-centro-do-processo-educativo


https://bit.ly/3gnzEJF



https://bit.ly/3gnzEJF

https://novaescola.org.br/material-educacional


 Bebês

https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/material/SP/SP_BB_Volume_01_bx.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/material/SP/SP_BB_Volume_01_bx.pdf


https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/material/SP/SP_BB_Volume_01_bx.pdf


Crianças bem 
pequenas

https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/material/SP/SP_CBP_Volume_01_bx.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/material/SP/SP_CBP_Volume_02_bx.pdf


https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/material/SP/SP_CBP_Volume_01_bx.pdf


Crianças pequenas

https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/material/SP/SP_CP_Volume_01_bx.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/material/SP/SP_CP_Volume_02_bx.pdf


https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/material/SP/SP_CP_Volume_01_bx.pdf


Despedida
“A experiência é o que nos passa, o que nos 

acontece, o que nos toca. Não o que se passa, 

não o que acontece, ou o que toca. A cada dia 

se passam muitas coisas, porém, ao mesmo 

tempo, quase nada nos acontece. [...] A 

experiência e o saber que dela deriva são o 

que nos permite apropriar-nos de nossa 

própria vida. Ter uma vida própria, pessoal. A 

experiência é singular!” (Jorge Larrosa)

https://www.scielo.br/j/rbedu/a/Ycc5QDzZKcYVspCNspZVDxC/?format=pdf&lang=pt


Sistematizando

Obrigada!


