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1 INTRODUÇÃO 

  

 O presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas durante a 

execução do Projeto Assessoramento e Acompanhamento Pedagógico aos 

municípios contemplados pelo Proinfância no estado da Bahia - Proinfância Bahia 

MEC-UFBA -, coordenado pela Universidade Federal da Bahia-Faculdade de 

Educação, que teve como objetivo geral assessorar pedagogicamente os municípios 

que executam o Proinfância na estruturação e organização do funcionamento das 

unidades do Proinfância no estado da Bahia.  

 De maneira específica o Projeto objetivou: a) realizar diagnóstico da 

Educação Infantil em municípios baianos contemplados pelo Proinfância, visando à 

caracterizar as principais necessidades para o assessoramento técnico-pedagógico; 

b) realizar visitas técnicas em amostra dos municípios contemplados pelo 

Proinfância para acompanhar a organização da estrutura e o funcionamento das 

instituições construídas pelo Proinfância; c) assessorar a formação continuada dos 

professores e gestores na construção da proposta pedagógica das instituições de 

Educação Infantil do Proinfância, com vistas à implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; d) contribuir para o fortalecimento 

das políticas municipais de Educação Infantil e da pesquisa em Educação Infantil na 

Universidade Federal da Bahia/Faculdade de Educação. 

 O Projeto ao destacar a Educação Infantil, suas particularidades e 

implicações, como foco de investigação, reflexão e discussão no desenvolvimento 

de suas atividades, se inseriu no contexto da política e da pesquisa na/da Educação 

Infantil, bem como colocou a temática em evidência na Bahia. 

 A Educação Infantil no Brasil está em pauta na sociedade brasileira, nas 

universidades, nos órgãos municipais, movimentos sociais, órgãos normativos da 

educação e em diversas instituições governamentais e não governamentais. E o que 

tem-se como resultado dessas ações nas últimas décadas? Uma Educação Infantil 

que é primeira etapa da Educação Básica gerida pelos órgãos de educação e com 

uma proposta pedagógica que procura valorizar a criança como sujeito de direitos, 

um sujeito biopsicossocial, que produz história e cultura. Esses avanços foram, sem 

dúvida, alcançados a partir dos conhecimentos produzidos por pesquisadores da 

área, por meio da articulação e mobilização dos movimentos sociais que lutam pela 

garantia do direito da criança à Educação Infantil pública, gratuita, inclusiva e de 
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qualidade, bem como pela implementação de políticas educacionais públicas e pela 

ampliação do financiamento para a Educação Infantil.  

 Além disso, o olhar construído, historicamente, sobre criança e infância foi 

alterado graças aos avanços nos estudos sobre quem é a criança, como ela se 

desenvolve, como ela brinca e aprende, produz cultura, interage e ressignifica a 

realidade, como ela vive, o que ela pensa sobre si, sobre os outros e sobre a 

sociedade. É evidente que não foi só isso que possibilitou que a criança deixasse de 

ser compreendida como um “objeto”, um “adulto em miniatura” para ser um sujeito 

de direitos, um sujeito histórico. (KRAMER, 2006; STEARNS, 2006).  

 Os interesses político-econômicos, a força da mídia no convencimento das 

crianças e de suas famílias para o consumo de bens e serviços, o avanço da 

legislação brasileira e a pressão dos movimentos sociais também deram sua 

contribuição para que a criança fosse vista de forma diferente. Todavia, isso não 

significa que todas as crianças brasileiras estejam hoje nessa condição de sujeitos 

de direitos, pois muitas delas ainda não têm seus direitos fundamentais garantidos, 

dentre eles o direito de ser criança, de viver sua infância e de ingressar numa 

instituição de Educação Infantil.  

 Entende-se que frequentar uma instituição de Educação Infantil (creche e pré-

escola) deve se constituir numa oportunidade das crianças viverem plenamente a 

infância. Tendo as suas características, seus interesses e necessidades específicas 

respeitadas e consideradas. Essa experiência deve propiciar o bem-estar, ampliar e 

enriquecer as aprendizagens, promovendo o desenvolvimento pleno da criança. 

Nesse sentido, é importante que os currículos para a Educação Infantil não 

assumam um caráter prescritivo e reducionista, fragmentados em áreas do 

conhecimento, mas que sejam concebidos, como explicitam as atuais Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil (BRASIL, 2009) como um “conjunto de 

práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico 

e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 

anos de idade” (Art. 3º). 

 Quando se trata da Educação Infantil, por conta das especificidades da 

criança, é importante ponderar algumas questões que transitam entre o campo do 

direito e a qualidade das práticas pedagógicas produzidas no interior das instituições 

de Educação Infantil, onde ainda há muito que ser compreendido, discutido, 
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desconstruído e construído. A ampliação da oferta de matriculas para a Educação 

Infantil é uma delas. 

 No seu papel de orientar e criar Políticas Públicas, o Ministério da Educação, 

em convênios com os municípios, implementou em 2007 o Programa Nacional de 

Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil 

(Proinfância) com a finalidade de utilizar recursos financeiros para a cobertura de 

despesa de investimentos em construção, reforma, equipamentos e mobiliários para 

creches e escolas públicas das redes municipais (BRASIL, 2007).  

 Considera-se que essa política foi uma ação fundamental do governo federal 

para a garantia do direito das crianças e de suas famílias à Educação Infantil, 

entretanto, entende-se que não é suficiente o cuidado com o espaço físico, é preciso 

atentar-se, nesse espaço, para a importância da construção de práticas pedagógicas 

pertinentes às especificidades da criança e que estejam em consonância com as 

orientações e delimitações dos dispositivos legais educacionais do país. 

   Razão que justifica a execução do Projeto Assessoramento e 

Acompanhamento Pedagógico aos municípios contemplados pelo Proinfância no 

estado da Bahia, pois a construção de instituições de Educação Infantil pelo governo 

federal é uma condição necessária para uma Educação Infantil de qualidade, mas 

não é suficiente. É preciso assegurar a elaboração da proposta pedagógica coletiva 

e que a formação do professor para a docência na Educação Infantil contemple as 

especificidades do trabalho pedagógico nesta faixa etária. 

 Diante dessa realidade, entende-se que a presença do Projeto Proinfância 

Bahia MEC-UFBA nos municípios baianos foi uma estratégia importante que a 

Universidade Federal da Bahia/Faculdade de Educação esteve comprometida para 

contribuir com a melhoria da qualidade da Educação Infantil no estado. 

 O Projeto foi desenvolvido por meio da realização de três ações, a saber: 

Ação 1 - construção de diagnóstico da Educação Infantil em municípios baianos 

contemplados pelo Proinfância; Ação 2 - realização de orientações para a estrutura 

e funcionamento das instituições de Educação Infantil à luz das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; Ação 3 - divulgação dos resultados 

do Projeto. 

 A Ação 1 do Projeto envolveu a realização da Pesquisa de avaliação 

diagnóstica "Caracterização da Educação Infantil no estado da Bahia", no período de 

junho a outubro de 2013. Essa ação possui relatório específico para melhor 
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acompanhamento e compreensão do estudo realizado, o qual apresenta  a 

contextualização da pesquisa, os procedimentos metodológicos, os principais 

resultados da pesquisa e expõe as considerações e recomendações finais para o 

prosseguimento dessa ação junto aos municípios baianos.  

 Considera-se este estudo como o primeiro sobre a realidade da Educação 

Infantil dos municípios baianos, face à sua abrangência e escopo da pesquisa. 

Nessa perspectiva, os objetivos dessa investigação foram: analisar a realidade da 

Educação Infantil no Estado da Bahia, com foco nos municípios baianos 

contemplados pelo Proinfância; caracterizar a realidade da Educação Infantil dos 

municípios baianos que aderiram ao Proinfância e compreender a prática 

pedagógica experienciada por crianças, professores e gestores escolares em 

instituições de Educação Infantil construídas pelo Proinfância. 

 O relatório geral do Projeto Proinfância Bahia MEC-UFBA, para apresentar as 

ações implementadas durante o período de execução, além da introdução com a 

exposição dos objetivos e da justificativa, consta de sete capítulos. Destaca-se que, 

na escrita deste relatório, os integrantes da equipe do Projeto (coordenações e 

estagiários, total 21) foram identificados como IP1 (Integrante do Projeto 1), IP2 

(Integrante do Projeto 2) e assim sucessivamente. Para referir-se ao público 

participante do Projeto foram utilizadas duas denominações. No caso quando na 

informação não constava a identificação do município, foi utilizada a denominação 

Participante do Polo X (número do polo), e quando constava a identificação utilizou-

se Representante do Município X (nome do município). 

 O Capítulo 2, "Abrangência do Projeto", na perspectiva de explicitar a 

extensão atingida pelo Projeto, apresenta o contexto de seu nascimento e execução, 

a organização dos municípios participantes, a caracterização dos municípios-âncora, 

o perfil e a frequência dos profissionais representantes dos municípios participantes 

do Projeto. O Capítulo 3, "Constituição da equipe, reuniões e encontros de 

formação" descreve as atividades formativas desenvolvidas com a equipe do 

Projeto.  

 O Capítulo 4 intitulado "Assessoramento e acompanhamento pedagógico aos 

municípios" aborda as atividades relacionadas a Ação 2 do Projeto ao apresentar 

informações a respeito das Reuniões Técnicas, Encontros de Orientação/formação, 

Encontros Estaduais e Visitas Técnicas, cada uma com seção específica. 

   O Capítulo 5, "Resultados e impactos das atividades desenvolvidas pelo 
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Proinfância nos municípios", explora as avaliações, comentários e reflexões dos 

participantes do Projeto expostos nas fichas de avaliação das reuniões e encontros 

realizados e nos questionários sobre o impacto do Projeto no município. 

 O Capítulo 6, "Repercussão na mídia", versa sobre o trabalho de divulgação 

do Projeto nos diferentes meios de comunicação. O Capítulo 7, "Considerações 

finais" tece reflexões sobre o desenvolvimento das atividades do Projeto no sentido 

de realizar o fechamento dos aspectos apresentados e discutidos no relatório. 

 Por fim, o Capítulo 8, "Continuação do Projeto: uma necessidade dos 

municípios", construído a partir das demandas, necessidades e desejos explicitados 

pelos participantes de uma maneira geral durante o período de execução do Projeto, 

particularmente nos meses finais, expõe a importância e o significado da 

continuidade do Proinfância Bahia MEC-UFBA no sentido de contribuir com a 

construção de Políticas Públicas na área da Educação Infantil na garantia do direito 

das crianças de 0 a 5 anos e 11 meses a uma educação de qualidade no estado. 
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2 ABRANGÊNCIA DO PROJETO  

 

 O Projeto Assessoramento e Acompanhamento Pedagógico aos municípios 

contemplados pelo Proinfância no estado da Bahia, Proinfância Bahia MEC-UFBA, 

teve como objetivo principal assessorar e acompanhar pedagogicamente os 

municípios baianos que aderiram ao Programa Nacional de Reestruturação e 

Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil 

(Proinfância)1 por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar (FNDE). 

Esse Projeto foi uma Cooperação Técnica firmada, em 24 de setembro de 2012, 

entre o Ministério da Educação (MEC) e a Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

tendo a Faculdade de Educação como unidade executora.  

 O Projeto Proinfância Bahia MEC-UFBA nasceu, num contexto de execução 

de políticas para a expansão das matrículas da Educação Infantil no Brasil, com a 

construção de novas unidades de Educação Infantil nos diversos municípios 

brasileiros por meio do Proinfância.  

 Partiu-se do pressuposto de que não basta apenas um espaço físico de 

qualidade e a garantia de matrícula da criança na instituição de Educação Infantil, é 

preciso que este espaço seja um ambiente no qual as relações, as trocas e a 

produção de conhecimento favoreçam o desenvolvimento integral da criança e a 

construção da sua identidade e autonomia (BAHIA, 2012). Para tanto, é necessário 

que os municípios tenham a condição pedagógica, financeira e política assegurada 

para a organização e fortalecimento de seu sistema de ensino, para a formação, 

valorização dos profissionais da educação, bem como para a construção de uma 

Educação Infantil de qualidade.      

 As ações previstas no referido Projeto foram desenvolvidas no período de 

outubro de 2012 a março de 2014, a saber: 

1) Ação 1: estudo sobre a Educação Infantil em municípios baianos contemplados 

pelo Proinfância. 

2) Ação 2: visitas técnicas e orientação/formação para o acompanhamento do 

                                                           
1 O programa foi instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, e é parte das ações do Plano 

de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério da Educação. Seu principal objetivo é prestar 

assistência financeira, em caráter suplementar, ao Distrito Federal e aos municípios que efetuaram o 

Termo de Adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e elaboraram o Plano de 

Ações Articuladas (PAR). Os recursos destinam-se à construção e aquisição de equipamentos e 

mobiliário para creches e pré-escolas públicas da educação infantil. 
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desenvolvimento do Proinfância na Bahia. 

3) Ação 3:  divulgação dos resultados das ações desenvolvidas no Projeto.  

 

 O Projeto Proinfância Bahia MEC-UFBA previa, inicialmente, o 

acompanhamento de 217 municípios. Estes foram identificados, em janeiro de 

20122, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar (FNDE)/Sistema de 

Informação do Ministério da Educação (SIMEC), a partir da lista de municípios 

baianos que aderiram ao Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 

Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância).    

 Quando as atividades foram iniciadas junto aos municípios, em janeiro de 

2013, outros municípios solicitaram adesão ao Projeto Proinfância Bahia MEC-

UFBA, para acessar também aos serviços de assessoria e acompanhamento 

pedagógico. Foram 27 novos municípios inscritos até julho do referido ano, 

totalizando 244 municípios participantes do Projeto. Deste total, 6 nunca 

frequentaram e 1 solicitou a sua exclusão, ficando, em dezembro de 2013, 237 

municípios (APÊNDICE A). 

 Em janeiro de 2013, a situação das obras dos municípios acompanhados pelo 

Projeto Proinfância Bahia MEC-UFBA era a seguinte: 

 

Gráfico 1: Situação das obras do Proinfância no estado Bahia - Janeiro de 2013 

 

                   Fonte: SIMEC-MEC, janeiro 2013. 

                                                           
2
 Os municípios foram identificados em janeiro de 2012, período de elaboração do Projeto pela equipe 

da Universidade Federal da Bahia-Faculdade de Educação.  
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 O Gráfico acima mostra que a maioria das obras do Proinfância no estado da 

Bahia estava, no início das atividades do Projeto em questão, em execução 59,9% e 

em planejamento pelo proponente 16,8%, apenas 8,8% estavam concluídas. O 

percentual das obras em licitação 9,9%, ultrapassava o percentual das obras 

concluídas, e as obras paralisadas e canceladas somavam 4,6%.  

 O objetivo desse Projeto não foi o de acompanhamento das obras do 

Proinfância no estado da Bahia, mas entende-se que esse programa caracteriza-se 

como uma das ações da política para a expansão das matrículas da Educação 

Infantil no Brasil. Portanto, faz-se necessário buscar informações sobre como esse 

programa está sendo executado nos municípios baianos. Além disso, é importante 

mencionar que esse Projeto não foi dirigido somente aos municípios com obras 

concluídas, mas para todos os municípios baianos que aderiram ao Proinfância, 

como dito anteriormente, independente da situação das obras. Entende-se que 

mesmo aqueles municípios em que as obras estão em execução, em licitação, em 

planejamento ou ainda com a obra cancelada ou paralisada necessitam de um 

trabalho de orientação, acompanhamento e assessoria para o fortalecimento e/ou 

formulação de Políticas Públicas municipais para a Educação Infantil.  

 Em fevereiro de 2014, após novo levantamento da situação das obras do 

Proinfância no SIMEC, encontrou-se o seguinte resultado: 

 

Gráfico 2: Situação das obras do Proinfância no estado Bahia - Fevereiro de 2014 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   Fonte: SIMEC-MEC, Fevereiro 2014. 
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 Comparando-se o Gráfico 2 com os dados apresentados no Gráfico 1, é 

possível dizer que houve uma sensível melhora no índice de obras concluídas, pois  

o percentual de 8,8% foi elevado em um ano para 14,1%. Além disso, 58,3% das 

obras ainda encontra-se em construção, 7,5% continua no aguardo do registro de 

preços e poucas (0,6%) estavam em processo de reformulação. No entanto, o 

percentual de obras paralisadas também foi aumentado de 3,2% para 8,6%. Isso 

significa que muitos municípios estão tendo dificuldades para concluir as obras 

iniciadas e essas dificuldades estão mais concentradas nos campos político-

administrativo e contratual com as empreiteiras.  

 Para a operacionalização das atividades, organizou-se os municípios em 10 

polos. Cada polo foi constituído com municípios geograficamente próximos e, por 

essa razão, o número de municípios por polo não é homogêneo. Os polos foram 

distribuídos em todo o território baiano, como pode ser visto no mapa abaixo, 

viabilizando a participação dos municípios e favorecendo o conhecimento da 

realidade da Educação Infantil nos locais mais longínquos do estado da Bahia.  

 

Figura 1: Municípios-âncora (Polo) do Proinfância Bahia MEC-UFBA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Arquivo Proinfância Bahia MEC-UFBA, ano 2013. 
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 Em cada polo um dos municípios recebeu todos os demais no dia das 

reuniões técnicas e encontros de orientação/formação. Esse município foi chamado 

de município-âncora e também serviu de referência para nomear o conjunto de 

municípios daquele polo. Os municípios-âncora foram selecionados pela localização 

geográfica e pelo apoio/contrapartida da Secretaria Municipal de Educação, que 

disponibilizou a infraestrutura, os equipamentos e o apoio necessários para 

realização das atividades previstas no cronograma de execução do Projeto. 

 Os municípios-âncora podem ser caracterizados como municípios de 

pequeno, médio e grande porte. Em termos populacionais, o menor município-

âncora possui 20.060 habitantes e o maior 2.675.656 habitantes, como pode ser 

visto no quadro abaixo: 

 

Quadro 1: Polos e população correspondente - 2010 

Municípios-âncora (Polos) População residente 

1 Irecê 66.181 

2 Salvador 2.675.656 

3 Euclides da Cunha 56.289 

4 Amargosa 34.351 

5 Ilhéus 184.236 

6 Vitória da Conquista 306.866 

7 Senhor do Bonfim 74.419 

8 Baixa Grande 20.060 

9 Caetité 47.515 

10 Morro do Chapéu 35.164 

      
                                 Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2010. 

 

 Em relação ao número de representantes por município, solicitou-se que os 

municípios indicassem pelo menos três profissionais atuantes na Educação Infantil 

para participar das atividades desenvolvidas nos municípios-âncora dos 10 polos. A 

definição do número máximo de representantes para cada município ficou a cargo 

da Secretaria Municipal de Educação. No caso dos municípios-âncora, além dos 

coordenadores pedagógicos, gestores escolares e técnicos da Educação Infantil das 

Secretarias, todos os professores da rede municipal da Educação Infantil 
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15,3% 

4,7% 

1% 

0,7% 

participaram das atividades desenvolvidas no seu polo. De modo geral, teve-se uma 

média de 3 profissionais atuantes na Educação Infantil como representantes de cada 

município. Cerca de 850 profissionais da educação (coordenadores pedagógicos, 

professores da Educação Infantil, gestores escolares, secretários de educação...) 

participaram das atividades desenvolvidas no Projeto.   

 O Gráfico 3 mostra a representatividade do perfil profissional dos 

representantes dos municípios participantes das atividades do Proinfância nos 

municípios-âncora. 

 

Gráfico 3: Perfil dos profissionais participantes das atividades nos 10 municípios-
âncora/Proinfância Bahia MEC-UFBA 

 

Fonte: Listas de presença Proinfância Bahia MEC-UFBA, ano 2013. 

 

 Observa-se que a participação dos coordenadores pedagógicos (44%), 

seguida dos professores de Educação Infantil (24%), foi a mais expressiva nas 

atividades desenvolvidas nos 10 municípios-âncora. É importante destacar que 

muitos desses coordenadores pedagógicos são técnicos da Educação Infantil nas 

Secretarias Municipais de Educação. Por esta razão, o percentual de técnicos da 

Educação Infantil pode ser maior do que os 10,3% indicados. A participação dos 

gestores escolares também pode ser considerada significativa (15,3%), no universo 

dos representantes dos municípios. Observa-se ainda que 4,7% do total de 

participantes era de secretários de educação, 1% de professores formadores 
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(profissionais que trabalham na Secretaria Municipal de Educação para organizar e 

executar a formação continuada dos professores da Educação Infantil) e 0,7% de 

outros profissionais.   

 Para melhor visualizar a participação dos profissionais dos municípios 

baianos assessorados nas atividades desenvolvidas nos 10 municípios-âncora, 

apresenta-se o Gráfico 4, a seguir.  

 

Gráfico 4: Total de  profissionais participantes nas atividades desenvolvidas nos 10 
municípios-âncora/Proinfância Bahia MEC-UFBA 

 

                         Fonte: Listas de presença Proinfância Bahia MEC-UFBA, ano 2013. 

 

  O Gráfico 4 confirma e detalha as informações contidas no Gráfico 3, sobre o 

perfil dos profissionais e a participação dos mesmos nas atividades desenvolvidas 

nos 10 municípios-âncora. Os coordenadores pedagógicos, profissionais 

responsáveis por organizar, orientar e acompanhar o trabalho pedagógico junto a 

seus pares nas instituições de ensino, e os professores foram os que mais 

participaram dos encontros de orientação/formação e das reuniões técnicas. A 

participação dos gestores escolares manteve-se a mesma em quase todas as 

atividades enquanto que a presença dos técnicos da Secretaria Municipal de 

Educação foi mais notada nas duas reuniões técnicas.     

 Assim, diante da sua abrangência, considera-se que o Projeto Proinfância 

Bahia MEC-UFBA foi uma ação estratégica e importante para o conhecimento da 

realidade da Educação Infantil, para orientação/acompanhamento dos municípios na 

formulação e execução das Políticas Públicas municipais, bem como para a 

contribuição com a qualificação dos profissionais da educação responsáveis pelo 

trabalho pedagógico com as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade.  
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3 CONSTITUIÇÃO DA EQUIPE E ENCONTROS DE FORMAÇÃO E 

ALINHAMENTO  

  

 A equipe do Projeto Assessoramento e Acompanhamento Pedagógico aos 

municípios contemplados pelo Proinfância no estado da Bahia foi constituída a partir 

do mês de outubro de 2012, após a assinatura do convênio entre o Ministério da 

Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a 

Universidade Federal da Bahia. Inicialmente, foram selecionados o técnico-

administrativo, os estagiários da equipe local e os coordenadores de polo 

(consultores pedagógicos) para dar início às atividades junto com as duas 

coordenadoras (Geral e Adjunta). Os primeiros consultores contratados para 

assessorar o Projeto foram o de Educação Infantil e o de Comunicação. No decorrer 

do projeto a consultora de Estatística, os professores formadores, os estagiários 

para a Pesquisa de Avaliação Diagnóstica “Caracterização da Educação Infantil no 

estado da Bahia” e os profissionais da área de designer/diagramador e edição foram 

contratados de acordo com o cronograma de atividades do Projeto. 

           O quadro abaixo mostra a equipe e a quantidade de profissionais envolvidos 

no Projeto: 

 

Quadro 2: Equipe e a quantidade de profissionais do Projeto 
 

Equipe do Projeto Quantidade 

 
Coordenador Geral 01 

 Coordenador Adjunto 01 

 Pesquisador 01 

 

Coordenadores de Polo 
(Consultores pedagógicos) 

05 

 

Consultor em Educação 
Infantil 

01 

 

Consultor em 
Comunicação 

02 

 Consultor em Estatística 01 

 Técnico-administrativo 01 

 
Estagiários 15 

 
Professores formadores 09 

 Diagramador/Designer 02 
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Editor 01 

 Revisor Geral 01 

 TOTAL 41 

      

Fonte: Arquivo Proinfância Bahia MEC-UFBA/2013 

 

          Como previsto no cronograma de atividades do Projeto, foram realizados 

encontros de formação e reuniões de alinhamento com a equipe. Foram 10 

encontros de formação. Nestes, foram abordados temas como: coleta e uso de 

dados do IBGE, DCNEI, corpo e movimento na Educação Infantil, educação de 

bebês, currículo/formação de professores da Educação Infantil, brincar na Educação 

Infantil, abordagem quantitativa e qualitativa de pesquisas em educação e escuta de 

crianças em pesquisas. Para mediar as discussões nos encontros de formação 

contou-se com a colaboração de integrantes da própria equipe do Projeto (Maria do 

Carmo Falcão, Marlene Oliveira dos Santos e Maria Izabel Souza Ribeiro), de um 

técnico do IBGE da unidade de Salvador (Joilson Souza), das consultoras em 

Educação Infantil e de Estatística do Projeto (Sílvia Helena Vieira Cruz e Dolores 

Kappel, respectivamente) e da professora Lydia Hortélio. 

          As 30 reuniões de alinhamento, coordenadas pelas coordenadoras Geral e 

Adjunta, trataram de questões administrativo-pedagógicas e de outros assuntos 

relacionados ao desenvolvimento e acompanhamento das atividades do Projeto. 

Tanto os encontros de formação como as reuniões de alinhamento foram momentos 

de estudo, de reflexões, de partilha e de fortalecimento da equipe. 
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4 ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO AOS 

MUNICÍPIOS 

 

 O assessoramento e acompanhamento pedagógico aos 237 municípios 

realizado pelo Projeto Proinfância Bahia MEC-UFBA ocorreu através do 

desenvolvimento da Ação 2, a qual consistiu na realização de Reuniões Técnicas, 

Encontros de Orientação/formação e Visitas Técnicas. 

 A implementação dessa ação junto aos municípios ocorreu a partir do 

levantamento dos contatos das Prefeituras e Secretarias Municipais de Educação 

realizado durante os meses de novembro e dezembro de 2012 e janeiro de 2013. 

Paralelo ao levantamento, todos os municípios foram contatados e no mês de 

janeiro efetivou-se o envio da Carta convite para participação no Projeto (APÊNDICE 

B) para Prefeitura e SME tanto por e-mail como pelo correio.  

 Vale ressaltar que a articulação com UNDIME Bahia, UNCME Seção Bahia, 

Secretaria Estadual de Educação, União dos Municípios da Bahia (UPB), Conselho 

Municipal de Educação de Salvador foi uma estratégia importante para o acesso e o 

contato com os municípios. 

 Os municípios-âncora, além da Carta convite para participação no Projeto, 

receberam Convite para reunião com os secretários de educação dos municípios-

âncora (APÊNDICE C) e o Termo de parceria (APÊNDICE D) para preenchimento e 

concordância da participação do município como âncora.  

 Assim, no dia 01 de fevereiro de 2013, das 09h às 12h, na Faculdade de 

Educação/UFBA, em Salvador, foi realizada a primeira reunião com os secretários 

de educação dos municípios-âncora para articulação e confirmação de parceria. A 

programação da reunião (APÊNDICE E) envolveu a apresentação do Projeto e a 

palestra "A importância do Proinfância para o fortalecimento da política municipal de 

Educação Infantil" ministrada pela consultora em Educação Infantil a professora Drª 

Sílvia Helena Vieira Cruz (Universidade Federal do Ceará - UFC). Nessa reunião 

também foram convidados a direção da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal da Bahia, representantes do Fórum Baiano de Educação Infantil (FBEI), da 

UNDIME Bahia, da UNCME Seção Bahia, da União dos Municípios da Bahia (UPB), 

da Secretaria Estadual de Educação, do SINPRO Bahia, da APLB Sindicato, da 

Rede Nacional pela Primeira Infância e do Conselho Municipal de Educação de 

Salvador.  
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 Como prosseguimento, os municípios participantes do Projeto receberam o 

Convite da primeira reunião técnica (APÊNDICE F), o Termo de participação 

(APÊNDICE G) e o Formulário participantes (APÊNDICE H) para indicação dos 

representantes. Deste modo, firmado as participações, as atividades da Ação 2 do 

Proinfância Bahia MEC-UFBA foram desenvolvidas como programado. 

 As reuniões técnicas foram momentos de socialização das experiências dos 

municípios sobre a Educação Infantil, de orientação para a elaboração da proposta 

pedagógica à luz das atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 

(DCNEI) (Resolução n° 05 CNE/SEB, de 17 de dezembro de 2009), de orientações 

para organização da estrutura e do funcionamento das instituições de Educação 

Infantil e para a retirada de dúvidas trazidas pelos participantes em relação aos 

critérios para matrícula das crianças nas instituições de Educação Infantil, à 

formação do profissional responsável pelo trabalho pedagógico com as crianças, 

principalmente de 0 a 3 anos de idade, ao exercício da docência na creche e na pré-

escola, ao trabalho pedagógico com os bebês, ao número de crianças por professor, 

à organização dos espaços e ambientes de aprendizagem, dentre outros temas.  

 Os encontros de orientação/formação, por sua vez, ampliaram e 

aprofundaram as discussões e as reflexões trazidas pelos representantes dos 

municípios nas reuniões técnicas com o estudo de temas como: currículo e proposta 

pedagógica da Educação Infantil, organização de espaços e ambientes de 

aprendizagem na creche e na pré-escola, as interações e as brincadeiras no 

cotidiano das instituições de Educação Infantil, a avaliação na Educação Infantil, etc. 

O documento-base para o planejamento, execução e avaliação tanto das reuniões 

técnicas como dos encontros de orientação/formação foi as DCNEI, mas outros 

materiais, como documentos legais e textos orientadores, também foram utilizados 

durante as atividades. 

 Além dos encontros de orientação/formação, foram realizadas visitas técnicas 

em municípios de cada polo para o acompanhamento do desenvolvimento do 

Proinfância na Bahia e para as orientações sobre a proposta pedagógica, a estrutura 

e o funcionamento das instituições de Educação Infantil à luz das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Considera-se essa estratégia de 

visita ao município como fundamental para se compreender algumas questões e 

situações narradas e/ou problematizadas pelos seus representantes nas reuniões e 

encontros de orientação/formação, para avaliar como as Políticas Públicas para a 
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Educação Infantil têm sido executadas em cada município, bem como para 

acompanhar a repercussão das ações do Projeto nas instituições de Educação 

Infantil da rede, em órgãos competentes do sistema de ensino e em outras 

instituições do município ligadas à educação. 

 Para sistematização das informações relativas à execução das atividades as 

coordenadoras e estagiárias de polo ficaram com a responsabilidade de elaborar 

registros parciais com base nos roteiros de Relatório de Atividades tanto das 

reuniões técnicas (APÊNDICE I) quanto dos encontros de orientação/formação 

(APÊNDICE J). 

 Cada uma dessas atividades de assessoramento e acompanhamento 

pedagógico será abordada nas seções específicas seguintes. 

 

 

4.1 REUNIÃO TÉCNICA 

 

 As Reuniões Técnicas, integrantes da Ação 2 do Projeto, constituíram-se 

como reuniões de alinhamento com a finalidade de conhecer a realidade da 

Educação Infantil dos municípios contemplados pelo Proinfância no estado da Bahia, 

bem como de apresentar as ações pretendidas pelo Projeto aos seus participantes. 

Além de serem encontros para ajustes do Projeto e para o conhecimento da 

Educação Infantil dos municípios, foram também momentos de trocas de 

conhecimentos e experiências valorosas que, forneceram subsídios para o trabalho 

de assessoramento e acompanhamento pedagógico, estabelecendo-se como apoio 

para o início das devidas mudanças em prol de uma educação de qualidade nas 

creches e pré-escolas dos municípios. Nesse sentido, o Proinfância Bahia-

MEC/UFBA propôs a realização de duas Reuniões Técnicas nos 10 municípios-

âncoras, nos meses de fevereiro, julho e agosto. 

Diante disso, as reuniões técnicas demandavam a participação dos 

Secretários municipais de educação, dos técnicos das secretarias de educação,  e 

dos gestores escolares, tendo em vista sua finalidade. Nesse contexto, os dados 

abaixo demonstram que houve maior incidência de participação dos secretários 

municipais de educação, bem como de técnicos da secretária na primeira reunião 

técnica, representando respectivamente 10,1% e 13,5% dos participantes. 
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Gráfico 5: Função dos Participantes nas Reuniões Técnicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: : Listas de presença das Reuniões Técnicas Proinfância Bahia MEC-UFBA, ano 2013. 

 

 Além disso, contou-se com a participação em média de 182 municípios, e 692 

participantes por reunião técnica. As informações relativas às duas reuniões técnicas 

são apresentadas a seguir. 

 

 

4.1.1 Primeira Reunião Técnica 

 

 A primeira reunião técnica aconteceu nos dias 22 e 28 de fevereiro de 2013, 

Polos 1 a 5 e Polos 6 a 10, respectivamente, com a finalidade de apresentar 

conforme programação (APÊNDICE K): as ações do Projeto para os participantes, o 

calendário e as temáticas das reuniões técnicas e encontros de 

orientação/formação, bem como as ferramentas de socialização/comunicação do 

Projeto (blog, facebook e e-mail), e o estudo das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (2009).  

 Além disso, a primeira reunião técnica estabeleceu o contato inicial da equipe 

do Proinfância com os profissionais da Educação Infantil dos municípios, e por esse 

motivo tornou-se imprescindível a escuta desses participantes que expressaram: 

seus anseios, dúvidas sobre os objetivos e ações do Projeto de assessoramento e 

acompanhamento pedagógico; o contexto em que se insere e a organização da 

Educação Infantil nos municípios; a situação das obras das unidades do Proinfância; 
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bem como suas concepções de creche, pré-escola, Educação Infantil, criança, 

infância, brincadeira.  

 Pôde-se perceber que apesar das especificidades de cada município, todos 

apresentavam como demanda informações sobre o dia a dia nas salas de referência 

das crianças, a rotina da Educação Infantil, o currículo, os problemas ligados à 

gestão financeira do recurso destinado à construção das instituições do Proinfância, 

e a necessidade de qualificação/formação dos profissionais que atuam nas creches 

e pré-escolas. Notou-se também que as dúvidas e angústias apresentadas pelos 

participantes estavam relacionadas com o momento político no qual os municípios 

se inseriam, o período de transição de gestão municipal, que de maneira frequente, 

gera a desestabilização dos setores administrativos do município. 

 É importante destacar que nesse primeiro contato contou-se com a 

participação de 77,4% dos municípios contemplados pelo Proinfância, como 

demonstra o gráfico abaixo, e de 732 participantes, entre secretários de educação, 

técnicos da secretaria e profissionais de Educação Infantil (professores, 

coordenadores e gestores escolares). 

 

Gráfico 6: Participação dos municípios na primeira Reunião Técnica 

 

Fonte: Listas de presença da 1ª Reunião Técnica Proinfância Bahia MEC-UFBA, ano 2013. 

 

 O estudo das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009), foi proposto com a finalidade de 

alertar os profissionais da Educação Infantil sobre a necessidade de conhecer e 

refletir sobre as disposições da Resolução nº 5, tendo em vista a garantia do acesso 
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e atendimento de qualidade às crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Nesse sentido, 

as discussões com base nas DCNEI oportunizaram a ressignificação das 

concepções de: criança; currículo e proposta pedagógica, tendo a criança como 

centro; organização dos materiais, espaços e tempos; gestão democrática, na qual 

todos os sujeitos envolvidos (famílias, profissionais, crianças) estão comprometidos 

com a proposta pedagógica; função sócio política-pedagógica; eixos norteadores e 

avaliação na Educação Infantil. Enfim, temáticas que foram devidamente ampliadas 

nos encontros de orientação/formação, e que se tornaram objeto de discussão 

constante para os profissionais participantes do Projeto.  

 A primeira reunião técnica apresentou como ponto positivo a participação, a 

socialização das experiências, o interesse, a expectativa, a disposição dos 

participantes para mudar o perfil atual da Educação Infantil nos municípios, 

contribuindo, assim, para o fortalecimento e reconhecimento dessa primeira etapa 

da Educação Básica.  

 Para a equipe do Proinfância esse contato inicial teve como retorno a 

aceitação do Projeto pelos municípios, bem como o acesso a informações acerca da 

existência do Conselho Municipal de Educação, e da elaboração, pelos municípios, 

de documentos que devem nortear o trabalho pedagógico, como Plano Municipal, 

Diretrizes Curriculares, Proposta Pedagógica e Regimento Escolar. Desse modo, 

pôde-se conhecer as demandas, as fragilidades e os equívocos presentes no 

contexto da Educação Infantil nos municípios contemplados pelo Proinfância, tendo 

em vista o acompanhamento e o assessoramento pedagógico. Trabalho proposto no 

sentido de oportunizar reflexões sobre a Educação Infantil aos profissionais que 

atuam com as crianças, assim como a estruturação e a organização do 

funcionamento das unidades do Proinfância no estado da Bahia, pautados nas 

orientações legais que regem a Educação Básica.  

 Conclui-se, portanto, que esse primeiro contato com os municípios, contribuiu 

para a reflexão coletiva acerca da educação e do cuidado, na perspectiva do direito 

das crianças a uma Educação Infantil de qualidade, que possibilite o seu 

desenvolvimento integral, através das experiências, situações de aprendizagem, 

interações e brincadeiras. 
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4.1.2 Segunda Reunião Técnica 

 

 A segunda reunião técnica foi realizada nos dias 19 e 26 de julho (Polos 2 a 5 

e Polos 6 a 10, respectivamente) e 02 de agosto (Polo 1), após a realização de dois 

Encontros de Orientação/formação, e do I Encontro Estadual de Educação infantil, e 

contou com a seguinte programação (APÊNDICE L): Apresentação da equipe e da 

proposta da Pesquisa/Diagnóstico; Apresentação do Roteiro para elaboração da 

Proposta Pedagógica da Instituição de Educação Infantil; Apresentação da realidade 

da Educação Infantil pelos municípios participantes dos Proinfância Bahia MEC-

UFBA; Diálogo/Reflexão sobre as realidades apresentadas; e Reflexão sobre o 

impacto das atividades desenvolvidas pelo Projeto nas Políticas Públicas de 

Educação Infantil dos municípios participantes. 

 O número de participantes nessa reunião técnica foi de 651 participantes, de 

186 municípios (76,2% dos municípios contemplados pelo Proinfância), 

representando uma diminuição de participação da  para a segunda reunião. 

Destaca-se que um dos fatores relacionados à diminuição no quantitativo de 

participantes foi a frequência dos secretários de educação de muitos municípios, 

estes estiveram presentes na primeira reunião por ter sido o primeiro contato com o 

Projeto e não participaram na segunda e demais encontros. 

  

Gráfico 7: Comparativo de Participação dos municípios nas Reuniões Técnicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Listas de presença das Reuniões Técnicas Proinfância Bahia MEC-UFBA, ano 2013. 
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Educação Infantil no Estado da Bahia. A primeira etapa da pesquisa, a quantitativa, 

teve como foco a proposta pedagógica e a formação/condições de trabalho 

(professores e coordenadores pedagógicos), e como sujeitos participantes da 

pesquisa, a equipe técnica das Secretarias Municipais de Educação. A Ficha 

complementar foi previamente encaminhada, via e-mail, para os secretários 

municipais de educação com a finalidade de que estes selecionassem um técnico 

responsável pelo preenchimento do instrumento de pesquisa. 

 Além da aproximação entre os demais componentes da equipe do Proinfância 

com os profissionais de Educação Infantil, a aplicação da Ficha complementar 

oportunizou a alguns municípios a reflexão acerca da necessidade de se estruturar 

um setor específico de Educação Infantil na Secretaria Municipal de Educação, bem 

como de organizar um banco de dados, contendo as informações sobre o 

funcionamento da Educação Infantil no município. Isso porque, muitos municípios 

encontraram dificuldades na busca pelas informações solicitadas no instrumento de 

pesquisa, demandando maior tempo para a operacionalização desta etapa. 

 A segunda reunião técnica constituiu-se também como mais um momento de 

escuta dos profissionais, no entanto neste encontro o foco das exposições foi a 

prática pedagógica considerada exitosa pelos representantes dos municípios. Diante 

disso, pôde-se vivenciar apresentações que demonstraram mudanças nas práticas 

desenvolvidas, como “atividades” de incentivo às narrativas, aos movimentos amplos 

das crianças, à cultura local, ao contato com a natureza através do cultivo de hortas; 

assim como ações equivocadas que se aproximavam de concepções de Educação 

Infantil, criança e infância destoantes das dispostas nas DCNEI, a exemplo do uso 

de livros didáticos e do desenvolvimento de atividades prontas e repetitivas. 

 Desse modo, conclui-se que apesar das mudanças que já vêm acontecendo, 

ainda há muito que se fazer para a efetivação de uma Educação Infantil de 

qualidade que atenda as reais necessidades de educação, cuidado e aprendizagem 

da criança. O que pressupõe mudança de comportamento por parte dos 

profissionais que atuam na área, bem como a construção de Propostas Político-

Pedagógicas que levem em consideração as particularidades e especificidades da 

ação pedagógica com as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, enfatizando com 

veemência o papel das interações e brincadeiras, de modo a não repetir práticas 

que se constituem como processos de escolarização de maneira antecipada.  
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 No que tange esse aspecto, foi apresentado, ainda nessa reunião, a sugestão 

de um Roteiro para elaboração da Proposta Pedagógica para Educação Infantil 

(APÊNDICE M). Vale ressaltar que esse roteiro foi apresentado não como um 

modelo pronto e único, mas como uma orientação que deveria ser adequada à 

realidade de cada município, tendo em vista a compreensão, por parte dos 

profissionais que atuam em creches e pré-escolas nos municípios contemplados 

pelo Proinfância, da possibilidade de elaboração e da relevância desse documento 

para o desenvolvimento das práticas pedagógicas nas instituições.  

 

 

4.2 ENCONTROS DE ORIENTAÇÃO/FORMAÇÃO 

 

 Os Encontros de Orientação/formação constituíram a Ação 2 do Projeto de 

assessoramento e acompanhamento Pedagógico aos municípios contemplados pelo 

Proinfância no estado da Bahia, tendo por objetivos: assessorar a formação 

continuada dos professores e gestores na construção da proposta pedagógica das 

instituições de Educação Infantil do Proinfância, com vistas à implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; e contribuir para o 

fortalecimento das políticas municipais de Educação Infantil. 

 Nesse sentido, com a finalidade de investir na orientação/formação dos 

profissionais que atuam nas instituições de Educação Infantil, o Proinfância Bahia-

MEC/UFBA propôs a realização de três encontros de orientação/formação nos 10 

municípios-âncora, nos meses de março, maio e setembro. Esses encontros foram 

organizados de forma a garantir a discussão de temáticas importantes para a 

reflexão a respeito da prática pedagógica. Para a abordagem das temáticas foram 

convidados professores formadores especialistas na área que ficaram com a 

responsabilidade de conduzir e mediar as discussões. Dessa forma, além da 

coordenação da equipe do Proinfância, os encontros de Orientação/formação 

contaram com a participação e colaboração de professores formadores.  

 Inicialmente o público alvo estimado dos encontros foi de três profissionais de 

cada município, priorizando os coordenadores pedagógicos que teriam o papel de 

repassar/multiplicar as informações obtidas nos Encontros de Orientação/formação 

para os demais profissionais que atuam na área em seus respectivos municípios. 

Atendendo a essa prerrogativa, contou-se com um número significativo de 
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79,7% 

20,3 % 

coordenadores ao longo do processo formativo, como demonstra o gráfico disposto 

no Capítulo 2, Abrangência do Projeto, deste relatório. Além disso, por motivos que 

ficaram claros ao longo do percurso (a exemplo da demanda dos municípios por 

informação acerca da Educação Infantil) o número de participantes extrapolou a 

expectativa inicial, estabelecendo-se uma margem de 3 a 5 participantes por 

municípios nos encontros. 

  

Gráfico 8: Média de Participação dos profissionais de educação infantil por 
municípios nos Encontros de orientação/formação 

 

 

 

 

Fonte: Listas de Presença dos Encontros de orientação/formação, Proinfância Bahia MEC-UFBA, ano 

2013. 

 

 A participação dos municípios nos encontros foi, em média, de 189 

municípios, representando cerca de 79,7% de participação, como disposto no gráfico 

abaixo: 

 

Gráfico 9: Participação dos municípios nos encontros de orientação/formação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Listas de Presença dos Encontros de orientação/formação,Proinfância Bahia MEC-UFBA, ano 2013. 
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87,7% 

12,3% 

 

 Considera-se um percentual de participação expressivo, uma vez que sabe-se 

das dificuldades enfrentadas pelos municípios para garantia das despesas de seus 

representantes relativas ao deslocamento, alimentação e hospedagem quando a 

distância geográfica é significativa. 

 Nas seções seguintes serão apresentadas informações a respeito dos três 

encontros de Orientação/formação realizados. 

 

 

4.2.1 Primeiro Encontro de Orientação/formação 

 

 O primeiro Encontro de Orientação/formação aconteceu nos dias 15 (Polo 1 a 

5) e 22 de março (Polo 6 a 10), tendo como temática “Construindo, implementando e 

avaliando a proposta pedagógica de Educação Infantil”, à luz da Resolução nº 5, de 

17 de dezembro de 2009, e do artigo “O currículo na Educação Infantil: O que 

propõem as novas Diretrizes Nacionais?” de Zilma Oliveira (2010). Nesse encontro, 

contou-se com a participação de 87,7% dos municípios contemplados pelo 

Proinfância no estado da Bahia, e de 842 profissionais. 

 

Gráfico 10: Participação dos municípios no primeiro Encontro de 
orientação/formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Listas de Presença do 1º Encontro de orientação/formação, Proinfância Bahia MEC-

UFBA,Março/2013. 

 

 Por meio dessa temática o encontro proporcionou aos participantes diálogos 

sobre: o conceito de proposta pedagógica, de projeto político pedagógico, de 
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currículo, a organização e gestão da prática pedagógica, os eixos norteadores da 

Educação Infantil, a concepção de avaliação e sua importância para o 

acompanhamento do desenvolvimento das crianças e as demais concepções que 

precisam constar em uma proposta pedagógica de Educação Infantil. Nesse sentido, 

uma das participantes resumiu as discussões realizadas como um momento de 

releitura das DCNEI: 

 

[...] ficou mais claro que a E.I. é uma etapa da Educação Básica que 
deve ser respeitada em sua especificidade, sem antecipação dos 
conhecimentos próprios do ensino fundamental, mas que deve 
garantir a continuidade do processo de desenvolvimento e 
aprendizagem da criança, fazendo necessária a adoção de uma 
prática avaliativa capaz de oferecer aos educadores dos anos 
posteriores informações claras e suficientes para que haja 
continuidade no processo avaliativo. (representante Município Santa 
Maria da Vitória) 

  

 Destaca-se que a reflexão sobre concepção de infância e criança foi 

apresentada aos profissionais, sob uma abordagem histórica, por meio da qual os 

mesmos foram levados/as a compreender como o tempo, os fatos e a história 

contribuíram/contribuem para a construção da concepção de educação, de infância 

e de criança. Desse modo, a história da Educação Infantil, e as suas respectivas 

Políticas Públicas foram sendo analisadas e compreendidas como o resultado da 

luta dos movimentos sociais, de mulheres e dos profissionais da educação de todo o 

Brasil.  

 Vale ressaltar que as discussões em torno da ressignificação das concepções 

de Educação Infantil, criança e infância permearam todo o processo de 

orientação/formação, contribuindo para a quebra de paradigma acerca da Educação 

Infantil como fase de antecipação e/ou preparação para as etapas seguintes, 

quando na realidade a mesma deve ser vista como um processo de 

desenvolvimento integral das crianças e de aprendizagem contínuo. 

 Constituiu-se também como objeto de diálogo desse encontro a temática da 

educação de bebês, discussão recente na área da Educação Infantil, que ainda é 

um desafio para muitos professores, porém muito pertinente, pois possibilita a 

reflexão dos mesmos sobre as possibilidades de se trabalhar com os bebês, bem 

como da necessidade de ampliação da oferta de creche de qualidade, 

especialmente para as crianças de 0 a 2 anos. 
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 Nesse sentido, com a finalidade de fomentar a criação e o fortalecimento de 

Políticas Públicas de Educação Infantil nos municípios, bem como de contribuir para 

os diálogos, formação e orientação dos profissionais, foi distribuído nesse encontro 

um CD organizado pela equipe do Proinfância Bahia MEC-UFBA contendo: marcos 

teóricos da Educação Infantil, dispositivos legais do profissional da área, 

documentos legais do Proinfância, orientações e parâmetros para a Educação 

Infantil e a coleção Currículo em movimento do MEC. (ANEXO A) 

 O material disponibilizado, bem como os esclarecimentos e discussões sobre 

os documentos legais, com ênfase para a Resolução nº 5 (Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil) foi apresentado pelos participantes como ponto 

forte do primeiro Encontro de Orientação/formação, tendo em vista que muitos 

profissionais não têm acesso a essas informações, como apresentado por uma 

participante: “Pontos Fortes – São as novidades relacionadas ao conhecimento das 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil que foram abordadas durante 

o encontro’”. 

 Além disso, pôde-se concluir que o encontro contribuiu para a compreensão 

dos participantes acerca da pertinência da construção da Proposta Pedagógica para 

a Educação Infantil dos municípios e para as instituições. Sendo assim, as 

discussões refletiram para os profissionais como orientações para a construção ou 

formulação da Proposta Pedagógica para a Educação Infantil no seu município; para 

compreender que a construção da Proposta Pedagógica é uma conquista e um fazer 

coletivo, como relatado por uma participante: 

 

É importante todos estarem envolvidos neste projeto, prefeito, 
secretário de educação, gestores, coordenadores... Todos precisam 
estar presentes nessas formações, porque de nada adianta ouvir, 
planejar, se nada é posto em prática... Muitas vezes as necessidades 
não são atendidas. (representante Município de Baixa Grande) 
 

 Outro aspecto identificado foi a importância da elaboração de uma proposta 

pedagógica voltada para a realidade local, tendo como referência os pressupostos 

das DCNEI. 
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4.2.2 Segundo Encontro de Orientação/formação 

 

 O segundo encontro aconteceu nos dias 17 e 24 de maio (Polos 1 a 5 e Polos 

6 a 10 respectivamente) e abordou a temática “Organizando espaços, materiais, 

tempos e agrupamentos na Educação Infantil”, a partir do Artigo 8º das DCNEI e dos 

seguintes referenciais teóricos: Criança quer mais do que espaço de Lenira Haddad 

e Maria da Graça Horn (2011) e Leituras sobre o tempo: o dia a dia das creches e 

pré-escolas de Ana Maria Mello (2011).  

 A participação dos municípios foi equivalente ao encontro anterior, com uma 

representação de 87,7% dos municípios contemplados pelo Projeto, no entanto o 

número de participantes foi inferior, com a presença de 690 educadores. 

 As discussões realizadas no encontro pautaram-se nos seguintes aspectos: 

espaço como promotor de interações sociais; organização do tempo/rotina; 

dimensões estética, funcional e de segurança relacionadas à organização do 

espaço; organização do trabalho (espaços, materiais, tempos, agrupamentos, 

metodologias) para as crianças vivenciarem experiências relativas às várias 

linguagens, ao conhecimento do mundo natural e social e à matemática; e funções 

do espaço em relação ao desenvolvimento das crianças. 

 Retomou-se nesse encontro, o Artigo 8º das DCNEI, o primeiro parágrafo, o 

qual expressa a pertinência das Propostas pedagógicas das creches e pré-escolas 

conceberem a organização de espaços e ambientes como componente curricular da 

Educação Infantil, atendendo ao pressuposto de que a organização de materiais, 

espaços e tempos devem assegurar às crianças: acesso a processos de 

apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de 

diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à 

confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com 

outras crianças. 

 É importante destacar que o fato do encontro abordar uma temática voltada 

para o cotidiano das salas de referência, contribuiu para a participação mais ativa 

dos participantes nas discussões, para a compreensão dos mesmos acerca das 

possibilidades de potencializar os espaços e ambientes, além de proporcionar aos 

profissionais um novo olhar sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas nas 

instituições. Nesse contexto, os profissionais demonstraram estar envolvidos com 

sentimento de pertencimento àquilo que estava sendo mostrado e discutido, como 
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expressou uma das participantes: “De todos os encontros este foi o melhor. Por 

quê? Porque mostrou muitas práticas e é isso o que a maioria dos educadores quer. 

Ver novas experiências, novas ideias para que possamos levar para nossa prática 

diária. Apresentação dez!” (representante Município de Brotas de Macaúbas). 

 Neste mesmo Encontro de Orientação/formação, atendendo à solicitação 

realizada no primeiro encontro, brinquedos e produções locais da Educação Infantil 

foram levados pelos participantes a fim de expor, socializar e provocar trocas de 

experiências entre eles. Essas produções e materiais foram recolhidas pela equipe 

do Proinfância para compor a instalação do II Encontro Estadual.  

 Outro aspecto explorado pelas professoras formadoras foi a reflexão sobre as 

possibilidades e a importância de se utilizar brinquedos e brincadeiras da cultura 

local no cotidiano das creches e pré-escolas, atendendo assim, às disposições da 

Resolução nº 5 (2009), no que tange a garantia de Propostas pedagógicas que 

tenha “vinculação inerente à realidade dessas populações, suas culturas, tradições e 

identidades, assim como a práticas ambientalmente sustentáveis”.  

 Diante disso, as professoras formadoras deixaram claro que, enquanto 

profissionais da Educação Infantil, precisamos pensar em ambientes em que haja a 

participação e respeito à diversidade familiar, diversidade cultural, relação com a 

comunidade e gestão democrática, sem esquecer da indissociabilidade entre o 

cuidar e o educar. Nesse aspecto, umas das participantes expressou que a maior 

dificuldade na organização dos espaços e ambientes é 

 

[...] que os espaços de interação entre as crianças nem sempre são 
pensados pelos adultos na perspectiva da criança e sim, do próprio 
adulto. No 1º Encontro de Educação Infantil realizada pela 
FACED/UFBA, percebi, ao ser apresentada uma pesquisa sobre a 
Educação Infantil do Campo, que ela brinca mais fora da escola, que 
dentro dela. Considerando a importância da organização dos 
espaços para as crianças pequenas nas escolas e creches nas áreas 
urbanas também se configuram como um problema. Já temos alguns 
espaços com estruturas físicas e arquitetônicas com qualidade 
considerável, mas não observamos ainda a Cultura Infantil nas suas 
dependências e ambientes. (representante Município Porto Seguro.) 

  

 Destaca-se, portanto, como ponto positivo nesse encontro o despertar para as 

possibilidades de mudança na prática pedagógica, através do olhar das crianças 

para os espaços e ambientes nas instituições de Educação Infantil. Isso porque, por 

meio das discussões, dos exemplos expostos, os profissionais compreenderam que 
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mesmo com poucos recursos financeiros, é possível organizar espaços e ambientes, 

tornando-o favorável à aprendizagem e ao desenvolvimento integral das crianças. 

 

 

4.2.3 Terceiro Encontro de Orientação/formação 

 

 É importante colocar que as duas primeiras temáticas dos Encontros de 

Orientação/formação foram selecionadas pela Coordenação do Projeto, devido à 

relevância e à urgência das mesmas para a reflexão das práticas pedagógicas 

desenvolvidas com as crianças no contexto da Educação Infantil nos municípios 

contemplados pelo Proinfância. 

 Em contrapartida, o tema estudado no terceiro Encontro de 

Orientação/formação foi escolhido pelos participantes de cada polo, atendendo, 

assim, às demandas e especificidades de cada região, tendo em vista que não 

haveria oportunidade para as discussões das diferentes temáticas, igualmente 

relevantes, para os profissionais, em todos os municípios-âncora. Assim, foi 

privilegiado o tema de maior demanda em cada Polo. 

 Nesse encontro, contou-se com a participação de 77% dos municípios do 

Proinfância, e com a presença de 667 profissionais. 

 

Gráfico 11: Comparativo de Participação nos Encontros de orientação/formação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Listas de Presença do 1º Encontro de orientação/formação, Proinfância Bahia MEC-UFBA, ano 

2013. 
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relacionada à rotatividade dos profissionais de Educação Infantil nos municípios, por 

questões políticas. No entanto, é importante destacar que os profissionais que se 

fizeram presentes ao longo do percurso formativo demonstraram um 

comprometimento específico com a Educação Infantil, uma vez que estiveram, de 

modo geral, engajados na causa pelas melhorias no atendimento às crianças nas 

instituições, além de melhorias nas instituições das quais fazem parte, nas Políticas 

Públicas e no reconhecimento de seu trabalho. 

 Nesse contexto, no terceiro e último encontro, que ocorreu nos dias 20 e 27 

de setembro (Polos 1 a 5 e Polos 6 a 10, respectivamente), as temáticas foram: 

“Prática pedagógica: cotidiano e rotina na Educação Infantil” (Polo 1, 2 e 9); 

“Inclusão na Educação Infantil” (Polo 3 e 7); “Livro didático na Educação Infantil?” 

(Polo 4); “O Brincar na Educação Infantil” (Polo 5 e 6); e “Avaliação na Educação 

Infantil” (Polo 8 e 10). 

 No que tange à temática da “Prática pedagógica: cotidiano e rotina na 

Educação Infantil”, oportunizou-se aos participantes o diálogo sobre o cuidado, a 

educação e a rotina na Educação Infantil a partir da concepção atual de criança e de 

infância, da percepção de que a rotina da Educação Infantil brasileira está centrada 

absolutamente no professor, e da compreensão dos elementos constitutivos das 

rotinas (espaço, ambiente, tempo, atividades, experiências, oferta de materiais) que 

se concretizam no dia-a-dia das crianças na instituição. Nesse sentido, os 

profissionais da área devem ter como centro do planejamento pedagógico as 

crianças, seus desejos, a busca do bem-estar nos espaços e ambientes, e a 

execução de práticas pedagógicas condizentes com sua faixa etária e com suas 

individualidades. 

 O tema da “Inclusão na Educação Infantil” foi apresentado sobre o viés dos 

direitos das crianças com deficiência a um atendimento de qualidade nas classes 

regulares de Educação Infantil, tendo em vista que esse atendimento abarca: o 

acesso de todas à educação; a promoção da acessibilidade; o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE); a adaptação do currículo, métodos, recursos de 

acordo com as necessidades educativas de cada criança; a necessidade de 

qualificação profissional para o atendimento das crianças em suas especificidades. 

Desse modo, a discussão dessa temática contribuiu para compreensão da 

necessidade de elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 
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favoreçam a participação integral das crianças com necessidades educativas 

especiais. 

 Outra temática relevante foi a discussão sobre “Livro didático na Educação 

Infantil?”, tendo em vista que os mesmos são oferecidos pelos pacotes prontos das 

editoras que não se preocupam com as peculiaridades sociais e culturais de cada 

instituição, dando margem ao questionamento sobre quais sujeitos queremos formar 

para o futuro: sujeitos de direitos que são autônomos e se reconhecem como 

construtores das suas culturas ou sujeitos reprodutores das culturas dominantes? 

Além das discussões acerca dos pacotes educacionais utilizados indevidamente, 

ocorreram debates sobre as políticas educacionais nos municípios e a valorização 

dos professores que devem se responsabilizar pelo desenvolvimento das crianças e 

assumir a profissão docente. 

 “O Brincar na Educação Infantil” foi outro tema debatido, na perspectiva de 

que a brincadeira se constitui como eixo do currículo da Educação Infantil, e que 

deve ser vista como ação inerente à cultura da infância, possibilitando às crianças 

independência e autonomia para movimentar-se, manipular objetos diferentes, 

experienciar, interagir, em prol do seu desenvolvimento integral. 

 O tema da “Avaliação na Educação Infantil” foi apresentado como um 

elemento de acompanhamento do desenvolvimento das crianças no processo de 

construção do conhecimento. Nesse sentido, percebeu-se que a avaliação na 

Educação Infantil deve estar pautada nas ações de observação, escuta e registro 

das situações vivenciadas no cotidiano da instituição. Com essa finalidade, os 

profissionais puderam compreender a avaliação como um ato de acolher as 

crianças, bem como desenvolver um olhar interrogativo, educar a escuta para 

entender os modos de sentir, pensar, fazer, perguntar, enfim perceber a 

complexidade das ações das crianças individualmente e no coletivo. Além disso, 

através da temática discutiu-se sobre a importância da documentação pedagógica 

na Educação Infantil, a pertinência da observação, dos registros, e as possibilidades 

do uso do portfólio. 

 Conclui-se, portanto, que o terceiro Encontro de Orientação/formação 

constituiu-se como momento rico de discussões diversificadas, e igualmente 

relevantes, que culminaram a Ação 2 deste Projeto, por meio do qual pôde-se 

perceber que os representantes dos municípios participantes apresentaram um olhar 

diferenciado em relação às capacidades das crianças das instituições nas quais 
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trabalham e à concepção de Educação Infantil, repercutindo, assim, no 

comprometimento dos mesmos na busca por orientação/formação/informação, bem 

como no engajamento político em prol da construção de uma Educação Infantil de 

qualidade no município.  

 

 

4.2.4 Considerações acerca dos Encontros de Orientação/formação 

  

 Ao longo desse percurso formativo, os profissionais de Educação Infantil 

demonstraram a necessidade de dividir suas experiências, ouvir o que seus colegas 

tinham a dizer a respeito do trabalho que vem realizando nas instituições, aprender 

continuamente para, a partir daí, defenderem com veemência o direito e a garantia 

do atendimento de qualidade às crianças em creches e pré-escolas. Desse modo, 

pôde-se vivenciar momentos de excelência para a escuta, para aprendizagem, 

socialização, envolvimento com as atividades promovidas, e interação com o 

coletivo, expressando as inquietações, expectativas, dúvidas e anseios em relação à 

Educação Infantil. 

 No entanto, percebeu-se no decorrer dos encontros, a partir das reações dos 

participantes, aspectos que dificultam uma prática pedagógica de qualidade, a 

exemplo: rotatividade entre os profissionais que atuam na Educação Infantil, 

desconhecimento, ausência de espaços adequados, falta de qualificação da 

gestão/coordenação, materiais inadequados e/ou ausência de materiais, livros e/ou 

brinquedos disponibilizados para o acesso dos professores e crianças, equívocos 

nas concepções de criança, infância, Educação Infantil, insegurança na práxis. 

Entraves que podem ser percebidos na escrita de uma das participantes: 

 

Nossa realidade e angústia nas escolas de Educação Infantil são: 
como preparar uma rotina para a educação infantil; o tempo do 
recreio; número de alunos por sala; profissionais sem perfil atuando 
na Educação Infantil; alunos da Educação Infantil com rotina 
cansativa, sem atividades lúdicas e quatro horas diárias 
desenvolvendo tarefas escritas; a Educação Infantil na zona rural em 
salas multisseriadas e escolas que abrangem alunos de três, quatro, 
cinco, seis e sete anos. (representante Município Presidente Jânio 
Quadros) 
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 Enfim, aspectos que influenciam significativamente a prática pedagógica, 

demandando a permanência do acompanhamento e assessoramento pedagógico, 

bem como políticas permanentes de formação continuada para todos os 

profissionais que atuam na Educação Infantil.  Vale ressaltar que a demanda por 

uma formação continuada, deve levar em consideração a importância da ação-

reflexão-ação, da contextualização dos estudos teóricos e das orientações legais 

com a prática desenvolvida e da socialização dos resultados dessas reflexões, para 

o desenvolvimento de práticas pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento 

como um todo das crianças. 

 

 

4.3 ENCONTROS ESTADUAIS 

 

 A realização dos Encontros Estaduais foi uma ação integradora implementada 

pelo Proinfância Bahia MEC-UFBA a fim de fortalecer a Educação Infantil no estado 

da Bahia a partir do fomento de experiências político-formativas a todos os 

participantes, em especial, aos representantes dos 237 municípios que participaram 

deste Projeto.  

 Estes eventos estaduais foram momentos de grande relevância para o 

acompanhamento e assessoramento pedagógico propostos, tendo em vista a 

importância dos temas discutidos e a possibilidade de contribuir para a constituição 

e fortalecimento da identidade dos profissionais da Educação Infantil, e de aproximar 

os municípios participantes, dando abertura para ampliarem a comunicação entre si 

e para criarem um vínculo maior entre os profissionais da Educação Infantil no 

Estado. 

 Os referidos Encontros se configuraram ainda como uma possibilidade para 

os municípios refletirem sobre a política pública municipal para a Educação Infantil, 

no sentido de assumir e reforçar, cada vez mais, o compromisso com a construção 

de uma Educação Infantil de qualidade para todas as crianças de 0 a 5 anos e 11 

meses de idade. 

 Neste item, nas linhas a seguir, os eventos estaduais do Projeto foram 

caracterizados de forma mais abrangente, destacando-se as principais informações 

sobre a programação e o desenvolvimento das atividades, bem como o número de 

participantes e de municípios representados. Em seguida, foram apresentadas as 
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avaliações e os resultados, isto é, as ressonâncias segundo os participantes acerca 

destes eventos enquanto atividades previstas pelo Projeto Proinfância Bahia MEC-

UFBA.  

 Para tanto, foram analisadas as Fichas de Avaliação dos dois primeiros 

encontros estaduais (APÊNDICES N e O), preenchidas pelos participantes, assim 

como os Relatórios Finais de atividades do Projeto elaborados pelas coordenadoras 

e estagiárias de polo (APÊNDICE P) e das estagiárias da Equipe local (APÊNDICE 

Q).  

 

 

4.3.1 I Encontro Estadual 

 

 O I Encontro Estadual de Educação Infantil Proinfância Bahia / Curso de 

Especialização em Docência na Educação Infantil / MEC-UFBA ocorreu nos dias 26 

e 27 de abril de 2013, no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador-BA, e apresentou como 

tema o “Currículo da educação infantil: dos consensos teóricos às Políticas 

Públicas e práticas pedagógicas”. 

 Este Encontro foi uma realização da Faculdade de Educação (FACED) da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), do Proinfância Bahia MEC-UFBA e do Curso 

de Especialização em Docência na Educação Infantil MEC-UFBA.  Contou com a 

parceria do Fórum Baiano de Educação Infantil (FBEI) e do Movimento Interfóruns 

de Educação Infantil do Brasil (MIEIB) e teve ainda o apoio da Secretaria da 

Educação Básica / Ministério da Educação.  

 Além das palestras e de outros momentos de debate e socialização, o I 

Encontro Estadual do Projeto apresentou ao público uma instalação artística que se 

estendia por todo o local destinado ao evento, desde o espaço reservado para o 

credenciamento e recepção, até ao auditório em que foram realizadas as discussões 

temáticas.  

 A mostra artística expôs o resultado das produções de estudantes de 

Pedagogia da FACED/UFBA, confeccionadas no primeiro semestre de 2013, 

durante as aulas dos componentes curriculares Educação Infantil e Práticas 

Educativas em Educação Infantil. Foram apresentados, nesta Instalação, variados 

brinquedos e outros materiais pedagógicos destinados à prática educativa em 

creches e pré-escolas. Esta proposta de exposição provocou vários comentários e 
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considerações durante e após o evento, que puderam ser encontradas 

especialmente na Ficha de Avaliação preenchida pelos participantes.  

 Segundo o parecer de uma participante do Encontro: “Todo o material 

utilizado no evento foi de exelente (sic) qualidade, inclusive os brinquedos dos 

cantos diversificados”. Outra avaliação considerou que: “[...] a organização do 

espaço, com a exposição dos materiais reciclados fez dele um local estratégico.”  

 Ao pensar nesse lugar “estratégico”, uma estagiária do Projeto, membro da 

comissão organizadora, também apresentou reflexões sobre a exposição de 

materiais que foi montada no espaço: 

 
Quando cheguei ao Hotel, bem cedo, e vi toda a arrumação da 
exposição e da mesa do auditório com bonecos(as) e variados tipos 
de brinquedo, que exalavam um aroma de infância, fiquei encantada! 
Aquela visão era uma espécie de consagração do trabalho em/da 
equipe, do nosso desejo de mudança e da busca por avanços na 
Educação Infantil no estado da Bahia. (IP12) 

 

 Para outra participante do Encontro: “O ambiente de acolhida foi excelente e 

cativou os nossos espaços para acolher os pequenos. Certamente tem a cara da 

Educação Infantil.”  

 Como os encontros estaduais do Proinfância Bahia MEC-UFBA foram 

momentos de aprendizagem que contribuíram para o acompanhamento e 

assessoramento pedagógico nos municípios que aderiram ao Projeto, entende-se 

que o espaço físico também foi organizado de forma intencional, enquanto 

componente pedagógico elementar para o pleno desenvolvimento das atividades 

planejadas. A comissão organizadora do encontro buscou explorar o espaço 

compreendendo que ele não é apenas um pano de fundo acessório à prática 

educativa, mas um terceiro educador, um formador estético por excelência.  

 Assim também deve ocorrer na ação pedagógica desenvolvida nas unidades 

de Educação Infantil, visto que a prática educativa solicita um cuidado com os 

elementos que se entrecruzam ao fazer docente, entre eles, o ambiente físico. Deste 

modo, há uma necessidade de organização do espaço para que seja possível 

alcançar os objetivos do educar e do cuidar sugeridos pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil.  

 Em relação à programação do evento (APÊNDICE R), no primeiro dia, 26 de 
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abril de 2013, houve a composição da mesa de abertura3, que contou com a 

presença de representantes das principais instituições vinculadas à Educação 

Infantil nos âmbitos federal, estadual e municipal, assim como às ações do Projeto 

Proinfância Bahia MEC-UFBA.  

 A presença dessas instituições foi muito significativa e mostrou que, por parte 

delas, há um acolhimento em relação às atividades do Projeto e um compromisso 

para com a Educação Infantil no Estado. Além disso, percebeu-se que a parceria e o 

apoio das instituições presentes, como a UNCME, UNDIME, UPB, FBEI e MIEIB, por 

exemplo, contribuíram para o fortalecimento do debate entre os profissionais da 

Educação Infantil em busca de Políticas Públicas que assegurem uma educação de 

qualidade para as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses na Bahia. 

 Após este momento ímpar, houve uma apresentação cultural desenvolvida 

pelos artistas José Rêgo (Pinduka) e Luciene Souza, que cantaram cantigas, trovas 

e cordel com a temática da infância. Em seguida, aconteceu a conferência de 

abertura, ministrada pela Prof.ª Dr.ª Zilma de Moraes Ramos de Oliveira (USP), que 

trazia o mesmo título/tema do evento e contou com a coordenação da coordenadora 

geral do Proinfância Bahia MEC-UFBA, a Prof.ª Ms. Marlene Oliveira dos Santos 

(FACED/UFBA – FBEI/MIEIB). 

 Além da conferência de abertura, neste dia, ocorreu ainda a “Mesa 1: 

Políticas Públicas, marco legal da Educação Infantil e suas implicações para o 

currículo da Educação Infantil”, com palestras da Prof.ª Rita de Cássia Coelho 

Freitas (COEDI/MEC) e do Prof. Raimundo Moacyr Mendes Feitosa (CNE), sob a 

coordenação da Prof.ª Dr.ª Dinéa Maria Sobral Muniz (FACED/UFBA). 

 A “Mesa 2: Formação de professores e especificidades da docência na 

Educação Infantil” aconteceu no 27 de abril de 2013 e teve como palestrantes a 

Prof.ª Dr.ª Maria Fernanda Rezende Nunes (UNIRIO/PUC-RJ) e a Prof.ª Dr.ª Silvia 

Cruz (UFC), com a coordenação da coordenadora geral do Curso de Especialização 

em Docência na Educação Infantil/MEC-UFBA, a Prof.ª Dr.ª Mary de Andrade 

Arapiraca (FACED/UFBA). 

                                                           
3
 Secretaria de Educação Básica/Coordenação de Educação Infantil (COEDI/MEC), FACED/UFBA, Ministério 

Público, Secretaria de Educação do Estado, Fórum Baiano de Educação Infantil (FBEI), Movimento Interfóruns 
de Educação Infantil do Brasil (MIEIB), UNDIME Bahia, UNCME Seção Bahia, União dos Municípios da Bahia 
(UPB), SINPRO Bahia, APLB Sindicato, Conselho Estadual de Educação da Bahia, Tribunal de Contas do 
estado da Bahia, Conselho Municipal de Educação de Salvador, União dos Municípios da Bahia (UPB), Rede 
Nacional pela Primeira Infância. 
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 Em seguida, a Prof.ª Dr.ª Tacyana Karla Gomes Ramos (UFS) e a Prof.ª Dr.ª 

Daniela de Oliveira Guimarães (UFRJ) palestraram na “Mesa 3: Qual currículo para 

os bebês e crianças pequenas?”, que contou com a coordenação da coordenadora 

adjunta do Proinfância Bahia MEC-UFBA, a Prof.ª Ms. Maria Izabel Souza Ribeiro 

(FACED/UFBA - FBEI). 

 O último ciclo de palestras, coordenado pela Prof.ª Ms. Heloísa Helena 

Tourinho Monteiro (SINPRO Bahia - FBEI), ocorreu com a constituição da “Mesa 4: 

Educação Infantil do campo: concepções, políticas, oferta e demanda”, que 

apresentou os estudos e reflexões da Prof.ª Dr.ª Jaqueline Pasuch 

(UNEMAT/SINOPE) e da Prof.ª Dr.ª Fernanda de Lourdes Almeida Leal (UFCG) 

sobre a educação de crianças de 0 a 6 anos residentes em áreas rurais do país. 

 Conforme o registro de um participante deste primeiro encontro estadual: 

“Todos os palestrantes trouxeram contribuições muito relevantes que nos ajudam a 

olhar a realidade da EI em nosso Município com novos elementos de análise.” O que 

indica ser a atividade promovida pelo Projeto uma ação renovadora e de grande 

importância para as Políticas Públicas municipais em Educação Infantil. 

 A avaliação feita por outro participante também considerou a pertinência das 

reflexões empreendidas nas palestras deste primeiro encontro, segundo ele: “O 

encontro foi muito proveitoso pela troca de saberes dos palestrantes, pois cada um 

apresentou na sua fala Propostas pedagógicas específica (sic) as classes de E.I 

mesmo sendo de regiões diferentes.”  

 Uma estudante presente nas discussões temáticas do Encontro acrescentou 

dizendo: “Parabéns a organização do evento, como aluna do curso de Pedagogia da 

FACED foram engrandecedoras as contribuições trazidas pelos convidados 

engrandeceram o meu processo de formação.” 

 Participaram deste evento um total de 884 pessoas, que faziam parte do 

Projeto Proinfância Bahia MEC-UFBA, do Curso de Especialização em Docência na 

Educação Infantil/MEC-UFBA, da comissão organizadora, dos palestrantes e do 

público externo (profissionais da Educação, estudantes e demais interessados na 

temática). No gráfico a seguir, é possível identificar melhor o registro do quantitativo 

do público presente: 
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Gráfico 12: Participação no I Encontro Estadual (em %) 

 
Fonte: Arquivo do Projeto Proinfância Bahia MEC-UFBA - 2013 

 

 A maior participação no Encontro foi a dos representantes dos municípios que 

aderiram ao Proinfância Bahia MEC-UFBA, somando um total de 57,8%. Conforme o 

gráfico, os participantes do público externo representaram 26,6% do número total de 

inscritos. A quantidade de participantes do Curso de Especialização em Docência na 

Educação Infantil/MEC-UFBA somou 12,2%, a da comissão organizadora foi de 

2,3% e a dos palestrantes presentes totalizou 1,1% do número de participantes.  

 Os municípios que aderiram ao Proinfância Bahia MEC-UFBA foram 

representados no evento por um total de 474 participantes, conforme a tabela a 

seguir, que descreve a participação em cada polo do Projeto: 

 

Tabela 1: Total de municípios presentes no I Encontro Estadual 

 

Polo 
Nº total de 

municípios 

Nº de 

municípios 

presentes 

 

Nº de 

participantes 

por polo 

Polo 1 – Irecê 22 15 44 

Polo 2 – Salvador 31 29 97 

Polo 3 – Euclides da Cunha 27 17 52 

Polo 4 – Amargosa 26 17 50 

Polo 5 – Ilhéus 35 22 52 
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Polo 6 – Vitória da Conquista 28 16 35 

Polo 7 – Senhor do Bonfim 13 10 29 

Polo 8 – Baixa Grande 19 14 44 

Polo 9 – Caetité 31 20 47 

Polo 10 – Morro do Chapéu 12 6 24 

Total 244 166 474 

Fonte: Arquivo do Projeto Proinfância Bahia MEC-UFBA - 2013 

 

 O polo em que mais municípios estiveram representados foi o Polo 2, o qual 

também apresentou a maior quantidade de participantes. Este dado vem indicar que 

a proximidade geográfica é um elemento preocupante que provoca reflexões quanto 

ao acesso e permanência dos participantes do Projeto que residem em municípios 

muito distantes ao local do encontro.  

 Neste sentido, é possível pontuar uma observação recorrente nas avaliações 

dos participantes: algumas ausências decorreram devido às dificuldades no custeio 

da viagem e da hospedagem na cidade em que o evento foi realizado. Deste modo, 

muitos participantes sugeriram ao Projeto: “Para os próximos eventos dessa 

natureza, disponibilizar aos municipios (sic) atuantes hospedagem.” 

 Apesar da dificuldade relatada pelos participantes, um grande número de 

profissionais que acompanham as atividades do Proinfância Bahia MEC-UFBA 

compareceu ao local do encontro e puderam participar dos dois dias de atividades. 

Alguns deles ressaltaram, em conversas informais com a Equipe do Projeto, o papel 

decisivo e a importância da atuação da prefeitura e da secretaria de Educação de 

seus municípios na garantia do deslocamento e estadia deles até a cidade de 

Salvador. Segundo esses participantes, o compromisso com a Educação Infantil nos 

municípios é, em muito, refletido no comprometimento e no apoio que os 

profissionais da Educação Infantil têm recebido das prefeituras e secretarias de 

Educação para conseguirem participar e acompanhar as atividades do Proinfância 

Bahia MEC-UFBA, seja nos Encontros Estaduais ou nos Encontros de 

Orientação/formação e Reuniões Técnicas nos municípios-âncora. 
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 Muitos secretários de Educação, inclusive, estiveram presentes no I Encontro 

Estadual do Proinfância Bahia MEC-UFBA. No gráfico a seguir é possível visualizar 

as categorias dos profissionais que estiveram presentes no evento: 

 
Gráfico 13: Categorias que participaram do I Encontro Estadual (em %) 

 

 
 
Fonte: Arquivo do Projeto Proinfância Bahia MEC-UFBA - 2013  

 

 Este evento contou com a presença de um público muito diversificado e, ao 

mesmo tempo, bem característico. Observa-se que a grande maioria dos 

participantes é constituída por professores (39,9%), coordenadores pedagógicos 

(27,6%) e gestores das unidades de Educação Infantil (9,7%). É possível encontrar 

ainda técnicos da Educação Infantil (8%), estudantes interessados na temática 

(7,8%), secretários municipais de Educação (5,1%) e outros profissionais que atuam 

na Educação Infantil (1,6%). 

 A realização deste evento foi um marco na história da Educação Infantil no 

Estado, uma importante ação do Projeto Proinfância Bahia MEC-UFBA que contou 

com a presença de um público sedento por mudanças significativas nos modos de 

conceber e de desenvolver as políticas e práticas da Educação Infantil na Bahia.  
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4.3.2   II Encontro Estadual 

 

 Entre os dias 04 e 07 de novembro de 2013, no Othon Palace Hotel, em 

Salvador-BA, dando continuidade às atividades do Projeto, foi realizado outro 

encontro estadual. Desta vez, ocorreu em uma ação articulada com o IV Encontro 

Estadual de Educação Infantil do Fórum Baiano de Educação Infantil (FBEI) / V 

Encontro da Região Nordeste do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do 

Brasil (MIEIB), conforme previsto nos objetivos do Proinfância Bahia MEC-UFBA.  

 Intitulado “II Encontro Estadual do ProInfância Bahia MEC-UFBA / IV Encontro 

Estadual de Educação Infantil do Fórum Baiano de Educação Infantil (FBEI) / V 

Encontro Região Nordeste do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil 

(MIEB)”, o evento apresentou como temática “O Currículo da/na Educação Infantil e 

suas múltiplas linguagens” (APÊNDICE S).  

 A escolha do tema teve como base o trabalho desenvolvido com os 

municípios participantes do Projeto e as atuais DCNEI. Tal opção possibilitou 

reflexões e discussões relevantes para a atualização e o fortalecimento das 

diretrizes municipais para Educação Infantil, bem como para a elaboração, revisão 

das Propostas pedagógicas das unidades de Educação Infantil dos municípios 

atendidos pelo Projeto. 

 O evento foi uma realização da Faculdade de Educação (FACED) da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), do Proinfância Bahia MEC-UFBA, do Fórum 

Baiano de Educação Infantil (FBEI) e do Movimento Interfóruns de Educação Infantil 

do Brasil (MIEIB). Contou com o apoio da Secretaria da Educação Básica / 

Ministério da Educação e com a parceria do Fórum Alagoano de Educação Infantil e 

dos fóruns de Educação Infantil do Ceará, do Maranhão, da Paraíba, de 

Pernambuco, do Piauí, do Rio Grande do Norte e de Sergipe.  

 Conforme ocorreu no I Encontro Estadual, houve uma preocupação de ordem 

estética e pedagógica com o espaço físico. Assim, a organização do evento 

possibilitou a montagem de outra exposição artística, chamada de “ExporInfâncias”.  

Desta vez, os materiais expostos foram confeccionados nos próprios municípios que 

fazem parte do Projeto. No primeiro Encontro de Orientação/formação nos polos foi 

solicitado que os participantes escolhessem um material utilizado na ação educativa 

na Creche e/ou Pré-escola que deveria representar o município na referida 

instalação artística. 
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 Cada município participante escolheu o material a ser exposto e, no segundo 

Encontro do Orientação/formação, levou aos municípios-âncora aquilo que melhor 

representaria a Educação Infantil local. Todo o material foi recolhido e guardado 

para o dia da montagem da mostra artístico-pedagógica do II Encontro Estadual do 

Proinfância Bahia MEC-UFBA. Entre eles, foi possível encontrar variados objetos, 

brinquedos, jogos, tapetes, cestos do tesouro e malas pedagógicas.  

 Esses materiais expostos expressaram concepções, valores e, sobretudo, o 

desejo dos participantes de aprender para modificar a realidade da prática 

pedagógica da/na Educação Infantil. Foi muito significativo para os municípios 

perceberem suas produções como parte da organização do espaço/exposição 

artística do evento, simbolicamente, representou o êxito da parceria entre o MEC-

UFBA e os municípios baianos que executam o Proinfância no estado da Bahia.  

 Conforme também aconteceu no I Encontro Estadual, houve a composição da 

mesa de abertura4. Deste modo, no dia 04 de novembro de 2013, estiveram 

presentes representantes de instituições vinculadas à Educação, à Educação Infantil 

e à realização do Projeto. Notou-se que a abrangência e a credibilidade adquiridas 

ao longo de um ano de trabalho, foram expressas especialmente com a presença 

dessas instituições e com o número significativo neste II Encontro Estadual de 

municípios que aderiram ao Projeto. Isto vem reforçar o papel e a relevância do 

Proinfância Bahia MEC-UFBA no fomento de Políticas Públicas e busca da 

qualidade na Educação Infantil no Estado da Bahia. 

 Continuando o primeiro dia de atividades deste Encontro, iniciou-se a 

conferência de abertura, intitulada “O currículo da/na Educação Infantil e suas 

múltiplas linguagens”, que foi coordenada pela Prof.ª Ms. Maria Izabel Souza Ribeiro 

(UFBA/FBEI) e teve como palestrante a Prof.ª Dr.ª Márcia Aparecida Gobbi (USP). 

 No dia 05 de novembro de 2013, três palestras foram ministradas. Pela 

manhã, a “Mesa 1: O brincar como direito e linguagem da criança” contou com a 

presença da Prof.ª Dr.ª Tânia Ramos Fortuna (UFRGS) e da Prof.ª Dr.ª Vera Lúcia 

Guerra (UEMS), com a mediação da coordenadora de dois municípios polo do 

Proinfância Bahia MEC-UFBA (Ilhéus e Vitória da Conquista), a Prof.ª Maria do 

Carmo Lima Falcão (FBEI). 

                                                           
4
 FACED/UFBA, Fórum Baiano de Educação Infantil (FBEI), UNDIME Bahia, SINPRO Bahia, Tribunal de Contas 

do Estado, Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB), Consultora em Educação Infantil do 

Projeto e Conselho Estadual de Educação da Bahia.  
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 Durante a tarde, a “Mesa 2: Avaliação de contexto na Educação Infantil”, 

coordenada pela coordenadora de dois municípios polo do Proinfância Bahia MEC-

UFBA (Amargosa e Morro do Chapéu), a Prof.ª Tatiane Santos de Brito (UFBA), teve 

como palestrante a Prof.ª Dr.ª Catarina de Souza Moro (UFPR). 

 Para encerrar o dia, mediada pela Prof.ª Dr.ª Sílvia Helena Vieira Cruz (UFC), 

a “Mesa 3: A Educação Infantil no Estado da Bahia: um estudo a partir do 

Proinfância” apresentou alguns resultados parciais da Pesquisa Diagnóstico 

realizada pelo Projeto sobre a realidade da Educação Infantil no estado da Bahia 

com as reflexões das coordenadoras do Proinfância Bahia MEC-UFBA, Prof.ª Ms. 

Marlene Oliveira dos Santos (UFBA/FBEI/MIEIB) e Prof.ª Ms. Maria Izabel Souza 

Ribeiro (UFBA/FBEI).  

 As atividades do dia 06 de novembro de 2013 começaram com a composição 

da “Mesa 4: Qual o currículo para os bebês?”, composta pela Prof.ª Ms. Rosinete 

Valdeci Schmitt (UFSC) e pela Prof.ª Dr.ª Maria Ângela Scalabrin Coutinho (UFPR), 

com a coordenação da coordenadora de dois municípios polo do Proinfância Bahia 

MEC-UFBA (Euclides da Cunha e Senhor do Bonfim) Prof.ª Rose Maria Pereira 

Souza Bonfim (FBEI). 

 Durante a tarde, as atividades foram encerradas após a “Mesa 5: Os avanços 

e os desafios do Proinfância no estado da Bahia”, que teve a mediação da Prof.ª Ms. 

Marlene Oliveira dos Santos (UFBA/FBEI/MIEIB) e contou com as palestras da Sra. 

Adriana Montenezzo (FNDE/MEC), da Prof.ª Gelcivânia Mota (UNDIME-BA) e do 

Prof. Ricardo Amorim Gomes (Secretário de Educação de Barra do Choça-BA).  

 No último dia do Encontro, aconteceu uma reunião exclusiva dos Fóruns de 

Educação Infantil da Região Nordeste/Movimento Interfóruns de Educação Infantil 

do Brasil (MIEIB), que foi muito importante para delinear novas metas e ações em 

relação às Políticas Públicas e demandas da/para a Educação das crianças de 0 a 5 

anos e 11 meses no Brasil. 

 As avaliações dos participantes revelou que a temática escolhida foi muito 

interessante e relacionada às necessidades e demandas da Educação Infantil na 

Bahia, assim como ocorreu no I Encontro Estadual. Um participante assim avaliou o 

evento: “Parabéns aos organizadores do evento pela iniciativa de mobilizar 500 

pessoas para tratar de um tema importante e muitas vezes esquecidos por diretores 

e coordenadores das instituições.”  
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 Para a coordenadora do Polo 5 e do Polo 6, os eventos estaduais 

possibilitaram importantes reflexões e tomada de decisões em relação à Educação 

das crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade, pois “os 

temas/conteúdos/palestras de ambos os encontros foram condizentes com a 

Educação Infantil que sonhamos para o nosso estado e, os locais onde os encontros 

foram realizados, dignos dos profissionais da Educação Infantil.” (IP9). 

 Neste segundo Encontro, compareceram 538 pessoas. A ilustração a seguir 

possibilita uma compreensão gráfica do quantitativo da participação no II Encontro 

Estadual: 

 

Gráfico 14: Participação no II Encontro Estadual (em %)  
 

 
Fonte: Arquivo do Projeto Proinfância Bahia MEC-UFBA - 2013 

 

 Neste evento, 79,7% do total correspondeu ao número de participantes dos 

Encontros de Orientação/formação e Reuniões Técnicas dos municípios integrantes 

do Projeto Proinfância Bahia MEC-UFBA. O número de membros da comissão 

organizadora correspondeu a 3,7%, e o dos palestrantes, a 2%. O público externo foi 

constituído por 15% do total de participantes, menor que o percentual do evento 

anterior, visto que houve uma maior participação dos representantes dos municípios 

que aderiram ao Projeto.  

 No relato da estagiária e da coordenadora do Polo 4 e do Polo 10, nota-se 

também, em relação ao total de inscritos nos encontros estaduais, o aumento da 

http://blogproinfanciabahia.wordpress.com/2014/03/06/recado-especial-aos-participantes-dos-encontros-de-formacao-e-reunioes-tecnicas-dos-municipios-integrantes-do-projeto-proinfancia-bahia-mecufba/
http://blogproinfanciabahia.wordpress.com/2014/03/06/recado-especial-aos-participantes-dos-encontros-de-formacao-e-reunioes-tecnicas-dos-municipios-integrantes-do-projeto-proinfancia-bahia-mecufba/
http://blogproinfanciabahia.wordpress.com/2014/03/06/recado-especial-aos-participantes-dos-encontros-de-formacao-e-reunioes-tecnicas-dos-municipios-integrantes-do-projeto-proinfancia-bahia-mecufba/
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presença dos sujeitos envolvidos nas atividades do Proinfância Bahia MEC-UFBA 

nos polos. Segundo elas: 

 

A presença dos participantes dos polos foi maior no segundo 
encontro estadual. Participaram das discussões no auditório, nos 
procuraram pelos corredores para tirar dúvidas, fazer elogios ao 
evento, bem como falar sobre suas expectativas para a devolução 
aos companheiros quando retornassem aos municípios. (IP19 e 
IP20)  

 

 No gráfico abaixo, pode-se observar a participação de acordo com a categoria 

dos inscritos: 

 

Gráfico 15: Categorias que participaram do II Encontro Estadual (em %)  

 
Fonte: Arquivo do Projeto Proinfância Bahia MEC-UFBA - 2013 

 

 Percebe-se que a maioria dos participantes foi composta por coordenadores 

pedagógicos, o que correspondeu a 46,9%, muito maior que a registrada no I 

Encontro Estadual. O total de professores presentes, por sua vez, foi equivalente a 

22,1%, menor que o total verificado no evento anterior. O percentual correspondente 

à participação dos gestores de unidades de Educação Infantil neste segundo evento 

apresentou crescimento, correspondeu a 12,4%. Os auxiliares de classe e técnicos 

da Educação Infantil somaram, juntos, um total de 11% dos participantes. 
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 Tais dados demonstram a importância do trabalho de assessoramento e 

acompanhamento pedagógico, bem como de articulação e fortalecimento da 

Educação Infantil, desenvolvido pelo Projeto durante esse primeiro ano, tem surtido 

efeito. Segundo o relato da coordenadora e da estagiária do Polo 1 e Polo 9 acerca 

do II Encontro Estadual: 

 
Nas conversas informais realizadas nos intervalos das palestras, 
percebíamos a satisfação e o sentimento de acerto dos cursistas ao 
terem se deslocado de quilômetros de distância para desfrutarem 
desse momento único em que a Educação Infantil, através dos 
temas, dos estudiosos, dos teóricos ali dispostos, estava sendo o 
centro das atenções. (IP1 e IP2). 

 

 Em concordância, uma estagiária do Projeto e participante do evento, 

acrescenta: 

 

O II Encontro Estadual, segundo a avaliação dos participantes e da 
Equipe, representou mais uma conquista para a Educação Infantil no 
estado da Bahia, pois fortaleceu os laços entre os sujeitos que estão 
envolvidos na prática pedagógica e na gestão das unidades do 
Proinfância. O que contribuiu para ampliar a discussão e a tomada 
de atitudes em relação às Políticas Públicas nessa área. (IP12) 

  

 O Projeto propôs que cada município enviasse seus representantes aos 

Encontros Estaduais, sujeitos que, posteriormente, socializariam as informações e 

reflexões empreendidas nas discussões, de modo que reverberassem elas no 

discurso e na prática de cada profissional diretamente vinculado à Educação Infantil.  

 Na tabela a seguir, é possível visualizar como foi a participação dos 

municípios em cada polo: 

 

Tabela 2: Municípios presentes no II Encontro Estadual 

 

Polo 
Nº total de 

municípios 

Nº de 

municípios 

presentes 

Nº de 

participantes 

por polo 

Polo 1 – Irecê 22 13 27 

Polo 2 – Salvador 31 22 84 

Polo 3 – Euclides da Cunha 27 16 51 

Polo 4 – Amargosa 26 17 47 
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Polo 5 – Ilhéus 35 22 53 

Polo 6 – Vitória da Conquista 28 12 48 

Polo 7 – Senhor do Bonfim 13 10 21 

Polo 8 – Baixa Grande 19 14 37 

Polo 9 – Caetité 31 14 43 

Polo 10 – Morro do Chapéu 12 6 20 

Total 244 146 431 

Fonte: Arquivo do Projeto Proinfância Bahia MEC-UFBA - 2013 

 

 Os números apresentados pela tabela acima revelam que no evento, apesar 

do total significativo de participantes, muitos municípios estiveram ausentes. Os 

participantes deste II Encontro Estadual assinalaram novamente a necessidade de 

um auxílio na hospedagem e estadia. Para eles, o Projeto deveria buscar alguma 

forma de “Ofertar para os participantes hospedagem e alimentação.” E sugeriram: 

“Para os próximos encontros fazer uma parceria com o MEC/FNDE no sentido de 

disponibilizar (diárias) ou custear as despesas dos participantes: hospedagem e 

alimentação.” 

 Com o quantitativo acima é possível compreender que diante do total de 

municípios que aderiram ao Projeto e o número de municípios que efetivamente 

participaram dos encontros estaduais, constata-se que muitos deles ainda não se 

integraram plenamente às atividades realizadas por este Projeto de assessoramento 

e acompanhamento pedagógico. No caso dos encontros estaduais entende-se que a 

localização geográfica foi um fator influenciador da frequência, já que os encontros 

forma realizados em Salvador e o Projeto abrange municípios de diferentes regiões 

do estado. De qualquer modo, percebe-se a necessidade de continuidade do 

Proinfância Bahia MEC-UFBA para que possa cumprir com os objetivos de auxiliar a 

todos os municípios de forma mais próxima e constante. 

 

 

4.3.3   III Encontro Estadual  
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 O III Encontro Estadual do Proinfância Bahia MEC-UFBA foi realizado como 

meio de ampliar a discussão sobre qualidade e Políticas Públicas para a Educação 

Infantil, assim como de apresentar os resultados da pesquisa de avaliação 

diagnóstica desenvolvida nos municípios que aderiram ao Projeto. 

 Neste sentido, o Encontro apresentou o tema “A Educação Infantil no Estado 

da Bahia: os desafios estão postos! E o que estamos fazendo?” foi realizado no dia 

28 de março de 2013, no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador/BA. Com um total de 558 

profissionais inscritos, sendo que, desses, 75,3% estiveram presentes. O dia da 

realização do evento foi também marcado pela entrega do relatório final do Projeto 

para a Profª Rita de Freitas Coelho, representante do MEC. O número e o perfil de 

participantes que presenciaram esse momento podem ser visualizados através da 

ilustração a seguir que viabiliza a compreensão gráfica do quantitativo da 

participação no III Encontro Estadual: 

 

Gráfico 16: Categorias que participaram do III Encontro Estadual (em %)  

 

Fonte: Arquivo do Projeto Proinfância Bahia MEC-UFBA - 2013 

 

O comparecimento das diversas categorias dos profissionais de Educação foi 

importante. Com 15,8% das vagas preenchidas, os Secretários de Educação dos 

municípios participantes do Proinfância - a quem o convite foi destinado com 

antecedência - estiveram presentes, como pode ser verificado no gráfico.  

 O III Encontro foi uma realização da Universidade Federal da 

Bahia/Faculdade de Educação e do Proinfância Bahia MEC-UFBA, com o apoio do 
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Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica e a parceria do Movimento 

Interfóruns de Educação Infantil da Bahia, do Fórum Baiano de Educação Infantil e 

do Comitê Baiano da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. 

 A programação do evento composto por Conferência de abertura e mesas 

redondas ocorreu como nos dois eventos estaduais anteriores a este (APÊNDICE 

T). No turno matutino, aconteceu a "Conferência: Políticas Públicas e qualidade da 

Educação Infantil" com a Profª Drª Fúlvia Rosemberg (USP/FCC) e coordenação da 

Profª Ms. Marlene Oliveira dos Santos (UFBA/MIEIB/FBEI). Posteriormente, a "Mesa 

1: O Proinfância no Estado da Bahia: Políticas Públicas e qualidade da Educação 

Infantil”, que contou com a presença da Profª Rita de Freitas Coelho 

(MEC/SEB/COEDI) e o Sr. Tiago Ründunz (FNDE/MEC), com a coordenação da 

Profª Ms. Maria Izabel Souza Ribeiro (UFBA/FBEI). 

 No turno vespertino, a “Mesa 2: A Educação Infantil no Estado da Bahia: o 

que os dados da pesquisa de avaliação diagnóstica revelam?” teve como 

palestrantes a Profª Drª Maria Luiza Rodrigues Flores (UFRGS) e a Profª Ms. 

Marlene Oliveira dos Santos (UFBA/MIEIB/FBEI), coordenação da Profª Drª Sílvia 

Helena Vieira Cruz (UFC). 

 Este evento foi considerado como um momento histórico para a Educação 

Infantil no estado da Bahia, pois apresentou discussões relevantes sobre a 

qualidade e as políticas para esta etapa a partir do diálogo sobre os resultados da 

Pesquisa de avaliação diagnóstica “Caracterização da Educação Infantil no estado 

da Bahia”, realizada pelo Proinfância Bahia MEC-UFBA. 

 Na tabela a seguir, é possível visualizar como foi a participação 

representantes dos municípios por polo:  

 

Tabela 3: Municípios presentes no III Encontro Estadual 

Municípios Polos 
N° de 

municípios 
presentes 

Nº de 
Participantes 

Presentes 

1. Irecê  12 17 

2. Salvador 21 70 

3. Euclides da Cunha 17 36 

4. Amargosa  17 32 
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5. Ilhéus  20 31 

6. Vitoria da Conquista   13 22 

7. Senhor do Bonfim  8 14 

8. Baixa Grande  13 24 

9. Caetité 10 18 

10. Morro do Chapéu 6 8 

Total de municípios 137 272 

Fonte: Arquivo do Projeto Proinfância Bahia MEC-UFBA - 2013 

 

 Vale ressaltar que nesse Encontro foi disponibilizado para os participantes o 

Folder do Fórum Baiano de Educação Infantil (APÊNDICE U) e o Livreto 

Orientações para a instalação de Fórum Regional ou Municipal de Educação Infantil 

vinculado ao FBEI (APÊNDICE V) como parte integrante do objetivo do Projeto de 

ampliar e fortalecer a atuação do FBEI no interior do estado. 

 

 

4.3.4   Ressonâncias dos Encontros Estaduais  

 

 Nas avaliações dos Encontros Estaduais foi possível perceber que “as falas 

foram ricas em conteúdo e qualidade, os temas abordados foram específicos para o 

nosso público e para EI, atendendo a muitas solicitações apresentadas no decorrer 

do Projeto.” (IP13).  

 Entre as Fichas de Avaliação preenchidas pelos participantes dos encontros 

estaduais, foi possível identificar o relato tanto de secretários municipais de 

educação, coordenadores pedagógicos, professores e técnicos da Educação Infantil, 

quanto de estudante de Pedagogia. Tal diversidade foi muito importante, pois 

possibilitou conhecer a visão de diferentes atores sociais em relação às atividades 

do Projeto e à Educação Infantil no Estado. 

 A coordenadora de polo, reforçando esta ideia, afirma que: 

 

O nosso público não foi composto apenas dos municípios 
participantes, tivemos um número representativo de profissionais da 
educação, não vinculados ao programa, que se mobilizaram para 
participar dos encontros. Acredito que essa estratégia de encontro 
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deve ser mantida como medida agregadora de pessoas que estão 
geograficamente distantes e ao mesmo tempo ligadas pelos mesmos 
conflitos e desejos. (IP13) 

 

 De acordo com um representante de município, neste primeiro evento 

estadual: “A organização e principalmente os conteúdos abordados foram de grande 

valia e de uma importância singular para acompanhar nosso desempenho para 

contribuir melhor com a educação infantil do nosso município.”  

 Outra representante de município que aderiu ao Projeto também avaliou o 

evento, afirmando: 

 

Parabenizo a organização deste encontro pela iniciativa de promover 
um encontro de extrema importância p/ (sic) nós militantes da 
Educação infantil e do estado. E também por ter provocado em mim 
inquietações que com certeza resultarão em ações p/ (sic) meu 
município. 

 

 Estas considerações revelam que as reflexões e discussões empreendidas 

nos Encontros Estaduais se configuraram enquanto fomento para a tomada de 

atitudes em prol da Educação Infantil nos municípios. Como ponderou outro 

participante: “Nós seremos multiplicadores em nossos municípios.” 

 Uma estudante da graduação, avaliando sua participação no I Encontro 

Estadual, ressaltou a importância do evento e o desejo de que outros tantos 

encontros estaduais sejam realizados novamente com a disponibilização de vagas 

para os estudantes interessados na temática. Segundo ela:  

 

O encontro foi muito proveitoso, para agregar conhecimento aos 
meus estudos. Como estudante de pedagogia, essa possibilidade de 
participação em um grande encontro como esse, é de grande valia 
para a composição do conhecimento da educação. Espero que seje 
(sic) constante e aberto aos estudantes, novos encontros como 
estes. 

 

 Outro participante, compreendendo também o papel formativo do evento, e na 

expectativa de outros momentos de aprendizagem e socialização destinados aos 

profissionais da Educação Infantil, considerou que: 

 

Foi possível perceber o grande número de educadores interessados 
em aperfeiçoar o conhecimento e poder dar uma qualidade de ensino 
melhor para as crianças, espero que possa oferecer mais vezes essa 
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formação para nós, pois precisamos de ajuda para cumprirmos com 
os direitos fundamentais da criança beneficiando-os na sociedade. 

  

 O relato de um participante do I Encontro Estadual apresentou como sugestão 

a continuação das atividades estaduais promovidas pelo Projeto:  

 

O encontro de modo geral foi maravilhoso, trazendo questões sobre 
as práticas, conhecimentos teóricos sobre o desenvolvimento da 
Educação Infantil e sobre as leis e políticas pública (sic), superou as 
minhas perspectivas. Sugiro que continue com os 2º, 3º ... encontros 
anualmente, com outros temas. 

  

 Assim ocorreu, pois neste primeiro momento do Proinfância Bahia MEC-

UFBA contou com a realização de três encontros estaduais. Esses Encontros 

possibilitaram fortalecer, valorizar e dar sentido ao ofício dos profissionais da 

Educação Infantil, como apresenta o relato a seguir, ao avaliar o II Encontro 

Estadual: “Este evento foi muito proveitoso e nos mostrou mais uma vez que 

escolhemos a profissão certa.”.  

 Expressando suas aspirações em relação às Políticas Públicas para a 

Educação Infantil, outro participante apresentou uma reflexão mais abrangente: 

 

Há grande necessidade de continuidade de cursos de formação para 
os professores-educadores da Educação Infantil; Que o MEC 
proporcione aos municípios cursos de formação continuada para 
todos os professores da Educação Infantil; Que a Educação Infantil 
seja universalizada pelo MEC e que os profissionais sejam mais 
valorizados; Esses eventos maravilhosos devem continuar 
acontecendo para que os profissionais desta etapa da educação 
ganhe seu verdadeiro sentido. 

 

 Também avaliando o II Encontro Estadual, outro participante comentou sobre 

a importância das atividades do Projeto para a constituição da identidade da 

Educação Infantil e de seus profissionais: 

 

O Proinfância como espaço para reflexões teóricas e das bases 
legais de diretrizes para a Educação Infantil, assumiu um lugar 
especial para a constituição identitaria (sic) no fazer profissional dos 
profissionais que se dedicam educação de crianças. 

 

 No relato acima, o Projeto foi considerado como um “lugar especial” para a 

constituição da identidade do profissional da Educação Infantil. Esta constituição se 
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faz em processo, a partir de experiências formativas, pois “a identidade não é um 

dado adquirido, não é uma propriedade, não é um produto.” (NÓVOA, 1995, p.16). 

Para Nóvoa (1995), trata-se de “um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de 

construção de maneiras de ser e de estar na profissão.” (NÓVOA, 1995, p. 16).  

 Conforme as avaliações dos participantes, as experiências político-formativas 

possibilitadas nos Encontros Estaduais do Projeto, assim como as demais ações 

realizadas ao longo desse primeiro ano de trabalho, contribuíram, e muito, para a 

constituição da identidade dos atores envolvidos na Educação das crianças de 0 a 5 

anos e 11 meses, especialmente para a articulação e fortalecimento da categoria.  

 Outros fatores se entrecruzam na trama da constituição do profissional da 

Educação Infantil, tais como questões políticas e de financiamento. Ao considerar a 

percepção dos participantes do Projeto em relação aos Encontros Estaduais, uma 

coordenadora e uma estagiária de polo assim refletiram: 

 

Para esses cursistas era isso que estava faltando na Bahia, um 
movimento de grandes proporções para que os olhos dos 
governantes de seus municípios se voltassem mais conscientemente 
para a importância de investimentos financeiros e educacionais, na 
criação e manutenção de Políticas Públicas que defendam o cuidado 
e a atenção que a EI e seus atores principais, as crianças, precisam. 
(IP1 e IP2) 

 

 As avaliações do II Encontro Estadual apresentam, de modo geral, como 

tônica a preocupação dos participantes em relação à continuidade das atividades do 

Projeto. Assim, os relatos encontrados nas Fichas de Avaliação apresentavam o 

desejo de continuação do Projeto Proinfância Bahia MEC-UFBA. Em destaque, uma 

fala que sintetiza esse querer: “Espero que estes encontros de 

formações/informações que foram de fundamental importância para os 

profissionais/gestores da educação infantil, seja continuado em 2014 para assim 

buscarmos melhorar ainda mais a qualidade da educação infantil.”  

 Atentando para esta necessidade, um participante compreende o papel e a 

relevância de Encontros como estes realizados pelo Proinfância. Expressa a 

compreensão da importância das ações do Proinfância para a Educação Infantil no 

Estado. Segundo ele: “A Educação Infantil realmente suscita reflexões e mudança 

de atitude. Espero que o debate prossiga e que seja forte o suficiente para promover 

mudanças estruturais nas administrações municipais.” 
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4.4 VISITAS TÉCNICAS AOS MUNICÍPIOS 

 

 Visando implementar e enriquecer as ações planejadas para concretização do 

Projeto, além dos encontros de formação e das reuniões técnicas realizadas nos 

municípios-âncora, as equipes de coordenação e estagiários e, em alguns 

momentos, a coordenação geral e adjunta tiveram oportunidade de realizar visitas 

técnicas em espaços educativos dos municípios participantes. O termo, visita 

técnica, foi utilizado para denominar as idas aos Centros Municipais de Educação 

Infantil, estivessem eles em funcionamento ou em processo de construção.   

 Acompanhada por profissionais da Secretaria de Educação do município 

visitado ou, porventura, o/a secretário/a de educação, a equipe do Proinfância 

realizava tais visitas. Considerando que 

 

a escola de educação infantil permite criar e consolidar encontros e 
relações com pessoas diferentes, além de vivências relativas aos 
diversos saberes. Ela oferece à criança o contato com o contexto 
cultural ao qual pertence, ampliando sua visão de mundo, em um 
local planejado e preparado para ser agradável e instigante à sua 
curiosidade, no qual aprende o valor da beleza dos detalhes e do 
bem-viver e onde pode ser ouvida e respeitada (BARBOSA, p. 58, 
2009)  

 

 O foco das visitas estava em conhecer ainda que de maneira ampla, o 

atendimento educacional praticado com as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de 

idade em alguns municípios do interior baiano. O levantamento deste diagnóstico foi 

realizado através de observação das instituições de Educação Infantil e de diálogos, 

tanto com os profissionais das secretarias de educação que conduziam a equipe do 

Projeto, quanto com gestores, coordenadores, professores e demais funcionários 

das creches e pré-escolas visitadas.      

 Estas visitas técnicas se efetuaram tanto em cidades próximas, quanto no 

próprio município-âncora, não havendo uma quantidade específica para 

acontecerem, mas sim, um grande desejo de conhecer os espaços físicos e/ou as 

ações pedagógicas realizadas nas localidades em que as instituições municipais já 

funcionavam plenamente. Tudo porque a equipe observadora e curiosa procurava 

correlacionar a teoria dos estudos realizados nas reuniões do Projeto com as 
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práticas cotidianas dessas instituições, sobretudo a integralidade do cuidar e educar, 

“entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo”, conforme 

art. 8º, parágrafo 1º da Resolução nº 5 (BRASIL, 2009).  

 A equipe do Proinfância encontrou tais instituições em situações distintas, 

sendo as principais, em funcionamento, em processo de construção ou obras 

paralisadas, como explicitado no Capítulo 2, Abrangência do Projeto. 

 Quando em atuação, além de observar o atendimento à criança pequena 

dentro e fora das salas de referências e o trabalho realizado com os eixos 

norteadores – interações e brincadeiras – em tais instituições, também verificava a 

estrutura física dos espaços externo e interno. Durante as vistas técnicas a equipe 

foi acompanhada pelos profissionais das creches e pré-escolas.        

 Nas visitas nas unidades do Proinfância ainda em construção ocorreram 

diálogos entre a equipe do Projeto e a equipe de profissionais dos municípios sobre 

a relação entre as datas de início com a atual situação da obra. Verificou-se que 

havia uma lacuna muito grande entre tais períodos, porém, segundo alguns 

profissionais, o problema decorria por conta de mudanças na gestão municipal, já 

que naquele ano o quadro técnico de muitas prefeituras havia sido renovado, 

dificultando o andamento e término das obras.       

 As vinte e seis visitas técnicas realizadas pelo Projeto aconteceram nos 

meses de março, maio e julho e em municípios como Amargosa, Barra do Choça, 

Baixa Grande, Brejões das Ametistas, Caetité, Cordeiros, Euclides da Cunha, Ilhéus, 

Irecê, Itabuna, Itaeté, Juazeiro, Lapão, Mairi, Missão do Sahy, Morro do Chapéu, 

Olindina, Presidente Dutra, Ruy Barbosa, Santa Luz, São Gabriel,  Senhor do 

Bonfim, Ubaíra, Uibaí, Várzea da Roça e Vitória da Conquista, foi possível vivenciar, 

ainda que por curto período, o atendimento à criança pequena em creches e pré-

escolas. Entende-se que o potencial educativo perpassa por todo o contexto 

institucional, seja nas ações pedagógicas realizadas nas salas de referência ou na 

utilização dos espaços interno-externos. Com isso, observando a efetivação de tais 

ações e a pedido de grande parte de gestores e professores das instituições 

visitadas, a equipe do Proinfância acompanhou e assessorou presencialmente o 

trabalho de muitos profissionais na busca/realização de uma Educação Infantil de 

qualidade.  

 Focando em um processo contínuo de atendimento a todos os profissionais 

participantes, mas sem condições geográficas de se dirigir a todos os 237 
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municípios, a equipe do Projeto disponibilizava os contatos telefônicos e/ou por e-

mail, constantemente divulgados nos encontros de orientação/formação e reuniões 

técnicas, a fim de também realizar atendimento capaz de cooperar com o 

desenvolvimento da Educação Infantil de cada localidade, por mais geograficamente 

distante que ela fosse. 

 Dessa forma, as visitas técnicas in loco e as orientações e esclarecimentos 

realizados por meio de contato telefônico, e-mail, mensagens no Blog e Facebook 

do Projeto constituíram-se como atividade da Ação 2 do Projeto de assessoramento 

e acompanhamento pedagógico aos municípios.      
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5 RESULTADOS E IMPACTOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO 

PROINFÂNCIA NOS MUNICÍPIOS  

 

 O processo de assessoramento e acompanhamento pedagógico aos 

municípios que executam o Proinfância na estruturação e organização do 

funcionamento das unidades do Proinfância na Bahia possibilitou o alcance de 

importantes resultados e impactos para a Educação Infantil ao longo deste primeiro 

ano de atividades.  

 Os impactos e resultados foram percebidos especialmente a partir da análise 

e compreensão do relato dos participantes que foi registrado no “Questionário sobre 

os impactos do Proinfância Bahia MEC-UFBA” (APÊNDICE X), preenchido durante a 

2ª Reunião Técnica, e na “Ficha de Avaliação” do terceiro Encontro de 

Orientação/formação (APÊNDICE W), último momento presencial nos Polos. Neste 

capítulo foi realizada uma síntese geral da análise desses materiais. 

 Como houve um grande número de Fichas e Questionários, optou-se pela 

organização em categorias para uma melhor análise e sistematização das 

considerações dos participantes. Deste modo, atentou-se, em especial, para os 

resultados e impactos do Proinfância Bahia MEC-UFBA em relação à construção da 

proposta pedagógica com a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Educação Infantil (DCNEI); à prática pedagógica nas unidades do Proinfância; ao 

fomento de ações relativas à orientação/formação dos profissionais da Educação 

Infantil nos municípios; ao reflexo do Projeto na comunidade local que se encontra 

no entorno das unidades do Proinfância; aos momentos de socialização, trocas e 

experiências com outros municípios; à Pesquisa realizada nos municípios; e às 

Políticas Públicas para a Educação Infantil no estado da Bahia.  

 Conforme os participantes, a busca pela elaboração de documentos 

orientadores como o Plano Municipal de Educação e a proposta pedagógica das 

unidades do Proinfância com a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

de Educação Infantil (DCNEI) foi um importante resultado das ações do Projeto.  

 De acordo com os participantes do Projeto, o conhecimento construído a 

partir dos Encontros de Orientação/Formação, Encontros Estaduais e Reuniões 

Técnicas do Proinfância Bahia MEC-UFBA mostrou caminhos para repensar e 

avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido na Educação Infantil ao promover 

reflexões sobre a legislação brasileira, as Políticas Públicas, a prática pedagógica, o 
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currículo da Educação Infantil etc. Com isso, os municípios puderam avançar na 

construção de uma proposta pedagógica baseada nas DCNEI, que contribua para o 

desenvolvimento integral das crianças a partir das interações e das brincadeiras. 

 As considerações dos participantes vem demonstrar o alcance de um dos 

objetivos do Proinfância Bahia MEC-UFBA, que foi assessorar a formação 

continuada dos professores e gestores na construção da proposta pedagógica das 

instituições de Educação Infantil do Proinfância, com vistas à implementação das 

DCNEI. Na contribuição para a melhoria da prática pedagógica nas unidades de 

Educação Infantil dos 237 municípios participantes do Projeto.  

 O Projeto possibilitou impactos e resultados a partir do fomentar de momentos 

significativos de discussão na busca da qualidade do trabalho pedagógico e 

reestruturação dos espaços e da prática educativa na Educação Infantil. Segundo os 

participantes dos Encontros e Reuniões, com a execução do Proinfância Bahia 

MEC-UFBA foi possível fortalecer a visão de que a Educação Infantil é um direito de 

toda e qualquer criança. Para eles, através do Projeto, novos horizontes foram 

abertos, um novo olhar surgiu sobre a Educação Infantil e foi percebido o quanto ela 

é importante para o desenvolvimento da criança.  

 Conforme os relatos analisados, uma atividade constante do Projeto que 

provocou grandes resultados foi a revisão conceitual sobre o que é Criança, 

Infância, Creche, Pré-escola, Educação Infantil, Brincadeira, dentre outros. De 

acordo com os relatos, a partir dos estudos sobre essas temáticas, pôde-se 

entender a relação entre Educar e Cuidar com uma visão diferenciada, enquanto 

elementos indissociáveis da/na ação pedagógica.  

 Especialmente neste ponto, os participantes destacaram também a 

importância da atenção e ênfase nas discussões sobre as especificidades do 

trabalho pedagógico com os bebês e crianças muito pequenas. Alguns profissionais 

da Educação Infantil que participaram das atividades nos Polos afirmaram que as 

unidades do Proinfância foram as primeiras instituições de Educação com 

atendimento educacional de berçário em seus municípios. Por isso mesmo, 

consideraram que as orientações do Projeto em relação a essa faixa etária foi 

decisiva para a busca de um atendimento de qualidade. 

 Os municípios, refletindo sobre os impactos do Projeto, declaram que “as 

reflexões provocadas pelo Proinfância Bahia representaram um verdadeiro divisor 

de águas para a educação infantil na Bahia” (Participante do Polo 10), pois a partir 
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das orientações obtidas nos Encontros e Reuniões as unidades de Educação Infantil 

vêm apresentando paulatinamente mudanças no atendimento infantil: “Agora, 

tratamos as crianças com mais respeito.” (Participante do Polo 2). 

 Os profissionais da Educação Infantil, especialmente os coordenadores 

pedagógicos e professores, indicaram que, após participarem dos momentos de 

discussão promovidos pelo Projeto, foi possível uma mudança na prática 

pedagógica, de modo que houve uma diminuição das atividades escolarizadas, 

dando-se mais ênfase às brincadeiras e experiências: “O Proinfância trouxe-me um 

novo olhar sobre o ser criança, seus desejos e necessidades, mostrando que não é 

preciso acelerar ou pular etapas, porém oportunizar a descoberta, a interação, a 

experimentação.” (Participante do Polo 4). 

 Para os representantes de município, as atividades do Projeto trouxeram 

entre os resultados e impactos o despertamento nos participantes, e nas demais 

pessoas que receberam as informações dos Encontros e Reuniões, da vontade de 

ler, de conhecer mais e de se aprimorar na prática pedagógica e nos estudos sobre 

a Educação Infantil, especialmente a partir dos materiais de estudo disponibilizados 

nos espaços virtuais do Projeto: Blog e Facebook.   

 Diante disto, nota-se que o trabalho desenvolvido pelo Projeto apresentou 

grande relevância para os municípios também em relação à orientação/formação 

dos profissionais da Educação Infantil. De acordo com os municípios, com a 

participação nos Encontros e Reuniões foi possível iniciar e dar continuidade 

diversas formações com técnicos, professores, gestores e coordenadores, além de 

contar com a visita dos secretários de Educação, que passaram a atentar mais para 

as unidades de Educação Infantil após as atividades do Projeto.  

 Para alguns municípios, o Projeto tem proporcionado uma nova visão acerca 

da Educação Infantil, resignificando as suas ações, tornando-as mais significativas, 

de forma que tem respaldado seu discurso e prática. Nesta perspectiva, muitos 

municípios buscaram a realização de reuniões internas de formação para a 

socialização dos temas abordados nas Reuniões Técnicas e Encontros do 

Proinfância Bahia MEC-UFBA.  

 Os impactos e resultados do Projeto puderam ser notados também nas 

comunidades que se encontram no entorno das unidades do Proinfância. De acordo 

com um representante de município: 
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Houve um grande impacto, já que tanto as famílias quanto os 
professores estavam acostumados com uma Educação Infantil 
escolarizada. Só a partir do estudos (sic) das Diretrizes, reuniões 
com as famílias na escola, formação continuada com professores 
e auxiliares, essa proposta tem sido reconhecida e aceita aos 
poucos. (Participante do Polo 3). 

 

 Diante deste fragmento e análise de outros relatos, entende-se que as 

atividades do Projeto têm refletido nos lares, possibilitando às famílias a ruptura de 

paradigmas, vez que as comunidades, “aos poucos”, tem acompanhado e entendido 

que se “está mudando a visão de que a creche é apenas um lugar onde os pais 

deixam seus filhos p/ (sic) trabalhar e sim que a creche é um lugar espaço 

educacional.” (Participante do Polo 1). 

 Pode-se identificar que está ocorrendo, em alguns municípios/unidades do 

Proinfância, uma “mobilização da comunidade local, curiosidade em saber mais 

sobre as unidades e o Projeto. O interesse está vivo nas localidades.” (Participante 

do Polo 1). Esse “interesse vivo” não decorre apenas devido ao grandioso e belo 

prédio do Proinfância, mas também pela mudança nas concepções e práticas 

desenvolvidas em seu interior, oportunizadas, em muito, pelas ações do Projeto.  

 Outro aspecto que chamou a atenção dos participantes e revelou os 

resultados e impactos foi escuta cuidadosa do Projeto em relação às demandas e 

necessidades da Educação Infantil nos municípios. De acordo com um participante: 

“O Projeto Proinfância atendeu as minhas expectativas porque nos apresentou 

ouvidos sensíveis e discussões amadurecidas sobre as questões que envolvem a 

educação infantil.” (Participante do Polo 6). 

 Esta escuta era exercitada, sobretudo, durante as Reuniões Técnicas e 

Encontros de Orientação/formação, momentos interessante, inclusive, para 

socialização de experiências e informações com outros municípios. Atentando 

especialmente para o âmbito interpessoal, um participante considerou com alegria a 

importância desses encontros: “Socializamos as nossas experiências, fizemos 

amigos. Que bom!” (Participante do Polo 1).  

 Semelhantemente, outros profissionais que participaram dos Encontros e 

Reuniões afirmaram que tais momentos foram de extrema relevância, pois 

proporcionou aprofundamento teórico-prático através das leituras, dos vídeos, das 

contribuições das professoras formadoras e das trocas de experiências exitosas com 

outros municípios. O que veio a contribuir para a compreensão da realidade da 
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Educação no Estado na busca pela implementação e fortalecimento das Políticas 

Públicas para a educação das crianças de 0 a 5 anos.  

 Os resultados e impactos do Projeto foram percebidos ainda em relação às 

Políticas Públicas para a Educação Infantil. Um dado interessante é que os 

participantes do Projeto se tornaram multiplicadores, deste modo, levavam as 

orientações e reflexões dos encontros e reuniões para a discussão e elaboração de 

documentos importantes para a Educação Infantil de seus municípios com vistas ao 

estabelecimento e fortalecimento das Políticas Públicas para a área em questão.  

 Segundo os participantes, o assessoramento e o acompanhamento aos 

municípios possibilitado pelo Proinfância Bahia MEC-UFBA ocorreu de forma muito 

oportuna, pois comprometeu mais os gestores municipais a desenvolverem uma 

política em prol da Educação Infantil. A exemplo, o convite para o III Encontro 

Estadual do Projeto, que convocou os secretários municipais de Educação ao 

diálogo sobre as Políticas Públicas e a qualidade na Educação Infantil dos 

municípios baianos. 

 Enquanto projeto piloto e único no Estado, as ações do Projeto tiveram como 

resultado o auxílio aos municípios em construir e a fortalecer a política de Educação 

Infantil na Bahia a partir, especialmente, da construção da proposta pedagógica. 

Neste sentido, além de mobilizar os Gestores, Coordenadores e Professores, 

buscou parceria e diálogo com as Secretarias Municipais de Educação, Conselhos e 

Sindicatos dos 237 municípios que aderiram ao Projeto.  

 O Proinfância Bahia MEC-UFBA colaborou para o fortalecimento das políticas 

também orientando os municípios sobre a criação e desenvolvimento do Fórum 

Municipal da Educação Infantil. Conforme relato de alguns participantes do Polo 5, o 

Projeto fomentou a implementação de importantes ações voltadas à Educação 

Infantil, como, por exemplo, o desenvolvimento de formações pedagógicas nas 

creches e pré-escolas, criação de comissão de Educação Infantil em Conselho 

Municipal de Educação, de Educação Infantil hospitalar e a criação do Fórum de 

Educação Infantil da região Sul e Extremo Sul da Bahia. 

 Outro resultado importante das atividades do Projeto foi o fortalecimento das 

ações das equipes pedagógicas nos municípios, no intento de provocar a 

mobilização de todos os profissionais da Educação Infantil a participar das ações e 

formulações de Políticas Públicas. Neste sentido, um participante do Polo 5 revelou: 

“Pela primeira vez estou me sentindo incluída nas Políticas Públicas, enquanto 
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educadora da Educação Infantil. Até então, só tínhamos formação pedagógica p/ 

(sic) Ens. Fundamental. O Proinfância no Município propõe um olhar mais 

responsável, por parte dos gestores municipal p/ (sic) creche e pré-escola.”  

 Frente a isso, cabe ressaltar que, a partir da análise dos relatos dos 

participantes, percebeu-se que muitos municípios declaram ter sido a primeira vez 

que participaram de um projeto voltado exclusivamente à Educação Infantil. Por isso, 

fazem questão de reforçar a ideia de que o Proinfância Bahia MEC-UFBA tem 

representado um marco na história da Educação Infantil no estado da Bahia. 

 O Projeto, além de objetivar contribuir para o fortalecimento das políticas 

municipais de Educação Infantil, buscou o fortalecimento da pesquisa em Educação 

Infantil na Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA). Neste sentido, a Pesquisa de Avaliação Diagnóstica da Educação Infantil no 

estado da Bahia, que apresentou a situação da Educação Infantil nos 237 

municípios que aderiram ao Projeto, apresentou-se como grande impacto e 

resultado fundamental do projeto Proinfância Bahia MEC-UFBA.  

 A referida pesquisa, conforme o relato dos participantes do Projeto, além de 

mobilizar o levantamento de informações sobre a situação da Educação Infantil nos 

municípios que aderiram ao Proinfância, algumas até mesmo desconhecidas por 

eles, possibilitou que os municípios percebessem a importância de acompanhar os 

dados referentes ao desenvolvimento da prática pedagógica, favorecendo a reflexão 

e a tomada de atitudes em relação a esta etapa tão importante da Educação Básica. 

 Por fim, os participantes do Proinfância enfatizam que diante dos impactos e 

resultados, certamente “o projeto de Assessoramento veio para mudar a realidade 

da educação no nosso estado apresentando novas formas de inventar a educação 

infantil da Bahia” (Participante do Polo 1). Sobretudo, porque oportunizou no estado 

da Bahia a discussão acerca da responsabilidade de toda a sociedade com a 

qualidade da Educação Infantil, e isto, em um tempo histórico em que vêm 

ocorrendo mudanças tão importantes quanto necessárias na e para a educação das 

crianças de 0 a 5 anos de idade. 
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6 REPERCUSSÃO NA MÍDIA 

 

O Projeto Proinfância Bahia MEC-UFBA contou com a consultoria dos 

jornalistas Murilo Bereta e Tatiane Sacramento (inCult Comunicação) no período de 

outubro de 2012 a novembro de 2013 para o desenvolvimento das atividades de 

comunicação relativas a Ação 3, a saber: a) contato com a imprensa para divulgação 

das ações do Projeto; b) produção de textos para as peças de divulgação do Projeto; 

c) registro fotográfico das atividades do Projeto. 

A inCult Comunicação fez o planejamento de mídia e traçou as estratégias a 

serem utilizadas na divulgação das propostas e ações do Proinfância após a 

realização das reuniões gerais e de alinhamento do Projeto. O levantamento de 

todos os veículos de comunicação existentes nos dez polos do Projeto e em que o 

mesmo poderia ter penetração foi realizado a partir de uma criteriosa pesquisa. Esse 

mailing e o contato direto nas redações, em cada uma das ações desenvolvidas, 

foram fundamentais para o sucesso das ações na mídia. 

O trabalho de divulgação do Projeto foi realizado de forma individualizada para 

cada um dos dez polos. Depois da elaboração do release específico para cada 

cidade, foi feito o contato telefônico e por e-mail com as redações jornalísticas para 

divulgar a importância do trabalho do Proinfância. Tal ação teve boa repercussão. 

No início, houve a necessidade de apresentar o Projeto em detalhes aos jornalistas. 

Com o passar do tempo, ao observarem a seriedade da equipe Proinfância e a 

importância do Projeto, se tornaram ainda mais receptivos e ofereciam bons 

espaços para divulgação na mídia.  

Buscando alternativas para fortalecer as redes de comunicação do Projeto com 

as prefeituras, secretarias de educação e comunidade dos municípios que 

pertenciam ao Proinfância, em dezembro de 2012, a inCult Comunicação propôs 

duas ações: estabelecer contato com o departamento de marketing da Rede Bahia 

para tentar uma parceria na divulgação do Projeto; e abrir um canal de comunicação 

junto à Secretaria Estadual de Educação para o auxílio com informações, divulgação 

e contatos com os municípios baianos envolvidos no Projeto. Após estabelecer os 

devidos contatos, a inCult Comunicação esteve presente nas duas reuniões iniciais 

tanto da TV Bahia quanto na Secretaria Estadual de Educação.   

Nesse período de trabalho também foram produzidas a arte de cartões de visita 

para as coordenadoras do Projeto, do folder de apresentação do Proinfância Bahia 
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MEC-UFBA e um mapa didático em que foi ressaltado em cores os 221 municípios 

(até aquele momento) do projeto para a confecção de um banner.  

Em momentos pontuais a inCult Comunicação esteve presente em Encontros 

de Orientação/formação e Reuniões Técnicas nos polos: Vitória da Conquista, Irecê, 

Senhor do Bonfim, Caetité e Morro do Chapéu. A ação direta nos polos permitiu 

intensificar o trabalho local e conquistar novos espaços para publicizar o Projeto, 

como também completar o mailing de imprensa local e realizar o registro fotográfico 

das atividades da equipe de pesquisadoras da FACED – UFBA. 

Em todas as Reuniões Técnicas, Encontros de Orientação/formação, e em boa 

parte das outras atividades (reuniões de alinhamento e formação da equipe, por 

exemplo) desenvolvidas pelo Projeto, em Salvador, a cobertura fotográfica das 

atividades foi realizada. O material foi utilizado para a divulgação na imprensa e para 

o registro documental do Projeto. 

  Na Tabela 3 e no Gráfico 16 apresentados abaixo é possível acompanhar o 

bom desempenho do trabalho de divulgação com 320 inserções na imprensa em 12 

meses de atuação (de novembro de 2012 a novembro de 2013, exceto o mês de 

junho de 2013, em que não houve ações para divulgação). 

 

Tabela 4: Distribuição de inserções por meses 

 

MÊS / AN0 

 
QUANTIDADE 

Novembro / 12 08 

Dezembro / 12 11 

Janeiro / 13 37 

Fevereiro / 13 52 

Março / 13 40 

Abril / 13 23 

Maio / 13 44 

Julho / 13 53 

Agosto / 13 10 
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Setembro / 13 26 

Outubro / 13 06 

Novembro / 13 10 

Total 320 

  Fonte: inCult Comunicação, 2013. 

 

Gráfico 17: Distribuição de inserções por meses 
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Fonte: inCult Comunicação, 2013. 
 

É importante ressaltar que o trabalho de clipagem (pesquisa realizada para 

saber em quais veículos as matérias foram divulgadas) foi impreciso devido ao 

grande número de cidades envolvidas, à distância física dessas cidades e, 

sobretudo, à característica da imprensa do interior que atua em veículos alternativos, 

como pequenos blogs e rádios comunitárias.  

 Na Tabela 4 e no Gráfico 17 observa-se a distribuição da quantidade de 

inserções por polo. 

 

Tabela 5: Inserções por polos 

 

POLO 

 

QUANTIDADE 

Polo 1 – Irecê 30 



76 
 

Polo 2 – Salvador 72 

Polo 3 – Euclides da Cunha 30 

Polo 4 – Amargosa 39 

Polo 5 – Ilhéus 16 

Polo 6 – Vitória da Conquista 23 

Polo 7 – Senhor do Bonfim 40 

Polo 8 – Baixa Grande 21 

Polo 9 – Caetité 17 

Polo 10 – Morro do Chapéu 32 

Total 320 

  Fonte: inCult Comunicação, 2013. 

 

 

Gráfico 18: Inserções por polos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fonte: inCult Comunicação, 2013. 

 

Nota-se que o Polo Salvador foi o que apresentou o maior quantitativo de 

inserções. A repercussão das ações do Proinfância na capital do Estado foi boa, 

sobretudo, em dois momentos importantes: o I e o II Encontros Estaduais de 

Educação Infantil, os quais aconteceram no mês de abril e de novembro 

respectivamente. Nesses períodos o Projeto teve boa visibilidade a partir da 
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divulgação, por mídia espontânea, feita pela imprensa de grande circulação. Mas, 

nos outros meses, embora tenha sido o polo que mais divulgou as ações do projeto 

quantitativamente, a chamada “grande mídia” ofereceu menos repercussão do que 

foi objetivado. De antemão havia o conhecimento de que a realidade da capital era 

discrepante ao encontrado no interior do estado.  

O contato direto com os jornalistas, nas redações, evidenciou que o fato do 

município ter se desvinculado do projeto federal e não possuir unidade de Educação 

Infantil Proinfância, fez a imprensa local perder o interesse por maior divulgação. 

Além disso, muitos veículos têm em sua linha editorial a norma de somente publicar 

notícias sobre projetos a partir de seus resultados práticos, dos números finais. 

Mesmo assim, ocorreram boas inserções, total de 72 nos diferentes veículos de 

circulação, entre os mais conceituados destacam-se: a TVE, os jornais impressos A 

Tarde e Tribuna, os sites iBahia, Correio 24H, A Tarde Online, Tribuna Online e 

entrevistas nas rádios BandNews, Sociedade AM e CBN. 

No levantamento para identificação da caracterização dos veículos de 

comunicação nos quais matérias de divulgação relativas ao Projeto foram 

publicadas, foram encontrados os seguintes resultados: televisão com 5 inserções, 

jornal impresso com 6, rádio com 65, e sites e blogs com 244 inserções. 

 

Gráfico 19: Distribuição de inserções por veículos de comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: inCult Comunicação, 2013. 
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Do total de 65 inserções em rádio, 16 foram entrevistas concedidas pela 

coordenação do Projeto e 49 notas informativas divulgadas. O Gráfico 19 apresenta 

o quantitativo das inserções em rádio a partir do detalhamento de sua tipologia. 

 

Gráfico 20: Inserções em rádios - entrevistas e divulgação de notas informativas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: inCult Comunicação, 2013. 

 

 

 No mês de Março de 2014, a inCult Comunicação trabalhou na divulgação do 

III Encontro Estadual Proinfância. Com o tema “A Educação Infantil no estado da 

Bahia: os desafios estão postos! E o que estamos fazendo?” Foram 20 inserções na 

imprensa, tendo como destaque a entrevista na rádio BandNews e as matérias dos 

conceituados sites jornalísticos A Tarde (duas matérias diferentes), iBahia e Bahia 

Já. 

Outro aspecto que merece destaque foi o trabalho desenvolvido em espaços 

característicos da internet, como o Blog e o Facebook, que possibilitaram a interação 

com os municípios, a socialização de informações, e contribuíram para a 

orientação/formação dos profissionais ligados à Educação Infantil participantes do 

Projeto, bem como de pessoas interessadas pela temática que acessavam as 

páginas virtuais do Projeto. 

As páginas virtuais do Projeto se caracterizaram como ferramenta estratégica e 

necessária para o desenvolvimento e manutenção da comunicação entre a Equipe e 

os participantes do Projeto, assim também com os estudantes e profissionais 

interessados pela temática. Estes espaços da Web se configuraram, ao longo do 

Projeto, como um importante elemento político-pedagógico, que possibilitou uma 
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maior interação, articulação e fortalecimento da Educação Infantil no estado da 

Bahia a partir das ações do Proinfância Bahia MEC-UFBA. 

Na página do Proinfância Bahia no Facebook, uma participante deixou o 

seguinte comentário: “Como educadores e apaixonados pela Educação Infantil não 

tem como não interagirmos com esses espaço (sic) que tanto contribui para o nosso 

trabalho.” (L. S., 5 de fevereiro de 2014, às 20:45h). 

Para outra participante, a utilização do espaço virtual foi muito importante para 

o desenvolvimento do Projeto, pois, com ele: “Termos (sic) a possibilidade de 

discurtirmos (sic) sobre as especificidades dos nossos municipios (sic) em relação 

ao atendimentos (sic) as nossas crianças nos faz acreditar e buscar uma EDucação 

(sic) de qualidade.” (E. A., 24 de março de 2013, às 12:58h).  

Desde o dia 22 de fevereiro de 2013, data de sua criação, a página do 

Projeto no Facebook apresentou índices crescentes de participação. Foram mais de 

1250 curtidas na página até data do levantamento dos dados (13 de março de 2014, 

às 15:00h), as novas curtidas foram muito frequentes e representaram um 

crescimento de 23,3% sobre o total de curtidas da página. As publicações 

alcançaram, cada vez mais, um número significativo de pessoas.  

Durante a semana de 7 a 13 de março de 2014, por exemplo, uma única 

publicação pôde ser visualizada por 5.246 pessoas, equivalente a um crescimento 

de 15,3%. O envolvimento das pessoas foi outro indicador da ampla repercussão 

desta página virtual do Projeto. Na semana em destaque, 668 pessoas estavam 

diretamente envolvidas com esta página, o que representou um aumento de 32,6%. 

Somente na semana em que foi feita a coleta dessas estatísticas, foram mais de 

2.260 cliques em publicações feitas no Facebook do Proinfância Bahia MEC-UFBA, 

conforme a ilustração abaixo: 

 

Figura 2: Visão geral da página do Projeto no Facebook 

https://www.facebook.com/lyzy.silva
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=727313643947424&set=a.581126565232800.1073741831.529353130410144&type=1&comment_id=2471416&offset=0&total_comments=13
https://www.facebook.com/eula.araujo
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=118998538289999&id=529353130410144&comment_id=41201&offset=0&total_comments=5
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Fonte: Facebook Proinfância Bahia MEC-UFBA – página do administrador/2014 

 

Entre esses indicadores, certamente, o número de curtidas na página chama 

a atenção pelo crescimento constante, como se pode perceber no gráfico a seguir: 

 

Figura 3: Total de curtidas na página do Projeto no Facebook 

 
Fonte: Facebook Proinfância Bahia MEC-UFBA– página do administrador 

 

O público que curtiu a página até 13 de março de 2014, chamados pelo site de 

relacionamento de “fãs”, foi constituído essencialmente por mulheres (92%), sendo a 

taxa de homens bem pequena (8%), apesar destes serem maioria em todo o 

Facebook (54%). Este dado indica que, em se tratando de Educação Infantil, a 

maioria dos participantes foi mesmo constituída por mulheres, o que está atrelado a 
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uma questão identitária e histórica da Educação em nosso país. A maioria desses 

participantes (38%) tinha de 25 a 34 anos, em seguida, pessoas entre 35 e 44 anos 

(28%), conforme a imagem abaixo, capturada em 13 de março de 2014: 

 

Figura 4: Pessoas que curtiram a página do Projeto no Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Facebook Proinfância Bahia MEC-UFBA – página do administrador/2014 

 

Outro ambiente virtual do Projeto foi o Blog, que também apresentou um 

crescimento no número de visualizações e interação entre as pessoas que 

participaram das atividades nos Polos, bem como por outros estudantes e 

profissionais interessados na temática. O referido espaço da Web foi criado em 

dezembro de 2012, junto ao site de blogs Wordpress. Desde sua criação até o dia 

13 de março de 2014, foram registradas 76.739 visualizações no Brasil e em outros 

países do mundo, como mostra a ilustração a seguir: 

 

Figura 5: Visualizações do Blog do Projeto no Brasil e no mundo 
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Fonte: Blog Proinfância Bahia MEC-UFBA – página do administrador/2014 

 

O Blog do Projeto buscou reunir as principais informações sobre a Educação 

Infantil, entre elas, os marcos legais, textos e documentos norteadores da proposta 

pedagógica para esta etapa da Educação. Sempre foram publicados novidades e 

comunicados da Equipe para os participantes, além de fotos e variados arquivos 

utilizados nos Encontros de Orientação/Formação e Reuniões Técnicas nos Polos e 

Encontros Estaduais.  

Na ilustração abaixo, é possível notar os principais interesses dos visitantes 

do Blog até 13 de março de 2014, em que 31.033 visualizações foram da página 

inicial (em que são postadas as principais notícias e informativos), 6.517 

visualizações foram ante os materiais dos encontros e reuniões supracitados, além 

de 5.285 terem sido feitas para o acesso à nova Lei nº 12.796/2013 e 1.256 

visualizações ao menu da “Infancioteca”, que traz uma lista com links de acesso e 

anexos dos marcos legais da Educação Infantil. 

 

Figura 6: Principais posts visualizados no Blog do Projeto 
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Fonte: Blog Proinfância Bahia MEC-UFBA – página do administrador/2014 

 

Os visitantes do Blog interagem via comentários, indicações, reblogagens 

etc. Os comentários somam 210 para um total de 138 posts. Nas avaliações dos 

municípios sobre os impactos e resultados do Projeto, foi expresso o papel e 

relevância dos espaços virtuais, especialmente do Blog: “Temos buscado mudar 

concepções e crescer junto as crianças. Hoje nós temos grupo de estudo com todo 

material do blog.” 

Segundo uma participante das atividades do Projeto, em seu município tem 

ocorrido encontros “com todos os envolvidos na Educação Infantil para discutirmos 

todos os temas abordados no programa, algumas oficinas foram feitas para 

complementar a parte pedagógica. O blog foi acessado e explorado coletivamente 

em um dos encontros.”  

De acordo com outro representante de município que aderiu ao Proinfância 

Bahia MEC-UFBA: “O proinfância mudou a visão de muitos professores, e também 

tem ajudado a coordenação e a gestão na condução de estudos de formação para 

os professores, com os textos e artigos dispostos no blog.”  
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A repercussão dos espaços virtuais do Projeto tem revelado o crescente 

interesse dos profissionais e demais interessados pela Educação Infantil, 

especialmente se for observado o número de acessos, por exemplo, do Blog. Em 

janeiro de 2013, foram contabilizadas 758 visualizações. No mesmo mês do ano 

seguinte, em 2014, mesmo em se tratando de um mês atípico em que muitos 

profissionais da Educação estão de férias, foram contabilizadas 3.391 visualizações, 

o que equivale a um crescimento de 447,4% em apenas um ano de atividades do 

Projeto. O mês de abril de 2013, devido à movimentação para o I Encontro Estadual 

do Proinfância Bahia MEC-UFBA, foi o que apresentou o maior índice de 

visualizações durante toda a existência da página, foram 11.798 visualizações, com 

a média por dia de 393 acessos. Este quantitativo pode ser melhor visualizado na 

figura abaixo: 

 

Figura 7: Visualizados no Blog do Projeto por meses 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Blog Proinfância Bahia MEC-UFBA – página do administrador/2014 

 

Diante dos resultados apresentados nas tabelas, gráficos e figuras, considera-

se extremamente positiva a repercussão do Projeto na mídia, fruto da atuação e do 

trabalho de assessoria em comunicação desenvolvido de maneira eficaz pelos 

jornalistas consultores do Projeto, como também das estagiárias responsáveis pela 

gestão e atualização do Blog e do Facebook. 

 Apesar dos bons resultados, sabe-se que é preciso mais, muito mais. Os 

passos iniciais foram dados, mas percebe-se a necessidade da temática da 

Educação Infantil ser pautada nos veículos de comunicação no Estado para que 
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tenha uma maior visibilidade para a sociedade como um todo e particularmente para 

o poder público. Nessa perspectiva o debate em relação à especificidade da 

Educação Infantil, a compreensão, o reconhecimento e valorização dessa etapa da 

Educação Básica pode ser ampliado. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na perspectiva de realizar o fechamento do atual relatório referente ao 

período de execução do Projeto Assessoramento e acompanhamento pedagógico 

aos municípios contemplados pelo Proinfância no estado da Bahia conclui-se que o 

convênio de cooperação técnica firmado entre o Ministério da Educação e a 

Universidade Federal da Bahia, tendo a Faculdade de Educação como unidade 

executora, resultou em ganhos significativos para todos os envolvidos diretamente 

no Projeto. 

 De modo geral, tanto os registros escritos como os depoimentos dos 

representantes dos municípios que participaram do Projeto expressaram satisfação 

em relação à sua execução como também desejo de continuidade. 

 Com a abrangência do Projeto que trabalhou com 237 dos 417 municípios da 

Bahia, 56,8%, foi possível conhecer a realidade da Educação Infantil no estado, 

como também contribuir diretamente com a discussão e a reflexão sobre temáticas 

relacionadas à especificidade do trabalho pedagógico e colocar a área em evidência 

com o trabalho de orientação e acompanhamento dos municípios na formulação e 

execução das Políticas Públicas municipais.  

 Em relação à participação dos profissionais considera-se que o quantitativo foi 

expressivo, cerca de 850 entre coordenadores pedagógicos, professores da 

Educação Infantil, gestores escolares, secretários municipais de educação e 

técnicos da secretaria. Assim, o Projeto também foi uma ação estratégica e 

importante para a contribuição com a orientação e formação dos profissionais que 

atuam em creches e pré-escolas. 

 Com a exposição das ações implementadas e as respectivas atividades 

desenvolvidas, dos resultados e impactos e da repercussão do Projeto considera-se 

que os objetivos delimitados foram alcançados, entretanto, a partir da demanda dos 

municípios participantes, entende-se que ainda tem-se um longo caminho a 

percorrer para de maneira efetiva garantir uma Educação Infantil de qualidade.  

 Garantir um atendimento de qualidade às crianças no contexto da Educação 

Infantil implica na construção de uma prática pedagógica que a considere como 

centro do planejamento curricular e que promova o seu desenvolvimento de forma 

integral e integrada. Para isso é imprescindível a consideração da especificidade do 

trabalho pedagógico com as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade e todas as 
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suas implicações. Ao mesmo tempo, faz-se necessário o enfrentamento e a 

superação de entraves que dificultam a concretização dessa especificidade, bem 

como a potencialização das experiências exitosas pertinentes às concepções de 

criança, infância, brincar, Educação Infantil, currículo, espaço, tempo, etc. 

exploradas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

 Assim, como perspectiva de continuidade, acredita-se que o Projeto possa ser 

enriquecido a partir das reflexões e análises feitas da primeira experiência e dar 

prosseguimento à contribuição realizada no primeiro período de execução. Portanto, 

conclui-se este relatório com a expectativa da continuação do Projeto, para isso foi 

dedicado um capítulo especial que explicita o desejo e a necessidade dos 

municípios participantes do Projeto. 
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8 CONTINUAÇÃO DO PROJETO: UMA NECESSIDADE DOS MUNICÍPIOS  

 

 No desenvolvimento das ações do Projeto Assessoramento e 

acompanhamento pedagógico aos municípios contemplados pelo Proinfância no 

estado da Bahia, a partir das considerações do público atendido, os 237 municípios 

participantes, percebeu-se a necessidade de continuação. Especialmente durante os 

momentos finais do Projeto, no II Encontro Estadual e nos últimos encontros e 

reuniões nos municípios-âncora. 

 No II Encontro Estadual, os participantes apresentaram, na Ficha de 

Avaliação, seu parecer em relação à continuidade do Projeto. Interessante que na 

referida Ficha não havia nenhum item que sugerisse ao participante tratar dessa 

questão. Significa dizer que, de forma espontânea, em se aproximando o 

encerramento das atividades e por sentirem a necessidade de mais momentos de 

orientação/formação, assessoramento pedagógico, os municípios solicitaram que as 

atividades do Projeto não parassem. Neste sentido, um participante, assim, sugeriu: 

“Que possamos dar continuidade aos encontros dos polos, pois enriquecem nosso 

conhecimentos (sic) acerca da educação infantil desafios para melhoria das Políticas 

Públicas.”. 

 No terceiro e último Encontro de Orientação/formação, diferentemente, na 

Ficha de Avaliação (APÊNDICE W) havia a seguinte proposição: “Cite um motivo 

para o Projeto Proinfância Bahia MEC/UFBA continuar.” É importante ressaltar que 

esse item foi incluído na Ficha de avaliação em função dos comentários em relação 

a esse desejo de continuidade já existirem através dos contatos pessoais ou por e-

mail com a equipe, dessa forma decidiu-se ter o registro escrito dessa demanda. 

Assim, em resposta a esse item, foram apresentados muitos motivos e 

considerações dos participantes, que expressaram grande desejo e justificativa para 

a continuação das atividades do Projeto.  

 Segundo a análise realizada nas Fichas supracitadas, além das conversas 

informais e observação dos comentários e participação dos municípios nos espaços 

virtuais E-mail, Blog e Facebook do Proinfância Bahia MEC-UFBA, as ações 

desenvolvidas pelo Projeto devem prosseguir, pois representaram um marco na 

história da Educação e da Educação Infantil no estado da Bahia. Contribuíram de 

forma relevante para o fortalecimento da política municipal de Educação Infantil no 

processo de assessoramento e acompanhamento pedagógico através do incentivo e 



89 
 

busca por Políticas Públicas, orientação/formação dos profissionais via reflexões 

teóricas sobre a prática pedagógica, sobre o trabalho político-pedagógico na 

Educação Infantil, com o estudo dos principais marcos legais da Educação Infantil.  

 Os participantes destacaram a importância dos momentos de socialização, 

aproximação, discussões e trocas entre os municípios nos encontros fomentados 

pelo Projeto, que favoreceram a constituição e fortalecimento da identidade da 

Educação Infantil na Bahia, bem como de seus profissionais, revisando suas 

concepções de Criança, Infância, Brincadeira, Creche e Pré-escola, no sentido de 

proporcionar uma Educação Infantil de qualidade para as crianças de 0 a 5 anos e 

11 meses de idade.  

 Um participante chegou a considerar que este “É o momento do surgimento 

da identidade oficial para a Educação Infantil no estado. Assim, o projeto precisa 

continuar para que essa identidade seja totalmente firmada.” (Participante Polo 1). 

Para outro participante: “Através dos encontros nos realimentamos, recarregamos as 

baterias para o enfrentamento de dificuldades e adversidades locais; nos unimos e 

nos percebemos mais fortes; não estamos sós.” (Participante Polo 5). 

 Os municípios afirmaram que houve muitas contribuições para a formação 

dos profissionais da Educação Infantil com o desenvolvimento do Projeto. Segundo 

eles, o Proinfância Bahia MEC-UFBA foi um incentivo para os professores, 

coordenadores, técnicos e demais profissionais buscarem a realização de um 

trabalho na Educação Infantil mais adequado e coerente com a realidade local, com 

a legislação, especialmente com as orientações pedagógicas das DCNEI. Assim, 

justificam que as atividades do Projeto devem continuar para que seja possível 

“Fazer valer a proposta do Programa.” (Participante Polo 4) e para que, 

efetivamente, ocorra “Troca de experiências entre o campo acadêmico e a realidade 

vivenciada.” (Participante Polo 2). 

 Os participantes acreditam que a continuação do Projeto vem confirmar que 

“A educação infantil não pode mais uma vez ficar de lado como nos últimos anos.” 

(Participante do II Encontro Estadual). A expectativa dos municípios é de que os 

encontros continuem, em especial, pela necessidade de novos conhecimentos para 

os profissionais que trabalham na Educação Infantil, oportunizando-lhes muito mais 

experiências, visto que “com o projeto iniciou-se um processo de estudos e reflexões 

que não se esgota em apenas um ano, é necessário dar continuidade.” (Participante 

Polo 9). 
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 Sobre a execução do Programa Proinfância e em se tratando de Políticas 

Públicas para a Educação Infantil, os municípios acreditam que a efetivação de um 

segundo momento do Proinfância Bahia MEC-UFBA representa uma forma de 

“Consolidar ações que foram iniciadas neste projeto, não apenas destinar verbas, 

mas acompanhar para garantir sua efetivação.” (Participante Polo 4). Deste modo, 

diz respeito a “um dos meios do Estado dialogar com os municípios muitos deles 

“carentes” de um acompanhamento e assessoramento específico para essa 

clientela.” (Participante Polo 5) e de assegurar aos profissionais envolvidos um 

trabalho com qualidade e compromisso voltado à educação dos bebês e crianças 

pequenas atendidos pela primeira etapa da Educação Básica. 

 As ações do Projeto foram lembradas pelos municípios participantes, que 

consideraram terem sido fundamentais para a articulação e fortalecimento da 

Educação Infantil no estado da Bahia. De acordo com um participante, o Projeto 

representou “uma grande sacudida na educação infantil. Porém precisamos nos 

mobilizar muito mais a respeito desse segmento por isso espero que continue” 

(Participante Polo 2). Trata-se, portanto, conforme outro participante, de “Uma 

necessidade. A educação Infantil estava sozinha, esquecida, o projeto trouxe de 

volta esta discussão. Precisamos continuar. Precisamos de apoio para oferecer as 

crianças qualidade e atenção.” (Participante Polo 5) 

 Segundo os representantes dos municípios atendidos, as atividades 

realizadas pelo Proinfância Bahia MEC-UFBA são necessárias ao desenvolvimento 

da Educação Infantil no estado da Bahia, especialmente, os encontros presenciais, 

que possibilitam aos profissionais envolvidos na ação pedagógica “crescer e querer 

renovar a cada dia o trabalho na educação infantil.” (Participante Polo 9). 

 Os municípios consideram ainda que, muito embora o Projeto tenha 

alcançado importantes resultados e muitos impactos, “o tempo foi curto para 

trabalhar este grande contexto que é o exercício da docência e da gestão da E.I.” 

(Participante Polo 6). Assim, torna-se necessário dar continuidade às atividades, 

acompanhar a elaboração e execução da proposta pedagógica para as unidades em 

funcionamento do Proinfância. Conforme considerou uma representante de 

município, a “sugestão é que tudo isso não pare por aqui.” (Participante do II 

Encontro Estadual). 
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APÊNDICE A -  Municípios participantes do Proinfância Bahia MEC-UFBA 
 
 
 
 
 Ministério da Educação  
 Secretaria de Educação Básica 

                                                              
 
 

PROJETO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO AOS 
MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROINFÂNCIA NO ESTADO DA BAHIA – 

MEC-UFBA 
 
 
 
 

MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO PROINFÂNCIA BAHIA  MEC-UFBA 
 
 

MUNICÍPIOS - 
ÂNCORA (POLOS) 

Nº DE 
MUNICÍPIOS 

INICIAL 

Nº DE 
MUNICÍPIOS 

PARCIAL 
DESISTENTES AUSENTES 

 
 

Nº DE 
MUNICÍPIOS 

FINAL 

1. Irecê 16 22 0 0 22 

2. Salvador 26 32 0 0 32 

3. Euclides da Cunha 26 27 0 2 25 

4. Amargosa  24 25 0 0 25 

5. Ilhéus  29 35 0 1 34 

6. Vitoria da Conquista   22 28 0 0 28 

7. Senhor do Bonfim  10 13 0 0 13 

8. Baixa Grande  20 19 0 0 19 

9. Caetité 24 31 1 1 29 

10. Morro do Chapéu 20 12 0 2 10 

 
Total Parcial 217 244 1 6 

 
237 
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Polo 01 – Irecê 
 
 

Municípios 

América Dourada 

Barra 

Brotas de Macaúbas 

Cafarnaum 

Canarana 

Central 

Cotegipe 

Gentio do Ouro 

Ibipeba 

Ibititá 

Ipupiara 

Irecê 

Itaguaçu da Bahia 

João Dourado 

Jussara 

Lapão 

Novo Horizonte 

Piatã 

Presidente Dutra 

São Gabriel 

Uibaí 

Xique-Xique 

      Total: 22 municípios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polo 02 - Salvador 
 
 
 
 
 
 
 

Municípios 

Água Fria 

Alagoinhas 

Amélia Rodrigues 

Anguera 

Antonio Cardoso 

Candeias 

Cardeal da Silva 

Catu 

Conceição de Feira 

Conde 

Coração de Maria 

Dias D’Ávila 

Entre Rios 

Esplanada 

Feira de Santana 

Irará 

Itanagra 

Itaparica 

Ituberá 

Jandaíra 

Lauro de Freitas 

Luís Eduardo Magalhães 
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Mata de São João 

Olindina 

Pedrão 

Rio Real 

São Domingos 

Santanópolis 

Santo Estêvão 

Sátiro Dias 

Tanquinho 

      Total: 31 municípios 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polo 03 – Euclides da 
Cunha 

Municípios 

Abaré 

Adustina 

Antas 

Araci 

Banzaê 

Barrocas 

Biritinga 

Cansanção 

Cipó 

Coronel João Sá 

Euclides da Cunha 

Fátima 

Glória 

Heliópolis 

Ichu 

Jeremoabo 

Monte Santo 

Nordestina 

Nova Soure 

Quinjingue 

Ribeira do Pombal 

Rodelas 

Santa Luz 

Serrinha 

Teofilândia 

Tucano 

Valente 

      Total: 27 municípios 
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Polo 04 – Amargosa 
 

Municípios 

Amargosa 

Aratuípe 

Brejões 

Cabaceiras do Paraguaçu 

Cravolândia 

Cruz das Almas 

Governador Mangabeira 

Irajuba 

Itiruçu 

Jiquiriça 

Lafaiete Coutinho 

Maracás 

Maragogipe 

Muniz Ferreira 

Mutuípe 

Nazaré 

Nova Itarana 

Planaltino 

Pojuca 

Santa Inês 

Santa Terezinha 

Teolândia 

Ubaíra 

Valença 

Varzedo 

Wenceslau Guimarães 

      Total: 26 municípios 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polo 05 – Ilhéus 
 
 
 
 
 
 
 

Municípios 

Alcobaça 

Apuarema 

Arataca 

Barro Preto 

Belmonte 

Buerarema 

Camacã 

Canavieiras 

Eunápolis 

Gandú 

Gongogi 

Ibicaraí 

Ibicuí 

Ibirapitanga 

Ilhéus 

Itabela 

Itabuna 

Itacaré 
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Polo 05 – Ilhéus 
 

Itagí 

Itajú do Colônia 

Itajúipe 

Itamarajú 

Itapitanga 

Lagedão 

Mascote 

Medeiros Neto 

Nova Ibiá 

Nova Viçosa 

Pau Brasil 

Porto Seguro 

Prado 

Santa Cruz da Vitória 

Teixeira de Freitas 

Ubaítaba 

Uma 

      Total: 35 municípios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polo 06 – Vitória da 
Conquista 
 

Municípios 

Anagé 

Aracatu 

Barra do Choça 

Belo Campo 

Bom Jesus da Serra 

Boquira 

Caatiba 

Caetanos 

Cândido Sales 

Caraíbas 

Cordeiros 

Encruzilhada 

Iguaí 

Itambé 

Itarantim 

Itororó 

Livramento de Nossa Senhora 

Macarani 

Maetinga 

Maiquinique 

Mirante 

Nova Canaã 

Piripá 

Planalto 

Poções 

Presidente Jânio Quadros 

Ribeirão do Largo 

Vitória da Conquista 

      Total: 28 municípios 
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Polo 07 – Senhor do 
Bonfim 
 
 

Municípios 

Campo Alegre de Lourdes 

Campo Formoso 

Canudos 

Curaçá 

Filadélfia 

Jaguarari 

Juazeiro 

Pilão Arcado 

Pindobaçú 

Ponto Novo 

Queimadas 

Remanso 

Senhor do Bonfim 

      Total: 13 municípios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polo 08 – Baixa Grande 
 

Municípios 

Baixa Grande 

Boa Vista do Tupim 

Gavião 

Iaçu 

Ibiquera 

Ipirá 

Itaberaba 

Jacobina 

Lajedinho 

Macajuba 

Mairi 

Nova Fátima 

Pé de Serra 

Ruy Barbosa 

São José do Jacuípe 

São Sebastião do Passé 

Tapiramutá 

Várzea da Roça 

Várzea do Poço 

      Total: 19 municípios 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municípios 

Botuporã 

Brumado 

Caetité 

Candiba 

Carinhanha 

Caturama 

Correntina 

Dom Basílio 
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Polo 09 – Caetité 
 
 
 

Feira da Mata 

Ibotirama 

Igaporã 

Iuiú 

Jaborandi 

Lagoa Real 

Macaúbas 

Malhada de Pedras 

Palmas de Monte Alto 

Paramirim 

Paratinga 

Riacho de Santana 

Rio do Antonio 

Rio do Pires 

Santa Maria da Vitória 

Santa Rita de Cássia 

Santana 

São Félix do Coribe 

Serra Dourada 

Serra Ramalho 

Tabocas do Brejo Velho 

Urandi 

Wanderley 

      Total: 31 municípios 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 Total: 12 municípios 

 
 
 
 
 
 
 
Polo 10 – Morro do Chapéu 
 

Municípios 

Andarai 

Boninal 

Bonito 

Iraquara 

Itaeté 

Muquém do São Francisco 

Mirangaba 

Morpará 

Morro do Chapéu 

Oliveira dos Brejinhos 

Ourolândia 

Palmeiras 
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APÊNDICE B - Carta convite para participação no Projeto  

 
 
 
 
  
Ministério da Educação  
 Secretaria de Educação Básica 

                                                                     
 

CARTA CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO ASSESSORAMENTO E 

ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO AOS MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO 

PROINFÂNCIA NO ESTADO DA BAHIA 

 

Salvador, 08 de janeiro de 2013. 

Exmo(a) Sr(a) Prefeito(a): 

 

 É com muita honra que convidamos o seu município para participar do Projeto de 

Cooperação Técnica MEC-UFBA/Faculdade de Educação “Assessoramento e 

Acompanhamento pedagógico aos municípios contemplados pelo ProInfância no Estado da 

Bahia”, programa que integra o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE)/Ministério da Educação (MEC), do Governo Federal.  

O objetivo principal desse Projeto é oferecer assessoria pedagógica aos 220 

municípios que executam o ProInfância, no estado da Bahia, na estruturação e na 

organização do funcionamento das instituições de Educação Infantil, por meio de visitas 

técnicas e encontros de formação com gestores, coordenadores pedagógicos e professores. 

Essas visitas e encontros acontecerão em dez cidades pré-definidas como polos regionais. 

Tais polos receberão todos os demais municípios.  

Os Polos regionais foram escolhidos por critérios de logística e localização 

geográfica em relação aos municípios da região. As visitas técnicas e os encontros de 

formação serão iniciados após o Carnaval.  

As cidades que compõem os dez polos são: Morro do Chapéu, Salvador, Euclides da 

Cunha, Amargosa, Ilhéus, Vitória da Conquista, Senhor do Bonfim, Baixa Grande, Caetité e 

Irecê. 

A contrapartida dos municípios polos será a cessão de equipamentos de som e 

multimídia, água, café, de espaço para realização dos encontros de formação e reuniões 

técnicas (mínimo de 60 pessoas) e carro para deslocamento interno da equipe do projeto. Já 

para os municípios que não são polos, a contrapartida será o custeio do transporte de pelo 

menos 3 pessoas que trabalham na Educação Infantil do município para a participação das 

reuniões técnicas e dos encontros de formação nos municípios polo.  
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Dados do IBGE (2010) e MEC/INEP (2012) demonstram que a Educação Infantil na 

Bahia tem um déficit de matrículas que superam 1 milhão de vagas. O ProInfância se insere 

na política pública nacional de expansão do atendimento das crianças de 0 a 6 anos de 

idade em instituições de Educação Infantil. São atualmente 289 obras em construção. 

Porém, como não basta apenas um espaço físico adequado e a garantia da matrícula na 

Educação Infantil, é necessária a construção de uma proposta pedagógica que valorize a 

criança como sujeito de direitos, um sujeito biopsicossocial, que produz história e cultura e 

que possibilite a ela o brincar, a construção da sua identidade e autonomia. É nessa 

perspectiva que o Projeto de Cooperação Técnica MEC-UFBA vai atuar junto aos 

municípios em parceira com o Fórum Baiano de Educação Infantil/Movimento Interfóruns de 

Educação Infantil do Brasil (MIEIB), a UNDIME/BA, a UNCME/BA e a Rede Nacional 

Primeira Infância.  

Se o seu município tem o ProInfância - Bahia, solicitamos que entre em contato 

conosco o mais breve possível. Para que a equipe possa oferecer ao seu município mais 

informações sobre o projeto, solicitação com urgência os contatos dos responsáveis da 

prefeitura e da secretaria da educação que estão a frente do ProInfância em sua cidade. 

Pedimos que entre em contato conosco pelo e-mail: proinfanciabahia@gmail.com ou pelos 

telefones (71) 3283-7219 / 9151-0833 (OI) / 9199-3572 (TIM).  

Municípios baianos que aderiram ao ProInfância: 

 
 
 
 
 
 
 

Polo 01: Irecê  

 
 
 
 

Municípios 

América Dourada 

Cafarnaum 

Central 

Gentio do Ouro 

Ibipeba 

Ibititá 

Ipupiara 

Irecê 

Itaguaçu da Bahia 

João Dourado 

Jussara 

Lapão 

Presidente Dutra 

São Gabriel 

Uibaí 

Xique-Xique 

Total: 16 municípios  

 
 
 
 
 
 
 
 
Polo 02: Salvador  

 
 
 
 
 
 

 

Municípios 

Olindina 

Rio Real 

Jandaíra 

Conde 

Esplanada 

Cardeal da Silva 

Entre Rios 

Mata de São João 

Itanagra 

Alagoinhas 

Sátiro Dias 

Feira de Santana 

Conceição de Feira 

Santo Estêvão 

Antonio Cardoso 

mailto:proinfanciabahia@gmail.com


102 
 

Anguera 

Tanquinho 

Santanópolis 

Amélia Rodrigues 

Irará 

Água Fria 

Candeias 

Dias D’Ávila 

Itaparica 

Lauro de Freitas 

Pedrão 

Total: 26 municípios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polo 03: Euclides da Cunha  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Municípios 

Euclides da Cunha 

Araci 

Barrocas 

Biritinga 

Cansanção 

Ichu 

Nordestina 

Quinjingue 

Santa Luz 

São Domingos 

Serrinha 

Teofilândia 

Tucano 

Valente 

Jeremoabo 

Coronel João Sá 

Antas 

Banzaê 

Adustina 

Ribeira do Pombal 

Heliópolis 

Cipó 

Nova Soure 

Abaré 

Rodelas 

Glória 

Total: 26 municípios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polo 04: Amargosa  

 
 

 

Municípios 

Aratuípe 

Gandú 

Ituberá 

Teolândia 

Wenceslau Guimarães 

Amargosa 

Brejões 

Cravolândia 

Irajuba 

Jiquiriça 

Itiruçu 

Lafaiete Coutinho 

Maracás 

Mutuípe 

Nova Itarana 

Planaltino 

Santa Inês 

Ubaíra 

Governador Mangabeira 

Cabaceiras do Paraguaçu 

Maragogipe 
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Muniz Ferreira 

Varzedo 

Nazaré 

Total: 24 municípios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polo 05: Ilhéus  

 

Municípios 

Arataca 

Barro Preto 

Camacã 

Canavieiras 

Ibicaraí 

Ibirapitanga 

Ilhéus  

Itabuna 

Itajú do Colônia 

Itajúipe 

Itapitanga 

Mascote 

Pau Brasil 

Ubaítaba 

Una 

Alcobaça 

Eunápolis  

Itabela 

Itamarajú 

Lagedão 

Medeiros Neto 

Nova Viçosa 

Porto Seguro  

Prado 

Teixeira de Freitas 

Apuarema 

Gongogi  

Itagí 

Nova Ibiá 

Total: 29 municípios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polo 06: Vitória da Conquista  
 

Municípios 

Caatiba 

Itambé 

Itarantim 

Macarani 

Maiquinique 

Nova Canaã 

Santa Luz da Vitória 

Anagé 

Aracatu 

Barra do Choça 

Belo Campo 

Bom Jesus da Serra 

Caetanos 

Caraíbas 

Cordeiros 

Encruzilhada 

Maetinga 

Mirante 

Piripá 

Poções 

Presidente Jânio Quadros 

Vitória da Conquista  

Itororó 

Total: 22 municípios  
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Polo 07: Senhor do Bonfim  

 

Municípios 

Pilão Arcado 

Remanso 

Juazeiro  

Curaçá 

Canudos 

Campo Formoso 

Jaguarari 

Pindobaçú 

Filadélfia 

Senhor do Bonfim 

     Total: 10 municípios  

 
 
 
 
 
 
 

Polo 08: Baixa Grande  

 
 

Municípíos 

Ruy Barbosa 

Itaberaba 

Ibiquera 

Boa Vista do Tupim 

Iaçu 

Santa Terezinha 

Lajedinho 

Macajuba 

Tapiramutá 

Baixa Grande 

Mairi 

Gavião 

Ipirá 

Nova Fátima 

Pé de Serra 

Várzea da Roça 

Várzea do Poço 

São José do Jacuípe 

Jacobina 

Mirangaba 

 Total: 20 municípios 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polo 09: Caetité  

 
 

Municípios 

Wanderley 

Luiz Eduardo Magalhães 

Santa Rita de Cássia 

Botuporã 

Caturama 

Macaúbas 

Paramirim 

Rio do Pires 

Brumado 

Caetité 

Candiba 

Dom Basílio 

Iuiú 

Lagoa Real 

Malhada de Pedras 

Palmas de Monte Alto 

Rio do Antonio 

Urandi 

Correntina 

Jaborandi 

Santa Maria da Vitória 

Serra Dourada 
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Tabocas do Brejo Velho 

Santana 

       Total: 24 municípios 

 

 

Total: 20 municípios 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Polo 10: Morro do Chapéu  

 

Municípios 

Barra 

Brotas de Macaúbas  

Carinhanha 

Feira da Mata 

Ibotirama 

Igaporã 

Morpará 

Mequém do São Francisco 

Oliveira dos Brejinhos 

Paratinga 

Riacho de Santana 

Serra do Ramalho 

Andarai 

Boninal 

Bonito 

Iraquara 

Itaeté 

Morro do Chapéu 

Novo Horizonte 

Palmeiras 



106 
 

APÊNDICE C - Convite para reunião com os secretários municipais de educação 

dos municípios-âncora 

  

 
  Ministério da Educação  
 Secretaria de Educação Básica 

                                                                     
 

PROJETO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO AOS 

MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROINFÂNCIA NO ESTADO DA BAHIA – MEC/UFBA 

 

  

CONVITE PARA REUNIÃO COM OS/AS SECRETÁRIOS/AS DE EDUCAÇÃO DOS 

MUNICÍPIOSÂNCORA 
 

Salvador, 08 de janeiro de 2013. 

Exmo(a) Sr(a) Secretário(a) de Educação: 

 

 Convidamos V.Sa. para participar de uma reunião no dia 01 de fevereiro de 2013, 

das 09h às 12h, na Faculdade de Educação/UFBA, em Salvador, para articulação e 

confirmação de parceria de seu município como Polo Regional do Projeto de Cooperação 

Técnica MEC-UFBA/Faculdade de Educação “Assessoramento e Acompanhamento 

pedagógico aos municípios contemplados pelo ProInfância no Estado da Bahia”, programa 

que integra o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)/Ministério da 

Educação (MEC), do Governo Federal.  

O objetivo principal desse Projeto é oferecer assessoria pedagógica aos 220 

municípios que executam o ProInfância, no estado da Bahia, na estruturação e na 

organização do funcionamento das instituições de Educação Infantil, por meio de visitas 

técnicas e encontros de formação com gestores, coordenadores pedagógicos e professores. 

Essas visitas e encontros acontecerão nos dez municípios polos, a saber:  Morro do 

Chapéu, Salvador, Euclides da Cunha, Amargosa, Ilhéus, Vitória da Conquista, Senhor do 

Bonfim, Baixa Grande, Caetité e Irecê. 

Contamos com a presença de V.Sa. e solicitamos o preenchimento do termo de 

parceria em anexo. O mesmo deve ser devolvido no dia da reunião. 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos por meio dos seguintes 

contatos: e-mail: proinfanciabahia@gmail.com / telefone: (71) 3283-7219 / 9151-0833 (OI) / 

9199-3572 (TIM).  
 

Atenciosamente, 

 

 
 
 

mailto:proinfanciabahia@gmail.com
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APÊNDICE D - Termo de parceria 

 

 Ministério da Educação  
 Secretaria de Educação Básica 

                                                              
 

PROJETO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO AOS 

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS PELO PROINFÂNCIA NO ESTADO DA BAHIA – 

MEC/UFBA 

 

TERMO DE PARCERIA  

 

Eu, ______________________________________________________, 

Secretário(a) de Educação concordo com a participação do município 

_________________________________________ como Polo Regional do Projeto 

de Cooperação Técnica MEC-UFBA/Faculdade de Educação “Assessoramento e 

acompanhamento pedagógico aos municípios contemplados pelo ProInfância no 

Estado da Bahia”, coordenado pela professora Marlene Oliveira dos Santos/UFBA, 

cujo objetivo principal é oferecer assessoria pedagógica aos 220 municípios que 

executam o ProInfância, no estado da Bahia, na estruturação e na organização do 

funcionamento das instituições de Educação Infantil, por meio de visitas técnicas e 

encontros de formação com gestores, coordenadores pedagógicos e professores.  

Estou ciente de que a contrapartida do município polo é: 
 
1. Disponibilização de espaço físico para a realização dos encontros de 

formação e reuniões técnicas (mínimo de 60 pessoas); 
 

2. Cessão de equipamentos de som e recurso multimídia; 
 

3. Disponibilização de água e café para os participantes nos dias dos 
encontros e reuniões; 

 
4. Disponibilização de carro para o deslocamento na cidade da equipe do 

Projeto. 
 
 

_____________________________          _____________________________ 
Local, data                                                    Assinatura 
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APÊNDICE E - Programação da reunião com os secretários de educação dos 
municípios-âncora 
 
 
 
     
Ministério da Educação  
 Secretaria de Educação Básica 

                                                                      

 

PROJETO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO AOS 

MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROINFÂNCIA NO ESTADO DA BAHIA / MEC-UFBA 

 

REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-ÂNCORA  

 

Data: 01 de fevereiro de 2013 

Horário: das 9h às 12h 

Local: auditório II da Faculdade de Educação/UFBA (Vale do Canela) 

 

PROGRAMAÇÃO: 

 

9h: Boas vindas e apresentação dos participantes da reunião Profª Ms. Marlene Oliveira dos 

Santos (UFBA/Coordenadora geral do Projeto) 

9h30min: Apresentação do Projeto Assessoramento e acompanhamento pedagógico aos 

municípios contemplados pelo ProInfância no estado da Bahia/MEC-UFBA – Profª 

Ms. Marlene Oliveira dos Santos (UFBA/Coordenadora geral do Projeto) e Profª 

Maria Izabel Souza Ribeiro (UFBA/Coordenadora adjunta do Projeto) 

10h10: A importância do ProInfância para o fortalecimento da política municipal de 

Educação Infantil – Profª Drª Sílvia Cruz (UFC/Consultora em Educação Infantil do 

Projeto)    

11h: Esclarecimentos, articulação com os parceiros e encaminhamentos 

12h: Encerramento 

 

 

Avenida Reitor Miguel Calmon s/n - Campus Canela - 40.110 100 - Salvador - Bahia - Brasil 
Fones: GERAL: + 55 71 3283 7272 # Secretaria: 3283 7200 # Diretoria: 3283 7229  # FAX: 3283 

7292 # Sala ProInfância (71) 3283-7219 
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APÊNDICE F - Convite da primeira reunião técnica 

 

  Ministério da Educação  
 Secretaria de Educação Básica 

                                                                     
 

PROJETO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO AOS MUNICÍPIOS 

CONTEMPLADOS PELO PROINFÂNCIA NO ESTADO DA BAHIA – MEC/UFBA 

  

CONVITE  

1ª REUNIÃO TÉCNICA  

 

Salvador, 06 de fevereiro de 2013. 

 

Exmo(a) Sr(a) Secretário(a) de Educação: 

 

 Convidamos V.Sa. para participar da 1ª Reunião Técnica para apresentação do Projeto de 

Cooperação Técnica MEC-UFBA/Faculdade de Educação “Assessoramento e Acompanhamento 

pedagógico aos municípios contemplados pelo ProInfância no Estado da Bahia”, programa que 

integra o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)/Ministério da Educação (MEC), 

do Governo Federal. Na oportunidade será apresentado o calendário de realização das Reuniões 

Técnicas e Encontros de Formação. 

 O objetivo principal do Projeto é oferecer assessoria pedagógica aos 220 municípios que 

executam o ProInfância, no estado da Bahia, na estruturação e na organização do funcionamento das 

instituições de Educação Infantil, bem como realizar a formação continuada dos professores, 

coordenadores pedagógicos e gestores na construção da proposta pedagógica, com vistas à 

implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

Contamos com a presença de V.Sa. e solicitamos o preenchimento do Termo de participação 

do município no Projeto e Formulário com os dados dos participantes em anexo. Os mesmos devem 

ser encaminhados por e-mail (proinfanciabahia@gmail.com). 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos por meio dos seguintes contatos: 

e-mail: proinfanciabahia@gmail.com / telefone: (71) 3283-7219 / 9151-0833 (OI) / 9199-3572 (TIM).  

 

 

Assunto: 1ª Reunião Técnica 

Data: ___ de fevereiro de 2013 

Horário: das 8h às 17h 

Local: Polo ________________ 

Endereço: _______________________________________________________________________ 

 

 

Atenciosamente, 

 

mailto:proinfanciabahia@gmail.com
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APÊNDICE G - Termo de participação 

 

  Ministério da Educação  
 Secretaria de Educação Básica 

                                                                     
 

PROJETO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO AOS 

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS PELO PROINFÂNCIA NO ESTADO DA BAHIA – 

MEC/UFBA 

 

TERMO DE PARTICIPAÇÃO  

 

Eu, ______________________________________________________, 

Secretário(a) de Educação concordo com a participação do município 

_________________________________________ no Projeto de Cooperação 

Técnica MEC-UFBA/Faculdade de Educação “Assessoramento e acompanhamento 

pedagógico aos municípios contemplados pelo ProInfância no Estado da Bahia”, 

coordenado pela professora Marlene Oliveira dos Santos/UFBA, cujo objetivo 

principal é oferecer assessoria pedagógica aos 220 municípios que executam o 

ProInfância, no estado da Bahia, na estruturação e na organização do 

funcionamento das instituições de Educação Infantil, por meio de visitas técnicas e 

encontros de formação com gestores, coordenadores pedagógicos e professores.  

Estou ciente de que a contrapartida do município é: 
 
1. Custeio do transporte de pelo menos 3 pessoas que trabalham na 

Educação Infantil do município para a participação das reuniões técnicas e 
dos encontros de formação nos municípios polo. 
 

2. Custeio da hospedagem dos participantes das reuniões técnicas, caso 
seja necessário. 

 
 
 

_____________________________          _____________________________ 
Local, data                                                    Assinatura 
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APÊNDICE H - Formulário de participantes 

 

 
  Ministério da Educação  
  Secretaria de Educação Básica 

                                                                     
 

 

PROJETO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO AOS 

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS PELO PROINFÂNCIA NO ESTADO DA BAHIA – 

MEC/UFBA  

 

FORMULÁRIO PARTICIPANTES 

 

 

1 DADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:  

MUNICÍPIO: _______________________________________________________________ 

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO: _______________________________________________ 

ENDEREÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: __________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

TELEFONE: ________________________ E-MAIL: ________________________________ 

 

2 DADOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES TÉCNICAS E ENCONTROS DE 

FORMAÇÃO: 

NOME: ___________________________________________________________________ 

CARGO/FUNÇÃO: __________________________________________________________ 

ENDEREÇO: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

TELEFONE: (      ) ________________________ CELULAR: (      ) ____________________ 

E-MAIL: ___________________________________________________________________ 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  

NOME: ___________________________________________________________________ 

CARGO/FUNÇÃO: __________________________________________________________ 

ENDEREÇO: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

TELEFONE: (      ) ________________________ CELULAR: (      ) ____________________ 

E-MAIL: ___________________________________________________________________ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - 
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NOME: ___________________________________________________________________ 

CARGO/FUNÇÃO: __________________________________________________________ 

ENDEREÇO: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

TELEFONE: (      ) ________________________ CELULAR: (      ) ____________________ 

E-MAIL: ___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE I - Roteiro Relatório de atividades - Reunião técnica 
 
 
 
  Ministério da Educação  
  Secretaria de Educação Básica 

                                                    

 
ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO AOS MUNICÍPIOS 

CONTEMPLADOS PELO PROINFÂNCIA NO ESTADO DA BAHIA 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - REUNIÃO TÉCNICA 
 
POLO ___:  
COORDENADORA:  
ESTAGIÁRIA:  
DATA:  
 
1 REGISTRO QUANTIDADE DE PARTICIPANTES: 

Município Secretário(a) Técnico 

SEC ou 

coorde

nador 

da EI da 

SEC 

Gestor EI Coordenador 

EI 

Professor(a) 

EI 

Outro 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

TOTAL       
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2 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES: 
 

 
 

 

 
 

2.1 RELATO/REFLEXÕES DO ENCONTRO 
 
 
 
 
 
2.2 AVALIAÇÃO DO ENCONTRO PELOS PARTICIPANTES 
 

 Pontos Fortes: 
   
 
 

 Pontos Fracos: 
   
 
 

 Sugestões:  
 

Atividades previstas: 
 
 
 
 

Atividades executadas: 
 
 
  

Principais dificuldades:  
 
 

Estratégias adotadas para sanar as dificuldades: 

Observações:  
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3 SOBRE OS MUNICÍPIOS 
 
3.1 REALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Marque com um X o que o município já tem elaborado: 
 
Município Conselho 

Municipal 

Plano 

Municipal 

Diretrizes 

Curriculares 

Proposta 

Pedagógica 

Regimento 

Escolar 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A REALIDADE DA EI 
 
 
 
 
3.2 SITUAÇÃO DAS UNIDADES DO PROINFÂNCIA 
 
Município Unidades EI Creche Pré-escola 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Legenda relativa à obra: C - Concluída; EA - Em Andamento; P - Planejamento; L - Licitação 
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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
 

 
 
 
3.4 DEMANDAS / SOLICITAÇÕES DOS MUNICÍPIOS 
 
 
 
 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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APÊNDICE J - Roteiro Relatório de atividades - Encontro de Orientação/formação 

 

 

 Ministério da Educação  
  Secretaria de Educação Básica 

                                                    

 
ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO AOS MUNICÍPIOS 

CONTEMPLADOS PELO PROINFÂNCIA NO ESTADO DA BAHIA 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO/FORMAÇÃO 
 
POLO ___:  
COORDENADORA:  
ESTAGIÁRIA:  
DATA:  
 
TEMA: 
PROFESSOR(A) FORMADOR(A): 
 
1 REGISTRO QUANTIDADE DE PARTICIPANTES: 

Município Secretário(a) Técnico SEC 

ou 

Coordenador 

EI da SEC 

Gestor EI Coordenador 

EI 

Professor(a) 

EI 

Outro  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

TOTAL       
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2 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES: 
 

 
 

 
2.1 RELATO/REFLEXÕES DO ENCONTRO 
 
 
 
 
 
2.2 AVALIAÇÃO DO ENCONTRO PELOS PARTICIPANTES 
 

 Pontos Fortes: 
   
 
 

 Pontos Fracos: 
   
 
 

 Sugestões:  

Atividades previstas: 
 
 
 
 

Atividades executadas: 
 
 
  

Principais dificuldades:  
 
 

Estratégias adotadas para sanar as dificuldades: 

Observações:  
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3 SOBRE OS MUNICÍPIOS 
 
 
 
 
3.1 INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
 
 
 
 
 
3.2 DEMANDAS / SOLICITAÇÕES  
 
 
 
 
 
 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 



120 
 

APÊNDICE K - Programação primeira Reunião Técnica 

 
                      

Ministério da Educação  

Secretaria de Educação Básica 

                                                                                                                 

PROJETO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO AOS 

MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROINFÂNCIA NO ESTADO DA BAHIA – MEC/UFBA 

 

1ª REUNIÃO TÉCNICA – FEVEREIRO/2013 

 

PROGRAMAÇÃO  

 

 

MANHÃ 

 08:00 – Recepção / Café da manhã 

  08:30 –  Acolhida e apresentação dos participantes 

09:00 –  Apresentação da programação  

  09:10 – Conhecendo a Educação Infantil dos municípios  

 10:15 –  Apresentação do projeto e do calendário de formação  

               Retirada de dúvidas e esclarecimentos 

           11:00 – Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (introdução) 

 

  12:00 –  Almoço (por conta de cada participante) 

 

TARDE 

  13:30 – Reinício das atividades  

  13:50 – Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (continuação) 

  16:00 –  Avaliação / encaminhamentos 

  16:30 – Encerramento 
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 APÊNDICE L - Programação segunda Reunião Técnica  

 
 

 

Ministério da Educação  

Secretaria de Educação Básica 

 

 

 

 

                                                                                                                                         
PROJETO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO AOS 

MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROINFÂNCIA NO ESTADO DA BAHIA – MEC/UFBA 

 

2ª REUNIÃO TÉCNICA – _____________/2013 

 

PROGRAMAÇÃO  

 

MANHÃ  

07:30 – Recepção / Café da manhã 

08:30 –  Acolhida e apresentação da equipe de Pesquisa/Diagnóstico 

09:00 –  Apresentação da  Proposta da Pesquisa/Diagnóstico 

09:45 – Apresentação do roteiro para a elaboração da Proposta Pedagógica da                      

Instituição de Educação Infantil 

10:15 –  Apresentação da realidade da Educação Infantil pelos municípios 

participantes do ProInfância - Bahia 

11:15 – Diálogo/Reflexão sobre as realidades apresentadas 

12:00 –  Almoço (por conta de cada participante) 

TARDE 

13:30 –  Apresentação da realidade da Educação Infantil pelos municípios 

participantes do ProInfância - Bahia (continuação) 

14:30 – Reflexão sobre o impacto das atividades desenvolvidas pelo ProInfância -  

Bahia MEC/UFBA nas políticas públicas de Educação Infantil dos municípios  

participantes do projeto. (Aplicação do Questionário/Socialização) 

16:00 –  Avaliação / encaminhamentos 

16:30 – Encerramento                  
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APÊNDICE M - Roteiro para elaboração da Proposta Pedagógica para Educação Infantil 

 

 Ministério da Educação  
 Secretaria de Educação Básica 

                                                              
 

PROJETO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO AOS 

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS PELO PROINFÂNCIA NO ESTADO DA BAHIA 

 

SUGESTÃO DE ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Um dos grandes desafios que temos no campo da Educação Infantil e nos sistemas 

municipais de ensino é a elaboração, implementação e a avaliação, de forma participativa, 

da proposta pedagógica para Educação Infantil. 

Para a construção de uma proposta pedagógica é indispensável o envolvimento e a 

participação de todos os atores da comunidade escolar: família, criança, professor, 

coordenador pedagógico, gestor escolar, secretária, cozinheira, porteiro, auxiliar de serviços 

gerais e outros profissionais que atuam na instituição de Educação Infantil. 

No Projeto Assessoramento e Acompanhamento Pedagógico aos municípios 

contemplados pelo Proinfância no Estado da Bahia - Proinfância Bahia MEC-UFBA - 

priorizamos o estudo sobre a Proposta Pedagógica a partir das atuais Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Infantil (DCNEI) (Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro 

de 2009).  As DCNEI, de caráter mandatório, “articulam-se com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos 

pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, para orientar as 

políticas públicas na área e a elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas 

pedagógicas e curriculares” (Art. 2º). 

Assim sendo, orientamos que as DCNEI sejam o documento-base para a elaboração 

da proposta pedagógica de cada instituição de Educação Infantil. 

Além das DCNEI, sugerimos outras referências referentes ao marco legal da 

Educação Infantil, a saber:  

 Constituição Federal do Brasil/1988 

 Convenção dos direitos para a criança/1989 

 Estatuto da Criança e do Adolescente/1990 

 Lei de Diretrizes e Bases para a Educação/1996  

 Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil/1998 

 Lei do Fundeb/2007 

 Emenda Constitucional nº 59/2009 
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 Plano Nacional de Educação  

 Plano Municipal de Educação 

 Documentos e orientações elaborados pelo Ministério da Educação, pela Secretaria 

Estadual e Municipal de Educação 

 Normas do Conselho Estadual de Educação e do Conselho Municipal de Educação 

relacionadas à Educação Infantil 

 

Atenção! No Blog do Proinfância você pode encontrar alguns desses documentos.  

 

Atendendo a solicitação dos participantes do Proinfância Bahia MEC-UFBA, 

apresentamos uma sugestão de itens para elaboração da proposta pedagógica para 

Educação Infantil: 

 

- Equipe de elaboração da Proposta Pedagógica (com representação de todos os 

segmentos da instituição de Educação Infantil) 

- Apresentação do documento 

- Identificação da instituição 

- Origem Histórica, Natureza e Contexto da instituição  

- Estrutura física e humana 

- Diagnóstico da situação atual/metas/ações 

- Calendário escolar 

- Finalidades e objetivos da escrita do documento 

- Missão e objetivos institucionais 

- Justificativa para oferta da Educação Infantil 

- Fundamentação legal da Educação Infantil 

- Fundamentação teórico-metodológica da Educação Infantil: 

 Concepção de educação, cultura e sociedade 

 Concepção de Infância e criança 

 Concepção de Educação Infantil nos estabelecimentos educacionais 

 Princípios e eixos: o educar, o cuidar, a brincadeira e as interações 

 Concepção de aprendizagem 

 Concepção de currículo 

 Organização curricular e pedagógica 

 Organização e gestão do trabalho com as crianças: tempos, espaços, agrupamentos, 

equipamentos, materiais 

 Concepção de avaliação e descrição de como ela ocorrerá 

http://www.escolamontessori.com.br/NovoSite/component/k2/item/14
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 Critérios e instrumentos de avaliação  

 Concepção de professor 

 Condições de trabalho dos profissionais, sua formação, relações interpessoais, a 

organização das crianças, dos eixos e aspectos a serem desenvolvidos com elas, as 

metodologias e instrumentos de trabalho  

 Concepção de gestão escolar 

 Proposta de formação continuada em serviço 

 O envolvimento das crianças, dos professores, dos demais profissionais que ali atuam, 

da família e da comunidade.  

 

- Avaliação da proposta pedagógica 

- Considerações finais 

- Referências 

- Apêndices 

- Anexos 

  

 É importante lembrar que a diversidade, a educação inclusiva, a educação étnico-

racial, educação do campo e indígena, educação quilombola e as tecnologias da 

comunicação e da informação sejam integradas à proposta pedagógica para a Educação 

Infantil. Além disso, o contexto sociopolítico, histórico-cultural e econômico de cada 

município deve ser levado em consideração.  

Desejamos que o movimento institucional para a elaboração e/ou atualização da 

proposta pedagógica para a Educação Infantil se constitua em um processo formativo de 

toda a equipe da instituição de Educação Infantil. 

 

Equipe do Proinfância Bahia MEC-UFBA 
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APÊNDICE N - Ficha de avaliação do I Encontro Estadual 

 

  Ministério da Educação  
  Secretaria de Educação Básica 

                                                                  
 

I ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROINFÂNCIA/CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL/MEC-UFBA 

 
"Currículo da Educação Infantil: dos consensos teóricos às políticas públicas  

e práticas pedagógicas" 

 
Salvador, 26 e 27 de abril de 2013. 

 
AVALIAÇÃO  

 

1. Avaliação do encontro: 

 

Como você considerou... Fraco/a  Razoável Bom/Boa  Ótimo/a 
A conferência de Abertura: “Currículo na 
Educação Infantil: dos consensos teóricos 
às políticas públicas e práticas 
pedagógicas” 

    

A mesa redonda 1: "Políticas públicas, 
marco legal da Educação Infantil e suas 
implicações para o currículo da Educação 
Infantil" 

    

A mesa redonda 2: "Formação de 
professores e especificidades da docência 
na Educação Infantil" 

    

A mesa redonda 3: "Qual currículo 
para os bebês e crianças 
pequenas?" 

    

A mesa redonda 4: "Educação Infantil do 
campo: concepções, políticas, oferta e 
demanda" 

    

O local do encontro      
O horário      
A atuação da equipe de coordenação e de 
colaboradores  

    

Outro...     
 

 
a) Observações/Sugestões: 

 

 

 

           



126 
 

APÊNDICE O - Ficha de avaliação do II Encontro Estadual 
 
 
 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Básica  

                                                                        
 

 
II Encontro Estadual do ProInfância Bahia MEC - UFBA 

IV Encontro Estadual de Educação Infantil do Fórum Baiano de Educação 
Infantil (FBEI) 

V Encontro da Região Nordeste do Movimento Interfóruns de Educação Infantil 
do Brasil (MIEIB) 

 
 

"O currículo da/na Educação Infantil e suas múltiplas linguagens" 
 

Salvador, de 04 a 06 de novembro de 2013. 
 

AVALIAÇÃO  
 

1. Avaliação do encontro: 
 

Como você considerou a/o... Razoável Bom/Boa Ótimo/a 

Conferência de Abertura: O currículo da/na 
Educação Infantil e suas múltiplas linguagens 

   

Mesa 1: O brincar como direito e linguagem da 
criança 

   

Mesa  2: Avaliação de contexto na Educação 
Infantil  

   

Mesa 3: A Educação Infantil no Estado da Bahia: 
um estudo a partir do Proinfância 

   

Mesa 4: Qual o currículo para os bebês?    

Mesa 5: Os avanços e os desafios do Proinfância 
no estado da Bahia 

   

Local do encontro     

Horário     

Atuação da equipe de coordenação e dos 
colaboradores  

   

Outro...    

 
b)  Observações/Sugestões: 

 

 

 

 

 



127 
 

APÊNDICE P - Roteiro Relatório Fina de atividades do Projeto - Coordenação e 
estagiária de polo  

 
 
 
 
Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Básica 

                                                    

 

PROJETO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO AOS 

MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROINFÂNCIA NO ESTADO DA BAHIA /MEC-UFBA 

 

ROTEIRO RELATÓRIO FINAL 
COORDENAÇÃO E ESTAGIÁRIA DE POLO 

 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

2 ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO AOS 

MUNICÍPIOS 

2.1 REUNIÕES TÉCNICAS 

2.2 ENCONTROS DE ORIENTAÇÃO/FORMAÇÃO 

2.3 ENCONTROS ESTADUAIS 

2.4 VISITAS AOS MUNICÍPIOS   

 

3 CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO PARA O SEU PERCURSO 

FORMATIVO/PROFISSIONAL 

 

4 OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES EM RELAÇÃO AO PROJETO 

 

5 PALAVRAS FINAIS 
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APÊNDICE Q - Roteiro Relatório Final de atividades do Projeto - Estagiária da 
equipe local  
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PROJETO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO AOS 

MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROINFÂNCIA NO ESTADO DA BAHIA /MEC-UFBA 

 

ROTEIRO RELATÓRIO FINAL 
ESTAGIÁRIA DE SALVADOR 

 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

2 ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO AOS 

MUNICÍPIOS 

2.1 REUNIÕES TÉCNICAS 

2.2 ENCONTROS DE ORIENTAÇÃO/FORMAÇÃO 

2.3 ENCONTROS ESTADUAIS  

2.4 OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

3 CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO PARA O SEU PERCURSO 

FORMATIVO/PROFISSIONAL 

 

4 OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES EM RELAÇÃO AO PROJETO 

 

5 PALAVRAS FINAIS 
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APÊNDICE R - Folder do I Encontro Estadual 
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APÊNDICE S - Folder do II Encontro Estadual  
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APÊNDICE T - Folder do III Encontro Estadual 
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APÊNDICE U - Folder do Fórum Baiano de Educação Infantil 
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APÊNDICE V - Livreto Orientações para a instalação de Fórum Regional ou 

Municipal de Educação Infantil vinculado ao FBEI 
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APÊNDICE X - Questionário sobre os impactos do Proinfância Bahia MEC-UFBA 
 
 
Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Básica 

                                                                     
 

2ª REUNIÃO TÉCNICA 

PROINFÂNCIA BAHIA/MEC-UFBA 

 

QUESTIONÁRIO -  DATA ___/___/_____ 

 

1. Reflexões sobre o impacto das atividades desenvolvidas pelo PROINFÂNCIA - 

BAHIA MEC/UFBA: 

 

a) Qual tem sido a repercussão do ProInfância-Bahia MEC/UFBA em seu município? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

b) Quais estratégias seu município tem adotado para socializar as orientações e atividades 

realizadas no projeto com os professores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares 

da Educação Infantil na rede municipal de ensino? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

c) O ProInfância-Bahia MEC/UFBA tem contribuído para o fortalecimento da política pública 

municipal de Educação Infantil de seu município? Por quê? De que forma? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE W - Ficha de Avaliação do terceiro Encontro de Orientação/formação  
 
 
 
Ministério da Educação  
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PROJETO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO AOS MUNICÍPIOS 
QUE ADERIRAM AO PROINFÂNCIA NO ESTADO DA BAHIA – MEC/UFBA 

3º ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO/FORMAÇÃO 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

Data: __________________________ Local:______________________________________  

Município Polo: _________________________ Seu Município: _______________________ 

 

1) Relevância do Projeto 

a) Para sua prática: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

b) Para sua instituição: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

c) Para o seu município: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

d) Para seu Estado: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

1.1 Cite um motivo para o Projeto Proinfância Bahia MEC/UFBA continuar: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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2) REUNIÕES TÉCNICAS E ENCONTROS DE FORMAÇÃO: 

a) Temas e conteúdos abordados:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

b) Os textos e materiais disponibilizados: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

c) As professoras formadoras: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

d) Intervenções feitas pelas coordenadoras e estagiarias de polo (presencialmente e/ou 
a distancia):   
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

3) RELAÇÕES INTERPESSOAIS: 

a) Entre os participantes da reunião e dos encontros temáticos: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

b) Entre os participantes e as professoras formadoras: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

c) Entre os participantes, coordenadoras e estagiárias de polo: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

4) OS RESULTADOS DO PROJETO PROINFÂNCIA BAHIA MEC/UFBA: 
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a) Processo formativo do projeto Proinfância Bahia MEC/UFBA atendeu a sua 
expectativa? Como? Descreva. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

b) O que mudou na sua prática, após as orientações e temas estudados nas reuniões 
técnicas e encontros de formação? EXEMPLIFIQUE: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
c) O que mudou em sua instituição, após as orientações temas estudados nas reuniões 
técnicas e encontro de formação? EXEMPLIFIQUE: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

d)  O que mudou em seu município, após as orientações temas estudados nas reuniões 
técnicas e encontro de formação? EXEMPLIFIQUE: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

5) ESCREVA ABAIXO SUAS CRÍTICAS, SUGESTÕES E OBSERVAÇÕES: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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ANEXO A - CD Documentos sobre a Educação Infantil 
 

  

 

 


