
III Encontro Estadual do Proinfância Bahia 
(MEC – UFBA)  

 

    A Educação Infantil no Estado da Bahia:  

   os desafios estão postos!  

   E o que estamos fazendo?   

 

Salvador, 

28 de março de 2014. 



Projeto Proinfância 
MEC/UFRGS 

 
 

Maria Luiza Rodrigues Flores 
  
 
 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul  
 
Fórum Gaúcho de Educação Infantil 
 
Movimento Interfóruns de Educação 
Infantil do Brasil 



O PROJETO 

 
Convênio entre MEC/SEB/COEDI e UFRGS.  

Objetivo: assessoramento técnico-pedagógico a um 

grupo de municípios do RS na implementação do 

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 

Equipamentos para a Rede Escolar Pública de 

Educação Infantil – PROINFÂNCIA. 

 

 



EQUIPE DE TRABALHO UFRGS 

Equipe Nº de Participantes 

Coordenação 2 

Consultoria 2 

Supervisão 2 

Equipe Administrativa 6 

Equipe de Estudos de Caso 3 

Assessoria Técnico-Pedagógica 20 

Formadores 10 

TOTAL 45 



MUNICÍPIOS UFRGS: 163 em 10 polos, 24 regiões 



METODOLOGIA DO PROJETO 
REDE FORMATIVA: PRESENCIAL + AMBIENTE VIRTUAL 



PRINCIPAIS AÇÕES DO 
PROJETO 

• 4 Rodadas de Encontros nos 10 Polos (Dia “A” e “B”); 

• 2 Encontros gerais em POA (Março e Dez); 

• 3 Estudo de Caso (P, M e G); 

• Encontros quinzenais de Formação da equipe; 

• Reuniões com o MEC e com entidades. 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

• Contribuir para o fortalecimento das políticas 

públicas municipais de Educação Infantil nos 

municípios; 

• Implementar as Diretrizes Curriculares 

Nacionais de Educação Infantil (Res. 

CEB/CNE 05/2009) no cotidiano das 

instituições. 



QUADRO COMPARATIVO 

 

Resoluções  

 

 

 

 

Resolução 01/99 

Data: 07/04/99 

 

Resolução 05/09 

Data: 17/12/09 

 

Pareceres  Parecer 022/98 Parecer 20/2009 

Nº. de artigos 3 artigos 12 artigos 

 



O QUE TRAZ A RESOLUÇÃO 05/09 DO 
CNE/CEB? 

Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil a serem 
observadas na organização de 
propostas pedagógicas na 
Educação Infantil 

 

Aprofundamento de vários temas;  
 

Significativo aumento de conteúdo 
normativo. 
 



O QUE ISSO SIGNIFICA? 

Esse documento e o Parecer que o acompanha 
devem orientar os sistemas de ensino na oferta 
da educação infantil de qualidade.  

Qualidade historicamente situada. 

 

Dever do Estado: educação pública, gratuita e de 
qualidade, sem requisito de seleção. 

 
 



TEMAS PARA FORMAÇÃO – 
DCNEI 2009  



DESAFIOS MUNICIPAIS – CONTEXTO 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DO 

PROINFÂNCIA 
 

• Reconhecimento do direito à Educação Infantil como 1ª etapa da E.Básica; 

• Ampliação da oferta dos 0 a 3 anos; 

• Obrigatoriedade de matrícula para de 4 e 5 anos; 

• Demanda por tempo integral; 

• Corte etário;  

• Educação no/do Campo, Indígena, Quilombola; 

• Profissionais da Educação Infantil (formação, concurso, carreira); 

• Formação Continuada – Espaços/Tempos e Equipe pedagógica; 

• Princípios e Diretrizes municipais para esta oferta. 

 



DESAFIOS – COTIDIANO DA 
ESCOLA 

 Construção coletiva do Projeto político-pedagógico; 

 DCNEI (2009) estudo e vivência no cotidiano; 

 Ação Pedagógica com as crianças de 0 a 3 anos; 

 Articulação entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental; 

 Avaliação da/na Educação Infantil; 

 Leitura e interpretação do mundo – linguagens; 

 Organização dos espaços, tempos e materiais. 

 



Eixos do Projeto 
Ufrgs 

 Ação Pedagógica com as crianças de 0 a 2 anos; 

 

 Organização dos espaços, tempos e materiais; 

 

 Múltiplas Linguagens na Educação Infantil; 

 

 Avaliação da/na Educação Infantil e Articulação entre a 
Educação Infantil e o Ensino Fundamental. 

 



ESTRATÉGIAS  

Construção coletiva do Projeto político-
pedagógico ou sua revisão; 

DCNEI (2009): estudo e vivência no cotidiano; 

Construção de um Plano de Ação municipal; 

Projeto para formação continuada – 
autogestionada na Rede e por escola. 

O Ambiente Virtual serviu de repositório. 

 



...os desafios estão postos!  
   E o que estamos fazendo?   

 
Avanços na legislação => campo das políticas 

 

Avanços na construção teórica => base 
pedagógica 

 

Desafios na consolidação do direito à Educação! 

 

 

 

 



Consolidação da identidade: 

criança como sujeito de direito à educação 

• CF/1988. 

• ECA/1990. 

• LDBEN N.9394/1996. 

• PNE Lei 10.172/2001. 

• EC N. 53/2006 (FUNDEB). 

• DCN da Pedagogia - Res. CNE/CP N.01/2006. 

• EC N. 59/2009. 

• PL 8035/10 – novo PNE. 

• LEI 12.796/13. 

• DCNEI 2009. 

 



IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO 

1. Implementação das DCNEI – Res. 05/09 (CNE); 

2. Políticas para formação inicial e continuada; 

3. Financiamento adequado – CAQi; 

4. Revisão do fator de ponderação do Fundeb - creche; 

5. Mais recursos; novos recursos; 

6. Novo Pacto Federativo; 

7. Planos de Educação: PNE, PEE, PME; 

8.  Qualidade da oferta educacional!  

 

 

 



FINANCIAMENTO ADEQUADO 

• Ampliar as fontes de recursos – inclusão das contribuições sociais; royalties. 

 

• Garantia de 10% do PIB para a educação. 

 

• Complementação da União aos fundos deficitários. 

 

• Funcionamento efetivo dos  Conselhos do Fundeb. 

 

• Fim da Folha de Pagamento dos inativos paga com recursos de MDE e 
Fundeb. 

 

• Repasse automático dos recursos da educação ao órgão responsável pelo 
setor, sendo o secretário de educação o ordenador de despesas. 

 



O QUE ENTENDEMOS POR QUALIDADE HOJE? 

Concepção de criança e infância(s). 

Currículo e instituições próprios. 

Criança no centro do processo curricular. 

Parceria com as famílias. 

 “Educarecuidar” (indissociabilidade). 

Professor/a habilitado/a.  

Proposta pedagógica construída coletivamente;  

Gestão Democrática;  

Reconhecimento à diversidade. 

 



QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL (1998-2013) 



RESULTADOS DO PROINFÂNCIA UFRGS - 1 

• Desconhecimento das DCNEI 2009; 

• Municípios sem Propostas/Diretrizes para EI; 

• PPP desatualizadas; 

• Inexistência de equipes/referências da EI; 

• Pouca participação da Comunidade Escolar em 
reuniões e momentos de consulta pública;  

• Dificuldades para obter a autorização de 
funcionamento das novas unidades. 

 



RESULTADOS DO PROINFÂNCIA UFRGS - 2 

• Muita disposição para o estudo; 

• Priorização do tema “Prática pedagógica com bebês; 

• Elaboração dos Planos de Ação; 

• Realização de ações para formação continuada; 

• Metodologia da Rede Formativa. 

 

“Considerando a necessidade de nossos PPP contemplarem de 0 
a 3 (Creche) e priorizarem os DCNEIs, partimos para a 
reformulação dos mesmos como objetivo de tornar efetiva e viva a 
Proposta Pedagógica contemplando as necessidades já citadas.”  
  

Espumoso, Outubro de 2013.  



REDE FORMATIVA 
     

       A partir dos encontros que aconteceram no Polo, proporcionamos aos professores 
de Educação Intafil, momentos de estudo e formação. Nestes encontros trabalhamos 
textos, vídeos, legislação e experiências vivenciadas no nos encontros do Polo.  

     Também já estamos trabalhando na atualização do PPP.  

      Dentro do item escolhido no Plano de ação, que foi “Práticas Pedagógicas com 
bebês” , o Município está organizando o quadro de pessoal, através de concurso 
público, que acontecerá provavelmente para dezembro. 

                                                                         Anta Gorda, Outubro de 2013.  

     

 

      A partir desses encontros e formações além de aprofundar a formação teórica dos 
profissionais tornou-se visível a mudança na prática pedagógica desta unidades 
(PROINFÂNCIA), passando a ter momentos de interação entre os agrupamentos e 
uso dos diferentes espaços da escola e da comunidade.  

Espumoso, Outubro de 2013.  

 

          

                                         



RESULTADOS DO PROINFÂNCIA UFRGS - 3 

   Em nosso último encontro com os professores, 
foi lido, estudado e debatido sobre Avaliação 
na/da Educação Infantil. Foram aproveitados 
textos e sugestões recebidas na formação do 
PROINFÂNCIA, visando à elaboração dos 
pareceres, revendo nossas práticas, conceitos e 
forma de ver a Avaliação na/da Educação 
Infantil.  

                           

                               Alto Alegre, Outubro de 2013.  



RESULTADOS DO PROINFÂNCIA UFRGS - 4 

Obras paradas; escolas vazias; espaços inadequados para o frio... 

Necessidade de revisão dos projetos... 

 

 

    O tema escolhido por nosso município foi: Espaços, tempos e materiais. O 
que nos levou a optar por este em detrimento dos demais não foi a 
irrelevância daqueles, porém, o que nos preocupa, no momento é organizar 
e aproveitar melhor os espaços que passamos a ocupar no ano de 2012.  

   Ao mudarmos para a nova escola, passado o deslumbramento, percebemos 
que algumas modificações seriam necessárias. Entre elas citamos: 
fechamento do saguão; fechamento do refeitório (ambos com portas e vidros; 
espaço coberto ao ar livre (...)  

                                                               Campos Borges, Outubro de 2013  



CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROINFÂNCIA 

   Os relatórios da nossa Assessoria,  os instrumentos 
aplicados para avaliar o Projeto, assim como as visitas 
que fizemos a algumas unidades do Proinfância 
reforçam a importância deste Programa e a mudança 
que o mesmo pode promover enquanto uma política 
pública em termos de equidade e qualidade, e não 
apenas para a ampliação do número de vagas. O 
projeto arquitetônico traz latente a potência da 
mudança, das possibilidades de atendimento ao 
espírito das DCNEI, mas isso, apesar de ser algo 
importante, não é por si suficiente para a mudança 
necessária, nem para a manutenção da mesma.  

 



PROINFÂNCIA 

• Efetiva o Regime de Colaboração: 

    ART. 211. § 1º A União organizará o sistema federal de ensino 

e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas 

federais e exercerá, em matéria educacional, função 

redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização 

de oportunidades educacionais e padrão mínimo de 

qualidade do ensino mediante assistência técnica e 

financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

(CF/88). 

 

  “O PROGRAMA PROINFÂNCIA DEVE SEMPRE ARTICULAR A 

ENTREGA DO PRÉDIO A UM PROJETO DE ASSESSORIA 

QUE ORIENTE E APOIE AÇÕES PARA A FORMAÇÃO 

PEDAGÓGICA CONTINUADA DAS EQUIPES MUNICIPAIS" 

 



CONTATOS 

 

Fones UFRGS: (51)3308-4132; 3308-3104 

e-mail:proinfanciarsufrgs@gmail.com 

Blog: www.proinfanciarsufrgs.blogspot.com 

 

malurflores@gmail.com  


