
Educação Infantil: 

 um olhar para o nosso futuro. 

Profa. Maria Regina Passos 



Uma sociedade melhor informada valoriza 
cada vez mais os primeiros anos de vida e 
exige mudanças em políticas e práticas 
para priorizar a primeira infância.  

FMCSV 

https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/o-que-fazemos/sensibilizar-a-sociedade/ 



Enfrentamos um desafio duplo para cumprir 

a promessa não cumprida de assegurar o direito à 

educação de qualidade para cada 

criança, cada jovem e cada adulto, e realizar de 

forma plena o potencial transformador da 

educação como um caminho para futuros 

coletivos sustentáveis. (UNESCO, 2022, p. 3) 



O tamanho da nossa responsabilidade 



ESTADO  

DE  

SÃO PAULO 



Matrículas na educação infantil por dependência 

administrativa no estado de SP 

Rede Privada 33,4% 

Rede Municipal 66,5% 

Censo 2021 



Matrículas nos anos iniciais por dependência 

administrativa no estado de SP 

Rede Privada 20,6% 

Rede Municipal 58,7% 

Censo 2021 

Rede Estadual 20,6% 



Matrículas nos anos finais por dependência 

administrativa no estado de SP 

Rede Privada 19,8% 

Rede Municipal 23,3% 

Censo 2021 

Rede Estadual 56,9% 



                         Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura  

2022 2018 

UNESCO 



A educação infantil de qualidade deve ser uma 
prioridade para todas as sociedades. [...] Um 
expressivo acervo de pesquisas educacionais 
aponta para a importância da educação infantil 
como uma base fundamental de toda 
aprendizagem e desenvolvimento futuros.  
 

UNESCO, 2022, p. 66 

 



A educação infantil desempenha um papel 
importante no desenvolvimento das relações 
das crianças com o lugar e com os outros 
seres vivos. 
                                                          (UNESCO, 2022, p. 67) 

 
As crianças fazem parte de um mundo  

mais que humano!  
          



O Transtorno do Déficit de Natureza (TDN) é um termo 
cunhado, em 2005, nos EUA, pelo jornalista Richard Louv, 
o TDN aponta problemas de saúde física, mental e 
emocional decorrentes da falta de contato com a 
“natureza” nas últimas, marcadas pelo intenso uso de 
tecnologias digitais.  

A última criança na natureza: 

Resgatando nossas crianças 

do “transtorno do déficit de 

natureza” 



Precisamos “desemparedar” as 

escolas e “desenlatar” as crianças   



Conforme o déficit de natureza aumenta, outro 

campo de evidências científicas indica que a 

exposição direta à natureza é essencial para a 

saúde física e emocional. Por exemplo, novos 

estudos sugerem que a exposição à natureza pode 

reduzir os sintomas do TDAH ( transtorno do déficit 

de atenção e hiperatividade), e melhorar as 

habilidades cognitivas e a resistência das crianças 

ao estresse e à depressão. 

                                                         LOUV, 2016, p. 57 

 



As crianças têm atração inata pelo que é natural, pelo que é vivo. 

Essa atração  se fortalecerá ou se fragilizará de acordo com o que  

oferecemos à ela. Caso não tenha acesso, essa atração  se 

enfraquecerá, podendo virar indiferença ou aversão, formando uma 

noção completamente errônea de que a natureza é nociva e perigosa. 

                                                                                       (Instituto Alana) 



Mola  

propulsora para o 

desenvolvimento 

O outro 

Natureza  Cultura  

Brincar hoje para 

proteger amanhã 



Para que o Currículo Paulista chegue  

até nossas crianças, precisamos investir: 

 

• na formação dos técnicos, dos gestores, 

dos professores, dos funcionários e da 

comunidade; 

• nos espaços educacionais; 

• nas condições de trabalho. 

 



• Dois eixos – Interações e brincadeira 

• Seis direitos 



5 Campos de experiências  



 
 

“A criança que não brinca não é feliz, o 

adulto que quando criança não brincou, falta-

lhe um pedaço no coração”.  Ivan Cruz 



Muito obrigada! 
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