
SISTEMAS APOSTILADOS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL



Quando começa...

• LDBEN
• FUNDEF

• MUNICIPALIZAÇÃO



As justificativas...

• Qualificação dos professores
• Formação continuada e acompanhamento 

técnico
• Seguem as orientações dos Parâmetros e 

Referenciais Curriculares Nacionais do MEC
• Padronização do atendimento em toda a rede
• Oferecer nas escolas públicas o mesmo 

padrão das escolas privadas



EDUCAÇÃO INFANTIL 
ENSINO FUNDAMENTAL

• Educação infantil como etapa preparatória do 
ensino fundamental

• Ser humano único, completo e, ao mesmo 
tempo, em crescimento e desenvolvimento;
– Completo: constituição física, formas de agir, pensar e 

sentir
– Crescimento: porque seu corpo esta constantemente 

aumentando em peso e altura
– Desenvolvimento: em permanente processo de 

transformação quantitativa e qualitativa – o recém-
nascido é diferente do bebê que engatinha, que é 
diferente do que já fala...



• O crescimento e desenvolvimento da criança 
pequena ocorre tanto no plano físico quanto 
no psicológico

• Mesmo dependendo do adulto para 
sobreviver, a criança é um ser capaz de agir no 
meio natural, social e cultural, portanto deve 
ser considerada como sujeito conhecedor, 
capaz de ter iniciativas, agir e, portanto, atuar 
a favor do próprio desenvolvimento



Os sistemas apostilados...

• Os sistemas apostilados ou pacotes 
educacionais vendem aos gestores dos 
sistemas de ensino as vantagens da 
padronização, homogeneização e 
acompanhamento do trabalho que fazem 
professores e alunos.

• E a pergunta a se fazer: padroniza-se o 
material ou padroniza-se sujeitos, no caso 
professores e crianças?



Crianças

• Desconsidera-se suas particularidades, 
desejos, necessidades

• Impõe-se atividades massificantes de escrita e 
leitura, extremamente escolarizadas, sem 
nenhuma função social que as justifique

• Privilegia-se o tempo em sala de aula com 
atividades escolares, em detrimento da 
brincadeira, do lúdico, das atividades voltadas 
para a experimentação e a descoberta



Professores

• Aplicador de atividades pré-planejadas de fora 
do sistema de ensino para dentro da escola

• Cuidador no sentido restrito da palavra
• Inutilidade de um projeto educativo e de um 

planejamento pedagógico ajustado as 
necessidades e interesses das crianças, e que 
tenha como ponto de partida seus processos 
de desenvolvimento e aprendizagem


