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SEMINÁRIO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 
O “Seminário de Práticas Pedagógicas” é uma ação vinculada ao Projeto 

de Extensão “Práticas Pedagógicas na Escola da Infância” e ao Grupo de 

Pesquisas sobre e com bebês, crianças e infâncias – Acriançar do Núcleo 

de Educação Infantil – Escola Paulistinha de Educação da Universidade Federal 

de São Paulo. O evento pôde ser um espaço de compartilhamento e divulgação 

de práticas intencionalmente planejadas, que ocorrem com bebês e crianças na 

Educação Infantil e nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Além disso, 

buscou fomentar a formação de professores e professoras da infância em um 

espaço coletivo de reflexão sobre as práticas apresentadas.   
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“A GENTE QUER FESTA, FESTA GRANDE!”: POR UMA ESCOLA DA 
INFÂNCIA, COM FESTA DE CRIANÇA 

 

Juliana Diamente Pito  

NEI Paulistinha- UNIFESP 

juliana.pito@unifesp.br 

  

Thaise Vieira de Araujo   

NEI Paulistinha- UNIFESP 

araujo.thaise@unifesp.br 

 

Este relato apresenta parte da constituição de um projeto pedagógico que 
ressignifica a ideia das datas comemorativas em práticas pedagógicas pautadas 
na relação com a cultura popular e as festividades, construídas junto as crianças. 
Terá como foco a festa de  transição da Educação Infantil para o Ensino 
Fundamental, realizadas nos anos de 2018 e 2019, de forma a superar o sentido 
da cerimônia de formatura, prática associada à outorga de cargos aos adultos. 
A festa é parte de um projeto maior, de transição, conforme previsto nas 
Diretrizes Nacionais Curriculares da Educação Infantil (2009), que inclui as 
crianças, suas famílias e os/as professores/as de ambas etapas de ensino. 
Apresenta, nesse sentido, a concepção de criança, de festividade, cultura, ritos 
de passagem e participação como princípios fundamentais da proposta. O 
processo inclui planejamento com o grupo de educadoras, assembleias com as 
crianças e reuniões com as família. O registro foi realizado por meio de 
fotografias, vídeos e relatos das crianças.   

Palavras-chaves: educação infantil; festividades; rito de passagem.  
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O MUNDO DA FANTASIA: INSTALAÇÕES ARTÍSTICAS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 

Alex de Assis Inêz  
NEI Paulistinha – Unifesp 
alexinez156@gmail.com 

 

Ítalo Butzke 
NEI Paulistinha - Unifesp  
italobutzke@hotmail.com 

 
 

As instalações artísticas na educação infantil convidam as crianças, famílias e 
os transeuntes a vivenciar e experimentar novas formas de sentir, estar e 
interpretar o mundo a partir das múltiplas linguagens das artes no ambiente 
escolar. Em um percurso reflexivo durante o ano de 2019, no NEI-Paulistinha, 
observamos que nossas ações, propostas e intervenções nos espaços, de 
alguma forma, interligavam os projetos poéticos investigativos que estavam em 
andamento pelas turmas dos Infantis e também de algumas turmas do 
Fundamental I. Da mesma forma, notamos ainda que as ações contribuíam na 
ampliação de repertórios estéticos e novos caminhos de pesquisa, saberes e 
aprendizagem. Essas propostas surgiram por entendermos que as 
subjetividades e os tempos na educação infantil não podem ser fragmentados 
em tempo-aula, pois as crianças se relacionam e aprendem com o corpo inteiro. 
Além disso, os ambientes escolares normalmente são estáticos, assim, 
encontramos na intervenção dos espaços uma forma possível de preencher 
algumas dessas lacunas, potencializando os percursos criativos que as crianças 
estão atravessando. A instalação é um caminho possível para convidar e 
apresentar a arte de hoje para as crianças de hoje! 

 

Palavras-chaves:  Instalações Artísticas; Educação Infantil; Múltiplas 
linguagens.  
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QUEM ANDA NO TRILHO É TREM DE FERRO": CAÇANDO JEITOS DE 
BRINCAR E (RE)CONECTAR COM A NATUREZA 

 

Andreia Regina O. Camargo   

NEI Paulistinha- UNIFESP 

acamargo13@unifesp.br 

 

Juliana Diamente Pito  

NEI Paulistinha- UNIFESP 

juliana.pito@unifesp.br  

 

Este relato apresenta duas propostas pedagógicas, em andamento, 
desenvolvidas de forma concomitante com as turmas do Maternal 2, no ano de 
2021, durante o período de suspensão das atividades presenciais, devido a 
pandemia da COVID-19. Tem como intenções proporcionar experiências 
brincantes e com as diferentes linguagens, usando a tela para sair dela; 
incentivar o livre brincar e a brincadeira com elementos da natureza em um 
contraponto a lógica do consumo de brinquedos prontos, plásticos e 
industrializados; ampliar o olhar sensível ao mundo e criar vínculos entre 
crianças, suas famílias e educadoras. No “Calendário da Natureza” são 
sugeridas experiências diárias às crianças e suas famílias com um convite à um 
olhar sensível para o cotidiano: o vento, o sol, o céu, as folhas e pequenos 
animais no caminho, frutas, verduras, acompanhar o nascimento de uma planta. 
Já no “Tesouros da Natureza”, foram organizadas trocas de “tesouros da 
natureza” entre as crianças pelo correio. Em ambas as propostas contamos com 
a participação efetiva das famílias que enviam fotos, áudios e outras formas de 
registros pelo whatsapp da turma, que tem se consolidado como nosso principal 
espaço de comunicação, o que nos possibilita, ao mesmo tempo acompanhar 
aprendizagens das crianças e propor novas experiências à elas.  

Palavras-chaves: educação infantil; natureza; brincadeiras.  
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OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO 

 

Deborah Tortoreto Cuch  

NEI Paulistinha – UNIFESP 

cuch.deborah@unifesp.br 

                                                       

Fernanda Batista Santos  

NEI Paulistinha – UNIFESP 

shambelinha@yahoo.com.br 

 

Este relato compartilha as experiências de Musicalização propostas para as 
crianças do Ensino Fundamental do NEI Paulistinha, no período de 2016 a 
2020, pelas professoras Fernanda Batista Santos e Deborah Tortoreto Cuchi. 
Tais vivências tiveram como objetivo sensibilizá-las quanto ao fenômeno 
sonoro, capacitando-as a usar sons musicais, a criar e apreciarem música, e a 
expressarem-se por meio desta arte. Entendendo que o processo de 
Musicalização é contínuo, dá-se ao longo de toda a vida, e que a sensibilidade 
musical é construída a partir da relação com o meio, procuramos propiciar 
diferentes práticas musicais como o canto, a experimentação de instrumentos 
de percussão, a prática de flauta-doce, as brincadeiras musicais, a audição de 
obras consagradas, e as cantigas de roda, e também conhecer a vida e obra 
de grandes compositores, por meio da contação de histórias. Pretendemos dar 
continuidade a estas práticas, agora com maior inserção de músicas étnicas e 
folclóricas ao repertório, abordando a música em diferentes contextos culturais 
e históricos.  

Palavras-chaves: educação musical; música; musicalização. 
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POR UMA EDUCAÇÃO INVESTIGATIVA: AS AÇÕES DO PROJETO PET 
NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Tânia Maria Massaruto de Quintal  
Unifesp 

taniammquintal@gmail.com  
 

Deborah Tortoreto Cuchi  
Unifesp  

cuchi.deborah@unifesp.br  
 

Raquel Santos Marques de Carvalho  
Unifesp  

marques.carvalho@unifesp.br  
 

Marcelo Baptista de Freitas  
Unifesp 

mfreitas@unifesp.br 

  

Este trabalho apresenta as ações implementadas no período de 2019 a 2021 
decorrentes da parceria realizada entre o PET- Programa de Educação Tutorial 
Tecnologias em Saúde da Unifesp com a equipe pedagógica do Ensino 
Fundamental do NEI-Paulistinha. O principal objetivo do trabalho foi oferecer às 
crianças a oportunidade de discutirem temas científicos e de vivenciarem 
experimentos diversos relacionados aos conceitos presentes no currículo, de 
forma investigativa e crítica. Destacamos algumas ações significativas do projeto 
como: dinâmicas e experiências relacionadas ao conceito de Ciência, de que 
forma ela está presente no mundo, dando especial ênfase ao entendimento do 
que é o Método Científico; discussões relacionados a pessoa cientista, seus 
papel e atuação, o que significa fazer ciência e a quebra de estereótipos, com a 
presença das mulheres na Ciência; ações de formação de professores voltadas 
ao ensino de Ciências; estudo e investigação sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável-ODS pelos professores e alunos, por meio de 
projetos de estudos interdisciplinares voltadas à sustentabilidade e consumo 
consciente; utilização da plataforma de aprendizagem “Edukatu” pelas crianças, 
integrando as atividades didáticas das áreas de Ciências, História e Geografia 
no ensino remoto. Além dessas ações, os alunos “petianos” da Unifesp em 
conjunto com as professoras organizaram um Padlet com produções das turmas 
para a Mostra Cultural virtual da escola. Consideramos que as ações do projeto, 
ainda em andamento, têm contribuído significativamente para uma educação 
voltada à investigação, à problematização e à contextualização do conhecimento 
científico, assim como com estratégias e metodologias diversificadas para o 
trabalho pedagógico realizado pelos professores. 

 

mailto:taniammquintal@gmail.com
mailto:cuchi.deborah@unifesp.br
mailto:marques.carvalho@unifesp.br
mailto:mfreitas@unifesp.br
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Palavras-chaves: educação investigativa; ensino de ciências; educação 
científica. 
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INTERDISCIPLINARIDADE: A BUSCA EM INTEGRAR AS DIVERSAS 
ÁREAS DO CONHECIMENTO 

 

Adriana Nazário dos Santos 

NEI – Paulistinha – UNIFESP 
adriananazariodossantos@gmail.com 

 

Elaine Cristina Barros Barbosa 

NEI Paulistinha – UNIFESP 
elainebarbosa.gu@gmail.com 

 

Este trabalho se propõe a reunir e relatar experiências de práticas 
interdisciplinares realizadas com e pelas crianças do Ensino Fundamental I, 1° 
ao 5° ano, nos anos de 2018 a 2020, nas quais houve uma preocupação em criar 
espaços de diálogo entre conteúdos das diferentes áreas do conhecimento. A 
ideia central foi resgatar a dimensão complexa e multifacetada do conhecimento 
humano, engajando crianças e professores para uma nova forma de 
compreensão do conhecimento, que supera a fragmentação dos saberes. Foram 
realizadas diferentes práticas pedagógicas englobando a integração das áreas 
de conhecimento e também a interação entre crianças de diferentes anos e 
idade. Essas práticas interdisciplinares proporcionaram que um determinado 
tema, habilidade ou conceito fosse abordado em conjunto, englobando 
experiências diversificadas de cada área, mas contemplando também suas inter-
relações, agrupando a contribuição de diferentes saberes. A interdisciplinaridade 
reintegra o conhecimento e une as práticas dos educadores, gerando uma nova 
postura frente ao conhecimento proposto no currículo e ao trabalho pedagógico, 
viabilizando a construção desse conhecimento pelo aluno de forma mais 
significativa e voltada ao pensar e não a reprodução. 

 

Palavras-chaves: interdisciplinaridade, interação e integração. 
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POR UMA EDUCAÇÃO INFANTIL ANTIRRACISTA: EXPERIÊNCIAS COM 
A CULTURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA COM BEBÊS E CRIANÇAS 

 

Diana Cristina Vicente da Silva 

NEI Paulistinha - Unifesp 

diana_internext@hotmail.com  

 

Thaise Vieira de Araujo  

NEI Paulistinha – Unifesp  

araujo.thaise@unifesp.br  

 

Esse relato apresenta duas experiências realizadas em 2018 no NEI Paulistinha 
da UNIFESP, com bebês de 4 meses a 1 ano e 6 meses de idade (Berçário 1) e 
com crianças de 5 a 6 anos de idade (Infantil 2). Ambas propostas 
desenvolveram um trabalho com a cultura africana e afro-brasileira, conforme 
previsto na Lei nº 10.639/03 e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil (BRASIL, 2009). Os acalantos africanos fizeram parte do 
cotidiano de bebês, envolvendo as famílias na construção de um livro de 
memórias. Já as crianças tiveram diferentes experiências, como a investigação 
sobre o Carnaval de Guiné-Bissau, país Africano, com a apreciação de obras do 
artista plástico Guineense Caetano Imbo, bem como conheceram cantores/as 
negros/as da cultura popular brasileira, situações importantes para a construção 
de um contexto criativo para desenhar e ressignificar a representação da 
diversidade humana. A metodologia de trabalho parte da escuta sensível e das 
preferências e interesses das turmas, buscando ampliar as experiências por 
meio das diferentes linguagens, das interações e brincadeiras. Ao fim desses 
processos, podemos inferir que bebês e crianças puderam conhecer e viver 
experiências centradas na(s) cultura(s) africana(s) e afro-brasileira, expandindo 
seus repertórios estéticos, poéticos, sonoros e artísticos.  

Palavras-chaves: educação infantil; cultura africana; cultura afro-brasileira.  
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TECENDO OLHARES PARA O ACOLHIMENTO DAS FAMÍLIAS E BEBÊS 
NA ESCOLA DA INFÂNCIA: DE ANTES PARA OS DIAS ATUAIS 

 

Diana Cristina Vicente 

NEI-Paulistinha  

dianainternet@gmail.com 

 

Fabiana de Godoi Buzzini Moço 

NEI-Paulistinha  

Fabigodoi40@gmail.com 

 

Vanessa Ribeiro Leôncio 

NEI-Paulistinha  

vanessa.rleoncio@uol.com.br 

 

Nosso relato busca compartilhar experiências coletivas vivenciadas pelas 
professoras do NEI- PAULISTINHA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – UNIFESP, no 
âmbito da Educação Infantil, tendo como objetivo mostrar a construção do 
processo de acolhimento de bebês e famílias na escola da infância. Partimos de 
relatos de práticas pedagógicas anteriores até os dias atuais, assim como 
registros fotográficos, do processo de acolhimento vivenciado por uma bebê e 
sua mãe educadora do NEI, no ano de 2008. Também mostraremos a 
importância das mudanças ocorrida no NEI para acolher os bebês e suas 
famílias durante os últimos anos. Para isso, consideramos as experiencias 
vividas  nos anos de 2018 e 2019, apresentando a construção de um projeto 
baseado nas legislações vigentes, considerando o direito dos bebês de terem a 
presença de uma pessoa da família como referência durante o seu acolhimento, 
Consolidamos perspectivas que nos impulsionaram a buscar formações para 
repensar nossas ações pedagógicas, relacionadas ao acolhimento, tendo como 
intencionalidade preparar um espaço acolhedor pensando nas especificidades 
dos bebês, além de um planejamento para um acolhimento gradativo ao berçário 
para que todos tivessem suas individualidades atendidas.  

 

Palavras chaves: Acolhimento; organização do espaço; relação famílias e 
escola  
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GÊNEROS TEXTUAIS: UM UNIVERSO A SER EXPLORADO 

 

Regina Teixeira de Almeida 

NEI-UNIFESP 

reginatalmeidabol@gmail.com  

 

Viviane Margarida Mendes Carvalho Azevedo 

NEI-UNIFESP 

vivipmar@gmail.com 

 

A leitura e a escrita são dois grandes eixos do trabalho no Ensino Fundamental 
1, considerando que nessa etapa as crianças estão “aprendendo a ler e a 
escrever” e devem fazer isso com propósito e sentido. Por isso iniciamos em 
2019 uma proposta com as turmas do 3º ano, englobando os diferentes gêneros 
textuais, objetivando contribuir com o aprendizado significativo das práticas de 
leitura, produção e compreensão de textos, além da oralidade. Iniciamos o 
trabalho com rodas de conversas, nas quais cada criança pode contar o que já 
sabia sobre os gêneros e quais deles tinha curiosidade em conhecer. Depois 
propomos uma sequência didática com alguns gêneros textuais como: carta, 
letra da canção, receitas, poesias, fábulas, história em quadrinhos, cartaz 
publicitário, literatura de cordel e notícias. Exploramos o propósito comunicativo 
de cada gênero, seus aspectos discursivos e características.  Com o gênero 
receita, foi possível realizar com as crianças um livro de receitas saudáveis. Com 
as letras de canção, surgiu o interesse das crianças pelo cantor e compositor 
Chico Buarque de Holanda. Os poemas foram trabalhados por meio de leituras, 
récitas e ao final surgiu “O varal de poesias” com os textos criados pelas 
crianças. As fábulas possibilitaram as práticas de leitura, reconto e produção de 
texto escrito. A literatura de cordel possibilitou todo um conhecimento cultural e 
as crianças produzirem o seu próprio cordel. As cartas possibilitaram a escrita e 
troca de mensagens entre as crianças da sala. As crianças produziram histórias 
em quadrinhos em que eram os próprios personagens. No gênero cartaz 
publicitário, cada criança pode criar e desenvolver o seu. As notícias foram 
exploradas com o conhecimento do jornal, pesquisas e leitura. Conisderamos 
que as crianças participaram com interesse e demonstraram avanços 
significativos em seus comportamentos leitores, desenvolvendo diferentes 
estratégias de leitura, contribuindo de forma efetiva para suas aprendizagens. 

 Palavras-chaves: Gêneros textuais; Práticas de leitura; Comportamento leitor. 
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PRÁTICAS EDUCATIVAS NO PROJETO DE CIÊNCIAS: EXPERIÊNCIAS 
SIGNIFICATIVAS E O PROCESSO DA ESCUTA. 

 

Naiara Francini Santaniello  

NEI – Paulistinha de Educação 

naiarafrancini@hotmail.com 

 

Paula Fernandes Ferreira  

NEI – Paulistinha de Educação 

paula.ferfer@hotmail.com 

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar experiências vividas no ano de 
2019 pelas turmas dos 2º anos do NEI - Paulistinha relacionadas ao Projeto de 
Ciências, com a finalidade de ampliar o olhar pedagógico sobre o ato da escuta 
e da observação, tornar notória as minuciosidades de como as crianças pensam, 
criam e realizam seus quefazeres. Compreende-se que a criança já vem para a 
escola com sua bagagem cultural e seus conhecimentos pré-estabelecidos, os 
quais contribuem para esse trabalho investigativo, visando sempre respeitá-la 
em suas especificidades, sendo assim, percebemos durante as aulas a 
curiosidade das crianças frente os assuntos científicos e a partir daí, dividimos 
as turmas em quatro grupos, cada um possuía um tema e seus subtemas, os 
quais eram escolhidos pelas próprias crianças com mediação das professoras. 
Na escolha dos temas as crianças utilizaram o acervo dos livros de ciências, 
computadores disponibilizados pela escola, celulares, internet, vídeos, artigos 
científicos impressos, alguns temas abordados nas rodas de conversa e a 
própria vivência cotidiana para levantar hipóteses. As turmas criaram perguntas 
pertinentes aos seus temas e logo após saíram perguntando para os funcionários 
da escola quais eram as suas opiniões conforme as suas perguntas. As crianças 
foram descobrindo aos poucos que algumas respostas tanto deles quanto de 
seus entrevistados não eram verídicas de acordo com as pesquisas científicas. 
O projeto também teve a intenção de sistematizar as ideias trazidas pelas 
crianças e assim organizar por etapas, proporcionando experiências que 
ampliam o aprendizado e o olhar sobre o mundo, surgindo questionamentos 
pertinentes aos temas escolhidos. Além de ter como princípio relatar cada 
detalhe dessas vivências através de registros manuscritos e aparatos 
tecnológicos, como câmeras, celulares e gravador que foram os recursos 
utilizados para os levantamentos de hipóteses. Devemos possibilitar que as 
crianças descubram que a ciência não está só nos livros, que o cientista não é 
aquele “homem de cabelo arrepiado e cheio de ideias loucas” - conforme a fala 
das crianças. Sendo assim, o projeto direcionou o conhecimento da criança para 
além das folhas de papel e das concepções já existentes no mundo, num 
percurso que se inicia na sala de aula e vai para além dela, quem sabe onde… 
Dessa forma, é importante compreender e respeitar as hipóteses das crianças, 
reconhecendo seus conhecimentos prévios e ao mesmo tempo possibilitando no  
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espaço escolar o acesso aos conhecimentos científicos. As práticas 
pedagógicas conforme esse estudo direciona-se às crianças a uma nova forma 
de aprender a partir de suas capacidades e sua autonomia. 

 Palavras-chaves: Projetos, Investigação Científica, Educação para Autonomia. 
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VAMOS BRINCAR DE RIMAR 

 

Darlene Glória Costa Maria Tourinho Costa 

NEI Paulistinha - Unifesp 

darlene.eztec@hotmail.com  

 

Luciane Cristina Fantini dos Santos  

NEI Paulistinha - Unifesp 

luufantini29@hotmail.com  

 

 
Para que as crianças do 1º ano A e B experimentassem um aprendizado 
significativo no momento da alfabetização durante as atividades remotas do ano 
de 2020, identificamos a necessidade de proporcionar atividades que 
envolvessem a ludicidade, a participação efetiva das famílias e ao mesmo tempo 
desenvolvessem os aspectos imprescindíveis da linguagem, como a consciência 
fonológica. A partir da vivência das professoras em um processo formativo 
voltado à alfabetização, surgiu a proposta deste relato. Objetivando ajudar as 
crianças na apropriação do sistema de escrita alfabético e favorecer o 
desenvolvimento da consciência de rimas e aliterações, elaboramos um livro de 
rimas a partir dos nomes das crianças. Utilizamos como recurso uma história 
rimada da autora Eva Furnari, chamado “Não confunda”. Para brincar com as 
palavras identificando os sons parecidos das letras e fonemas, as crianças 
puderam se divertir com as imagens, encantar -se com as rimas e com a 
narrativa. Foi proposto que as crianças identificassem as semelhanças e 
diferenças dos sons das palavras, prestando atenção nos  sons finais e nas letras 
correspondentes. Com todo esse contexto de leitura e releitura sobre o livro e a 
conversa sobre a autora, pedimos para as crianças um registro deste momento, 
por meio da produção escrita de rimas a partir do nome próprio, juntamente com 
ilustrações e fotos. O trabalho foi tão significativo para os grupos que foi 
confeccionado um livro de rimas produzidas pelas crianças como registro dessa 
proposta. 
 
Palavras-chave: Alfabetização; consciencia fonológica; prática pedagógica. 
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ENCONTROS POSSÍVEIS NA ESCOLA DA INFÂNCIA: A IMPORTÂNCIA 
DA INTERAÇÃO ENTRE AS IDADES NA EDUCAÇÃO 

 

Ana Paula Santiago do Nascimento  

UNIFESP 

ana.santiago@unifesp.br 

Dilma Antunes Silva  

UNIFESP 

antunes.dilma@unifesp.br 

 

Esse relato tem o objetivo de apresentar experiências vivenciadas pelas crianças 
do maternal I (crianças de 2 e 3 anos de idade) e do infantil I (crianças de 4 e 5 
anos de idade) do Núcleo de Educação Infantil – Escola Paulistinha de Educação 
(NEI-EPE) no ano de 2017. As turmas tinham propostas de trabalho distintas, 
porém compartilhavam a varanda/quintal e a certeza de suas professoras que 
eram sujeitos capazes de construírem coletivamente. As salas dos 
agrupamentos se interligavam por essa varanda. As crianças iniciaram essa 
parceria (ou deixaram que os adultos a percebessem) de uma forma bem 
própria, com um campeonato de gritos; a partir dele, ficavam a cada dia mais 
evidente aos observadores como elas se relacionavam e trocavam experiências. 
A presença de um minhocário nesse espaço e o sumiço de uma minhoca 
potencializaram a relação entre as turmas. Os “grandes” e os “bebês” – como 
eram conhecidos – se unem para procurar a minhoca pela escola. Essa busca 
motivou outras discussões e aprendizados; as crianças se reconheciam como 
um grande grupo, pensavam, brincavam e conversavam a partir dessa relação 
estabelecida no quintal. Acreditamos que permitir que esse encontro 
acontecesse foi de fundamental importância para essas crianças e reforçou para 
nós, adultos responsáveis por elas, que são capazes de conviver e construir 
juntas uma relação saudável em um ambiente institucional coletivo, e que nesse 
(con)viver aprendem, se desenvolvem, se constroem considerando a si e ao 
outro. 

Palavras-chaves: interação entre idades; vivências na educação infantil; quintal 
do brincar. 
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PENSANDO E VIVENCIANDO UM POUQUINHO DA CULTURA 
POPULAR: A VIDA DOS FULNI-Ô 

 

Rosimeire Andrade de Jesus  

Nei Paulistinha – Unifesp 

meyreandrade5@gmail.com 

 

Esse relato é parte do trabalho no ano de 2019 com 18 crianças integrantes do 
Infantil II B (crianças de 5 e 6 anos de idade) do Núcleo de Educação Infantil - 
escola Paulistinha de Educação - Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 
Nossa escola há quatro anos se organiza no início do ano letivo para realizar 
atividades de acolhimento das crianças com discussões sobre a Cultura Popular, 
usando as comemorações do carnaval como disparador. Entendendo o currículo 
da Educação Infantil, assim como preconiza as Diretrizes Curriculares Nacionais, 
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. (BRASIL, 2010, p. 12). No ano de 
2019, o infantil II conheceu e vivenciou o  Carnaval de Águas Belas. Esse tema 
foi escolhido pelas professoras do Infantil II, devido o projeto institucional da 
escola para o ano de 2019 que versa sobre a implementação de ações 
curriculares referente às Leis nº 11.645/08 e 10.639/03. Nosso processo 
investigativo iniciou-se com curiosidades da vida dos Fulni-ô, uma etnia indígena 
que vive na região de Águas Belas, no estado de Pernambuco. 

Palavras-chave: cultura popular; indígenas; educação infantil. 
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