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Sobre o Instituto Península

O Instituto Península é uma organização social que tem como foco a 
melhoria da qualidade da educação brasileira. A atuação do instituto, 
fundado pela família Abilio Diniz em 2010, é pautada na crença de que os 
principais agentes de transformação da educação são os professores.

Uma educação de qualidade para todos os alunos requer professores 
bem formados e capacitados em múltiplas dimensões - cognitiva, 
social, emocional e relacional, além de respeito aos diferentes contextos 
nos quais eles estão inseridos. Com esse desenvolvimento integral, os 
educadores têm mais chances de fazer aflorar todo o potencial, próprio 
e de seus alunos, resultando em melhores escolhas, que os tornarão 
profissionais mais habilitados e indivíduos mais plenos. 

Para concretizar suas ações, o Instituto Península acredita que é 
importante somar o melhor das teorias existentes sobre o professor à 
prática do dia a dia. 

No nível sistêmico, o Instituto faz parte do Movimento Profissão Docente 
e da iniciativa Educação Já, em parceria com organizações do terceiro 
setor também comprometidas com a melhoria da qualidade da educação 
pública brasileira. 

Além disso, o Instituto Península é mantenedor de iniciativas  conectadas 
ao propósito de transformar vidas por meio da educação, do esporte e 
do desenvolvimento integral. Também desenvolve projetos que auxiliam a 
formação qualificada do professor. 



Núcleo de estudos e pesquisas

Iniciado em 2018, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Professores tem o objetivo 
de consolidar e desenvolver conhecimentos sobre a docência, considerando a 
importância da profissão para a garantia da aprendizagem de todos os alunos 
brasileiros. Somos um núcleo de pesquisa “mão na massa” que privilegia as 
análises de campo sobre os professores, propondo caminhos que façam sentido 
tanto para eles quanto para o contexto no qual se inserem as escolas.

 
Sobre este documento

Este documento tem como objetivo inspirar a discussão e a reflexão de 
instituições de formação de professores no Brasil. O currículo de referência 
apresentado neste trabalho é um ponto de vista, entre muitos possíveis, sobre 
como formar professores para atuar na educação infantil. A proposta está 
pautada em evidências e nas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Formação Inicial de Professores.



Iniciativa
Instituto Península

Presidente do Conselho
Ana Maria Diniz

Diretora Executiva
Heloisa Morel 

Equipe
Daniela Kimi
Lia Glaz
Marina Brito Ferraz
Natalia Puentes

Redação
Beatriz Ferraz



Índice

15
Experiências internacionais: Cursos de  

formação inicial dos professores no Chile,  
Dinamarca e Portugal (Universidade de Évora)

Apresentação 06

07
Impacto da formação na qualidade da oferta de 

Educação Infantil e no resultado de aprendizagens 
e desenvolvimento das crianças

24Formação artística e cultural

15Articulação entre dimensões formativas, 
competências e matriz curricular

26A prática profissional como um destaque  
na formação inicial do professor

33
Aspectos críticos a serem considerados no âmbito 

da reformulação das propostas de formação 
inicial dos professores de Educação infantil 

35Competências, perfil de egresso e um 
exercício de Matriz Curricular

37Um exercício de matriz curricular

48Referências

Visão de percurso de formação 41

42Sobre os eixos



6

Apresentação 

Este documento foi elaborado a partir da demanda do Instituto Península com a 
intenção de contribuir para um debate em torno da efetivação de uma visão de 
orientações para elaborar propostas curriculares para a Pedagogia dentro das 
instituições de ensino superior brasileiras. Será construída uma proposta de matriz 
curricular possível, considerando a nova regulação para a formação de professores 
no Brasil, baseada em estudos, pesquisas e  evidências atuais, nas experiências de 
formação ao redor de alguns dos países como exemplos, nos estudos realizados no 
Brasil que nos apontam a insuficiência e a deficiência da formação de professores 
no nosso país e, claro, considerando as diretrizes curriculares nacionais – DCN- 
para formação de professores (Resolução CNE/CP 2/2019).

Reflexões em torno de uma proposta de 

matriz curricular para a formação incial de 

professores da etapa da Educação Infantil

Beatriz Ferraz/20201

¹  Beatriz Ferraz é doutora em Educação pela Universidade de São Paulo - USP, com especialização 

em Liderança em Políticas para a Primeira Infância pela Harvard University, em Introdução à 

Pedagogia Pikleriana pela Fundação Lóczy pela criança (Budapeste/Hungria) e em A cotidianidade 

nas escolas de Reggio Emilia pelo Centro Internacional  Loris Malaguzzi (Reggio Emilia, Itália).

É sócia diretora da Escola de Educadores, espaço de formação, consultoria e produção de 

conhecimento em educação, com especialização na etapa da Educação Infantil. É também diretora 

pedagógica da Escola de Educação Infantil Global Me, Associada do Movimento Todos Pela Educação 

e Membro do Movimento pela Base Nacional Comum Curricular.
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A intenção aqui foi  reunir, sem pretender de esgotar, análises e proposições 
sobre o impacto de um bom professor nos resultados de aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças na Educação Infantil, buscando construir relações 
entre esses indicadores com marcos que o Brasil apresenta em sua história na 
trajetória de criar para essa etapa da Educação Básica uma identidade específica 
que possa atender a complexidade e a pluralidade inerentes a nossa sociedade e 
ao nosso sistema educacional. 

A partir desse quadro, as experiências de três países são abordadas com a 
intenção de trazer referências de caminhos que já estão sendo trilhados no 
âmbito da formação inicial de professores de Educação Infantil em um exercício 
de considerá-las na proposta de uma Matriz Curricular que valorize a identidade 
desse segmento, os direitos das crianças, a abordagem da Base Nacional 
Comum Curricular da etapa da EI e o papel polivalente do professor nessa etapa 
da Educação Básica.

Impacto da formação na qualidade da 
oferta de Educação Infantil e no resultado 
de aprendizagens e desenvolvimento das 
crianças 

Pesquisas relacionadas ao impacto da qualidade da formação dos professores 
da etapa de Educação Infantil apontam que um bom professor faz a diferença na 
aprendizagem das crianças na medida em que apresenta um maior potencial de 
impactar seus processos de aprendizagem ao mesmo tempo em que promove 
experiências de qualidade (Sheridan, 2009; Pramling e Pramling Samuelsson, no prelo 
2011, apud OECD 2006). Também apontam quais as características e habilidades dos 
professores que são identificadas como promotoras de uma oferta de Educação 
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Infantil de qualidade, bem como de resultados de aprendizagens das crianças, 
entre elas, uma boa compreensão sobre o desenvolvimento e a aprendizagem da 
criança, a capacidade de desenvolver suas perspectivas, de elogiar, confortar, 
questionar e responder à elas, habilidades de liderança, resolução de problemas 
e  de desenvolvimento de planejamentos intencionais, além de possuir um bom 
vocabulário e capacidade de extrair ideias das crianças.

A capacidade que os professores mais qualificados têm de criar ambientes 
pedagógicos de alta qualidade (Elliott, 2006; Sheridan et al., 2009, apud OECD) 
é destacada como um fator diferenciado nos resultados de aprendizagem das 
crianças. Os ambientes pedagógicos de qualidade são aqueles que garantem o 
engajamento das crianças e promovem interações, tanto entre adulto e criança como 
entre crianças, por meio de estratégias de apoio a aprendizagem como orientação, 
modelagem e boas perguntas (Litjens e Taguma, 2010, apud OECD).

A qualidade da interação tem sido destacada em diversas pesquisas como um 
elemento crucial para promover aprendizagem e desenvolvimento na primeira 
infância. Segundo Berlinski e Schady (2016), duas dimensões podem ser consideradas 
ao abordar a qualidade na Educação Infantil:

A dimensão estrutural da qualidade refere-se à presença (ou 
ausência) de recursos que possam facilitar as interações que 

devem ocorrer em um ambiente de aprendizado. Incluem aspectos 
relacionados à infraestrutura (espaço, iluminação, mobiliário e 
equipamento), elementos relacionados à saúde, às condições 

sanitárias e de segurança (protocolos de saúde, pro - cedimentos 
de emergência), características dos educadores e cuidadores 
(capacitação prévia e no emprego, experiência, salários) e as 

características do grupo de crianças sob sua responsabilidade 
(número de crianças, faixa etária, proporção cuidadores/crianças). 
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As dimensões de processo da qualidade referem-se a elementos 
das creches que exercem impacto direto sobre a experiência diária, 

o aprendi - zado e o desenvolvimento da criança. Dizem respeito à 
implementação do currículo (se houver) e, em especial, à frequência, 
ao tipo e à qualidade das interações entre a criança e os cuidadores, 

entre a criança e seus pares, e entre cuidadores e pais (p.103).

Citando Love, Schochet e Meckstroth (1996, apud Blau e Currie, 2006), os autores 
descrevem que em serviços de alta qualidade:

... os cuidadores estimulam a criança a se envolver ativamente em 
diferentes atividades; mantêm interação frequente e positiva com 
ela, o que compreende um sorriso, contato físico, colo e falar com 

a criança à altura do olhar; respondem prontamente às perguntas e 
aos pedidos da criança; e a encorajam a falar sobre sua experiência, 

seus sentimentos e suas ideias. Nos ambientes de alta qualidade 
os cuidadores também ouvem com atenção, fazem perguntas que 

propiciam respostas individuais e expandem ações e verbalizações 
da criança com materiais e ideias mais complexas, interagem com 

a criança individualmente ou em pequenos grupos, e não apenas 
com o grupo como um todo, usam técnicas positivas de orientação e 

estimulam a independência adequada (p.102).

O diferencial da qualidade das interações também pode ser constatado no estudo 
“O impacto do Desenvolvimento na Primeira Infância sobre a Aprendizagem” (NCPI, 
2014) no qual ressaltam que nessa etapa da Educação Básica, turmas pequenas com 
número reduzido de crianças por educadores, bem como profissionais formados 
para a Educação Infantil (especialistas no desenvolvimento infantil e na pedagogia 
da infância), atentos, responsivos às necessidades das crianças e engajados em 
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promover o desenvolvimento integral, assim como Propostas Pedagógicas que 
considerem apoio e orientação aos pais e crianças e currículo adequado à faixa 
etária com atividades e programa pedagógico bem estruturados e intencionalmente 
planejados, são fatores diferenciais para a qualidade da oferta e da Educação Infantil 
e para o alcance de bons resultados de aprendizagens pelas crianças.

No que se refere a qualidade do currículo na Educação Infantil, o documento “Proposal 
for key principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care 
(European Commission, 2014)”, destaca:

Um currículo baseado em uma declaração de princípios e valores 
que reconhecem os direitos da criança como um ser humano 

competente (Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança, 1989) e respeite os pais como primeiros educadores da 

criança; 

Um currículo com uma ampla estrutura pedagógica que estabelece 
os princípios para sustentar o desenvolvimento das crianças por 

meio de práticas educacionais e de cuidado que são sensíveis 
aos interesses, necessidades e potencialidades das crianças. 

Tal estrutura pode fornecer aos pedagogos e educadores 
orientações gerais sobre como os processos de aprendizagem 

das crianças podem ser apoiados - por exemplo, por meio da  
interação e envolvimento de adulto; gestão do grupo; ambientes 

de aprendizagem ricos; metodologia de projeto ou tema - a fim de 
atingir as metas do currículo;

Um currículo que afirma objetivos explícitos que abordam o 
desenvolvimento holístico das crianças em amplos domínios de 
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desenvolvimento - desenvolvimento emocional, pessoal e social, 
linguagem e comunicação, conhecimento e compreensão do mundo 

ao seu redor, expressão criativa e movimento e desenvolvimento 
físico - e se esforça para garantir um equilíbrio apropriado entre 

aprendizagem e bem-estar. Dadas as altas variações interpessoais 
e intrapessoais dentro das quais o desenvolvimento das crianças 
na primeira infância ocorre, a formulação de objetivos amplos de 

aprendizagem podem ser mais apropriados do que uma sequencia 
específica de padrões de aprendizagem por idade;

Um currículo com um forte foco na comunicação, interação e diálogo 
como fatores-chave que sustentam a aprendizagem e o bem-estar 
das crianças por meio da criação de significados e pertencimento;

Um currículo que incentiva a equipe a trabalhar coletivamente e a 
avaliar continuamente sua prática para melhorar. É amplamente 

reconhecido na pesquisa que os profissionais desenvolvem 
uma melhor compreensão de como as crianças aprendem e se 
desenvolvem sendo reflexivos; e que apenas ter conhecimento 

do desenvolvimento infantil não é suficiente para moldar práticas 
eficazes. Portanto, a reflexão regular sobre a prática por meio da 

observação e da documentação das experiências de aprendizagem 
das crianças, permite que a equipe enfrente novos desafios, 
respondendo às necessidades e potencialidades de todas as 

crianças. A prática de trabalho coletivo pode definir a base para uma 
constante co-construção, desconstrução e reconstrução de práticas 

educacionais por meio do diálogo com as crianças e envolvendo os 
pais como parceiros iguais na tomada de decisão pedagógica;
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Um currículo que inclui a cooperação com os pais e promove 
o acordo de valores democráticos dentro de uma estrutura de 

diversidade sociocultural (p.40). (Tradução livre da autora).

Por fim, publicação recente do Banco Mundial, “Learning to realize education’s 
promise” (The World Bank, 2018, p. 116), identifica que indicadores mais fortemente 
relacionados a bons resultados apontam que:

   Programas excessivamente acadêmicos e estruturados podem prejudicar 
habilidades cognitivas, socioemocionais e a motivação para aprender, 
considerando que as crianças pequenas aprendem melhor por meio da 
exploração, das brincadeiras e interações positivas.

    Programas com bons resultados estão baseados em currículos que promovem 
habilidades pré acadêmicas cruciais como segurança emocional, curiosidade, 
linguagem e autorregulação.

    Programas com bons resultados investem em profissionais bem formados.

    As práticas de êxito para a formação desses profissionais implica investimento 
no seu desenvolvimento profissional e processos de mentoria/coaching.

    A qualidade dos ambientes de aprendizagem é determinante nos efeitos a longo 
prazo da Educação Infantil, o que implica considerar espaços e materiais que 
promovam a autonomia, iniciativa e as relações sociais.

Vale destacar ainda que, segundo Litjens e Taguma (2010, apud OCDE, s/d) uma 
formação especializada está associada a melhores resultados para a criança e 
também ao desenvolvimento de melhores competências do professor para criar 
condições de aprendizagens adequadas. Segundo as autoras, uma formação 
especializada pode se referir a qualquer formação focada na primeira infância, no 
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desenvolvimento infantil, para além dos conteúdos educacionais gerais.

Reforçando as constatações das autoras, Sommer et al (2010, apud OECD, s/d), 
identificaram que quando os professores são formados considerando saberes 
referentes ao desenvolvimento e cuidados precoces, eles têm melhores condições 
de  considerar a perspectiva da criança, integrando a brincadeira e a aprendizagem, 
resolvendo problemas, desenvolvendo planejamentos intencionais, apresentando 
um vocabulário mais apropriado, que por sua vez contribui para o processo de 
alfabetização inicial, além de promoverem interações professor-criança mais 
positivas, incluindo elogiar, confortar, questionar e responder às crianças (Howes 
et al., 2003, apude OCED, s/d).

Vale destacar ainda que, pelo fato de a Educação Infantil ser frequentemente 
considerada como uma possibilidade de oportunizar às crianças de origens sociais 
desfavorecidas um “avanço” ao iniciar o Ensino Fundamental, os professores desta 
etapa encontram ambientes sociais cada vez mais complexos e uma multiplicidade 
de experiências e antecedentes familiares (OCED, s/d). Esse contexto demanda 
que os professores conheçam e tenham competência para implementar novas 
pedagogias e práticas organizacionais para acomodar esse pluralismo (Elliott, 
2006, apud OCDE, s/d), o que implica considerar em sua formação abordagens 
interculturais, para segundas línguas, trabalhando com crianças com necessidades 
especiais, em risco e que requerem atenção especial no aprendizado da linguagem 
(Eurydice, 2009, apud OCDE, s/d).

Conclui-se portanto, no que se refere às evidências internacionais sobre o impacto 
da formação dos professores na oferta de uma Educação Infantil de qualidade e de 
bons resultados de aprendizagens pelas crianças, que:

 Um professor de Educação infantil precisa ter boa compreensão sobre o 
desenvolvimento e a aprendizagem da criança, ter a capacidade de desenvolver 
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as perspectivas das crianças e atuar a partir de suas ideias, de elogiar, confortar, 
questionar e responder a elas, ter habilidades de liderança, de resolução de 
problemas e de desenvolver planejamentos intencionais. (OCDE, s/d).

 A qualidade da interação é elemento crucial para promover aprendizagem 
e desenvolvimento na primeira infância o que implica professores atentos, 
responsivos às necessidades das crianças e engajados em promover o 
desenvolvimento integral (OCDE, s/d).

 Propostas Pedagógicas que consideram o apoio e a orientação aos pais são 
fatores diferenciais para a qualidade da oferta para a Educação Infantil e para o 
alcance de bons resultados de aprendizagens pelas crianças (NCPI, 2014).

 Professores formados para um currículo adequado à faixa etária, baseado em 
metas pedagógicas, valores e abordagens que promovam o potencial pleno 
de cada criança de uma forma holística, têm mais condições de garantir 
aprendizagens e desenvolvimento pleno das crianças (Berlinski e Schady, 2016).

 As práticas de êxito para a formação dos professores implicam investimento no 
seu desenvolvimento profissional e em processos de mentoria/coaching (The 
World Bank, 2017).

 Uma formação especializada está associada a melhores resultados para a 
criança e também ao desenvolvimento de melhores competências do professor 
para criar condições de aprendizagens adequadas (The World Bank, 2017).

 É fator crucial considerar na formação dos professores abordagens 
interculturais, abordagens para segundas línguas, trabalhando com crianças 
com necessidades especiais, com crianças em risco, dando atenção especial ao 
aprendizado da linguagem (OCDE, s/d). 
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Experiências internacionais: Cursos de  
formação inicial dos professores no Chile,  
Dinamarca e Portugal (Universidade de Évora)

Articulação entre dimensões formativas, 
competências e matriz curricular 

Considerando os diversos estudos e evidências apresentados que abordam 
os fatores presentes na oferta de uma Educação Infantil de qualidade e no 
perfil de um professor qualificado para ser professor de Educação Infantil do 
século XXI, destacamos as experiências do Chile (Serrano, 2019), de Évora - UE 
(Folque, 2018), Dinamarca (Jensen e Haddad, 2018) na busca de construírem 
o projeto de formação de seus cursos de formação inicial de educadores/
professores da etapa da Educação Infantil, seja no que diz respeito às 
dimensões e competências que caracterizam o perfil do professor de EI,  seja 
no que diz respeito as áreas consideradas para a organização das Matrizes e as 
estratégias metodológicas para as aprendizagens propostas aos estudantes 
em busca do alcance desse perfil.

No Chile, segundo Serrano (2019) o Perfil do Egresso  e a Matriz Curricular dos 
cursos de formação incial são traçados a partir do documento “Estándares 
de Formación Inicial para las carreras de Pedagogía en Educación Parvularia” 
(Chile, 2012). O exercício realizado para a construção do perfil do egresso 
envolveu a descrição dos atributos mínimos que os professores devem 
apresentar ao final da formação inicial, dividindo-os em três dimensões da 
formação profissional: Compreensão do fenômeno educativo; Ensino de 
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qualidade para a aprendizagem de todas as crianças e Formação pessoal e 
profissional contínua. Essas dimensões se concretizam em competências que 
são promovidas nas matérias cursadas ao longo da formação inicial e orientam 
o que os futuros professores devem saber, conhecer e valorizar. Para cada 
indicador destacado no documento “Estándares de Formación Inicial para 
las carreras de Pedagogía en Educación Parvularia”, há a descrição de sub-
indicadores, divididos por noções a serem trabalhadas e relacionados com as 
matérias do curso de formação que promovem essas competências. 

Fonte: Serrano, 2019

A Matriz Curricular é organizada em 8 semestres, com um total de 41 matérias, 
distribuídas em 33 específicas da carreira, 4 de formação Geral; 3 Cursos 
de Inglês e um eletivo elegido pela Faculdade. As linhas formativas que dão 
base para o desenho da Matriz são: Formação geral; Disciplina e Didática e 
Formação profissional. 
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Em Portugal, a formação de professores é regulamentada por um Decreto-Lei que 
estabelece a formação inicial em dois ciclos de estudo: o primeiro, de três anos, 
chamado de Licenciatura em Educação Básica e os segundos ciclos, em nível de 
mestrado, com diversas opções, entre elas a de Educação Pré-escolar, com 1, 5 anos. 

O Perfil do egresso dos cursos de formação inicial consideram competências 
específicas dos educadores de infância e são organizadas em quatro dimensões: 
Dimensão Profissional, social e Ética; Dimensão de desenvolvimento do ensino e da 
aprendizagem; Dimensão de participação na escola e de relação com a comunidade; 
Dimensão de desenvolvimento profissional ao longo da vida. Segundo Folque (2018), 
essas dimensões consideram as especificidades do contexto da etapa da Educação 
Infantil na qual destaca-se a organização do ambiente educativo, a observação, a 
planificação e a relação e ação educativa como dimensões estruturantes da docência 
bem como o caráter holístico, e não disciplinar, do currículo.

Fonte: Serrano, 2019
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Os cursos de formação inicial estão organizados nas seguintes áreas de formação: 
Área de docência; Área educacional geral; Didáticas específicas; Área cultural, social 
e ética; Iniciação à prática profissional e duas dimensões  que não possuem créditos 
específicos, mas devem ser trabalhadas de forma articuladas com as Unidades 
Curriculares, sendo elas a formação na área cultural, social e ética e as metodologias 
de investigação educacional.

Segundo Folque (2018), essas organizações em 5 áreas e mais a formação na área 
cultural, social e ética e as metodologias de investigação educacional de forma 
integrada, ainda carecem de revisões fundamentadas em quatro aspectos críticos, 
apresentados a seguir, acompanhados de algumas alternativas desenvolvidas pela 
Universidade de Évora para superá-los.

1 O tempo demasiado grande da formação disciplinar na área de docência que 
ocupa 48,5% do tempo total, envolvendo todas as áreas de conhecimento e 

dando peso diferencial para Matemática e Português. Segundo a autora, essa proposta 
acarreta uma incoerência com o caráter holístico da aprendizagem das crianças da 
etapa de Educação Infantil. Folque (2018) destaca como um dos desafios principais 
na formação de educadores de infância, o de aprender a monodocência, que no Brasil 
caracterizamos como professores que são polivalentes, em um sistema universitário 
disciplinar. Esse sistema é contraditório com a formação de um profissional que 
precisa aprender a trabalhar com as crianças de forma a articular e integrar saberes 
culturais de várias áreas de conhecimento em uma abordagem holística.

Nos planos de estudo da Universidade de Évora, desenvolvem-se Unidades 
Curriculares de aprofundamento pedagógico e científico para a formação de 
um professor com monodocência, buscando promover uma aprendizagem do 
conhecimento profissional de forma integrada e com base na interlocução e na 
análise de situações reais nos contextos escolares e educativos (Folque, 2018,p.41).
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2 O tempo dedicado para a área Educacional Geral, por sua vez, é pequeno, 
considerando o tempo total do curso, representando cerca de 13%, na 

medida em que contempla conhecimentos significativos como Psicologia, Sociologia, 
Antropologia, História da Educação, Filosofia, Ética Deontológica, Organização e 
Administração Escolar, Gestão Curricular, trabalho com famílias e comunidade e 
crianças com necessidades educativas especiais, entre outros. 

3 As Unidades Curriculares da área de Didáticas específicas, que ocupam 
15,5% do tempo total, apontam para conteúdos disciplinares contrariando 

uma perspectiva de paradigma de aprendizagem em detrimento de um paradigma 
tradicional com foco no ensino. 

Como alternativa para não reduzir essa área em didáticas disciplinares, na 
Universidade de Évora, introduziu-se um componente de formação de didáticas 
integradoras e de pedagogia da educação de infância. Como exemplos de Unidades 
Curriculares desenvolvidas:

… como Projetos de intervenção em contextos não formais; 
Educação e Expressões Artísticas na infância; Conhecimento do 

mundo na infância; Pedagogia da educação de infância dos 0 
aos 6 anos; Projeto Integrado de Artes, Humanidades, Ciências 
e Tecnologias; Temas Aprofundados de Pedagogia da Infância. 

Assumimos, assim, a monodocência como a especialidade destes 
profissionais docentes. (Folque, 2018, p.42).

4 As práticas da área de Iniciação às práticas profissionais, que ocupam 
23% do tempo total do Curso, concentram-se majoritariamente no final da 

jornada do curso o que trabalha com um paradigma incoerente com o que indica as 
pesquisas e evidências atuais, na medida em que considera que primeiro se aprende 
e depois aplica-se o que se aprendeu.
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Na Universidade de Évora a decisão foi por priorizar o contato e a forte comunicação 
entre o contexto acadêmico e os profissionais da escola, por meio de visitas a escolas, 
estágios de observação participante e intervenções em contextos.

Na Dinamarca, os pedagogos, que também são diretores, são considerados figuras 
centrais na equipe dos centros de Educação Infantil representando praticamente 
60% dos profissionais que atuam diretamente com as crianças. Os demais são 
considerados auxiliares de pedagogos e não se exige que tenham qualificação 
profissional. Segundo Jensen e Haddad (2018), o curso de pedagogia é o programa de 
estudo mais popular do país. Segundo as autoras: 

Historicamente, a formação de pedagogos acontecia em faculdades de 
ensino superior especializadas, como era o caso de outros programas 

de ensino superior profissional, tais como professores, assistentes 
sociais e enfermeiros. Em 2000 existiam 32 faculdades de pedagogia 

na Dinamarca. Atualmente, as pequenas faculdades especializadas 
agruparam-se em grandes unidades, chamadas Professionshøjskoler, 

que chamaremos aqui de Centros universitários, oferecendo uma 
variedade de programas de bacharel para formação profissional, 
incluindo a formação em Pedagogia. Os programas de formação 

profissional são reconhecidos e financiados pelo Ministério da Educação 
e Pesquisa, o qual provê subsídio para cobrir os custos diretos de ensino, 

o chamado subsídio de taxímetro por estudante, estabelecido na Lei 
orçamentária anual (Jensen, 2016). (Jensen e Haddad, 2018, p.16)

O curso de pedagogia tem três anos e meio de duração em tempo integral, organizado 
em 210 ECT - Sistema Europeu de Transferência de Créditos, composto por um ano 
com foco em competências profissionais básicas e dois anos e meio em competências 
específicas. Para o período de competências específicas os estudantes escolhem 
entre três possibilidades:
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Pedagogia da primeira infância, destinada ao trabalho pedagógico 
com crianças de 0 a 5 anos;

Pedagogia escolar e de lazer, voltada para o trabalho pedagógico 
com escolares e adolescentes de 6 a 18 anos; 

Pedagogia social e especial, destinada ao trabalho pedagógico 
com crianças e jovens com necessidades especiais e pessoas com 
deficiências físicas e mentais ou dificuldades sociais. (Jensen e 
Haddad, 2018, p.18).

A parte comum está organizada em torno de três áreas: Ambientes e Atividades 
Educacionais; Profissão e Sociedade e Prática do Professor - 1. Estágio.  Já na 
parte específica, voltada para a especialização da Pedagogia da primeira infância, 
destinada ao trabalho pedagógico com crianças de 0 a 5 anos, as áreas são: Infância, 
Cultura e Sociedade; Profissão e Organização; Relacionamento e Comunicação - 2. 
estágio; Cooperação e Desenvolvimento - 3. Estágio.

O perfil do egresso envolve ter competências especiais para o trabalho 
pedagógico com as crianças de 0 a 5 anos e para criar e desenvolver ambientes 
e atividades pedagógicas que promovam condições para uma vida estimulante 
e segura para as crianças fundamentadas em base pedagógica e profissional 
(Jensen e Haddad, 2018, p.18).

O Quadro 1, a seguir, aponta as especificidades das três experiências em relação as 
dimensões e/ou competências consideradas no perfil do egresso, a organização dos 
cursos de formação inicial e as áreas da Matriz Curriular para responder a esse perfil.

1
2

3
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Dimensões e competências  
envolvidas no perfil do egresso

São três as dimensões da formação profissional 
consideradas no perfil do egresso: 

 Compreensão do fenômeno educativo;

 Ensino de qualidade para a aprendizagem 
de todas as crianças;

 Formação pessoal e profissional contínua.

Essas dimensões se concretizam em 
competências no documento Estándares 
de Formación Inicial para las carreras de 
Pedagogía en Educación Parvularia. Para cada 
competência há a indicação de sub-indicadores 
e a relação dos mesmos com as matérias do 
curso de formação. 

As competências a serem consideradas no 
perfil do egresso devem:

  Ser específicas para o trabalho 
pedagógico com as crianças de 0 a 5 
anos;

 Permitir que o egresso possa criar e 
desenvolver ambientes e atividades 
pedagógicas que promovam condições 
para uma vida estimulante e segura para 
as crianças fundamentadas em base 
pedagógica e profissional.

São 4 as dimensões consideradas no perfil do egresso:

  Dimensão Profissional, social, e Ética; 

  Dimensão de desenvolvimento do ensino e da 
aprendizagem;

 Dimensão de participação na escola e de relação com 
a comunidade; 

 Dimensão de desenvolvimento profissional ao longo 
da vida.

Chile Dinamarca

Portugal  
(Universidade de Évora)

Quadro 1 – Dimensões e/ou competências consideradas no perfil do egresso, organização e 

àreas da Matriz dos Cursos de formação inicial – Chile, Dinamarca e Portugal (Universidade 

de Évora).
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Organização do Curso/Matriz

Áreas para a organização da Matriz

A Matriz Curricular é organizada em 8 
semestres, com um total de 41 matérias, 
distribuídas em 33 específicas da carreira, 4 de 
formação Geral; 3 Cursos de Inglês e um eletivo 
elegido pela Faculdade.

As linhas formativas que dão base para o 
desenho da Matriz são:

 Formação geral; - Disciplina e Didática; 

 Formação profissional.

O curso de pedagogia tem três anos e meio 
de duração em tempo integral, organizado em 
210 ECT (Sistema Europeu de Transferência de 
Créditos), composto por um ano com foco em 
competências profissionais básicas e 2 anos e 
meio em competências específicas.

A parte comum do curso está organizada em torno 
de três áreas:

 Ambientes e Atividades Educacionais; 

 Profissão e Sociedade;

 Prática do Professor - 1. Estágio.

Já na parte específica, voltada para a 
especialização da Pedagogia da primeira infância, 
destinada ao trabalho pedagógico com crianças 
de 0 a 5 anos, as áreas são: 

 Infância, Cultura e Sociedade; 

  Profissão e Organização;

 Relacionamento e Comunicação - 2. Estágio; 

 Cooperação e Desenvolvimento - 3. Estágio.

A formação de professores é regulamentada por um 
Decreto-Lei que estabelece a formação inicial em dois 
ciclos de estudos: o primeiro, de três anos, chamado de 
Licenciatura em Educação Básica e o segundo ciclo, em 
nível de mestrado, com diversas opções, entre elas a de 
Educação Pré-escolar, com 1 ano e meio.

Os cursos de formação inicial estão organizados 
nas seguintes áreas de formação: 

 Área de docência;

 Área educacional geral;

 Didáticas específicas;

  Área cultural, social e ética;

 Iniciação à prática profissional.

Chile

Chile

Dinamarca

Dinamarca

Portugal  
(Universidade de Évora)

Portugal  
(Universidade de Évora)
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Formação artística e cultural

Tanto a experiência de Portugal como da Dinamarca dão uma atenção especial 
para a formação dos professores nas dimensões artísticas e culturais e em 
metodologias de investigação educacional. 

Segundo Jensen e Haddad (2018) as formas estéticas de expressão nas 
atividades pedagógicas passam por todos os elementos ou áreas e sempre 
desempenharam papel importante na formação pedagógica dinamarquesa, na 
qual compreende-se que crianças e pedagogos devem ter algo para fazer juntos 
e que a participação no coletivo cria condições para a criação de cultura. 

Durante seus estudos no Centro Universitário, os estudantes 
de Pedagogia devem praticar diferentes formas de expressão 

estética a fim de desenvolver habilidades estéticas. Esta forma 
de aprendizagem é muito diferente do processo de aprendizagem 
cognitivo. Os estudantes devem adquirir habilidades como, tocar 

um instrumento, contar uma história, equilibrar-se com uma bola, 
brincar em uma caixa de areia, acender uma fogueira, subir em uma 

árvore e assim por diante… 
… Isto ocorre durante as diferentes atividades e disciplinas 

culturais, tais como teatro, música, educação física, natureza, etc. 
(Jensen e Haddad, 2018, p.21).

A relevância do investimento nessa dimensão também se reflete na própria 
organização e espaços dos Centros Universitários que possuem áreas de 
artesanato, ginásios de esporte, salas de teatro e música, estúdio de fotografia 
e tecnologias de informação e comunicação, oficina de marcenaria e metal e 
instalações ao ar livre.
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Folque (2018), destaca que no projeto de formação da Universidade de 
Évora, o educador de infância é considerado um mediador de culturas: as da 
infância, as culturas próprias de cada comunidade e aquelas acumuladas pelo 
desenvolvimento humano nas ciências, nas artes, nas humanidades e nos 
quotidianos e, para que possa exercer seu papel, necessita de uma formação que 
promova um forte enriquecimento cultural. Citando Nóvoa (Nóvoa, 2017; p.1121, 
apud Folque, 2018), afirma ser necessário ao educador ter:

... uma espessura, uma densidade cultural, para que o diálogo 
com as crianças tenha riqueza formativa. Quem não experimentou 

leituras do mundo e da vida por meio da matemática, da história 
ou das histórias, da ecologia ou das artes, quem não sentiu com o 

corpo todo, quem não experimentou a imaginação, a criatividade e a 
dimensão estética na sua relação com esse mundo, dificilmente se 

pode tornar um mediador cultural (p.44).

Assim como na Dinamarca, a ênfase na formação cultural por meio dos espaços 
disponibilizados para atividades pelos estudantes também pode ser observada 
na Universidade de Évora, com a diferença de que na Dinamarca os espaços são 
dentro dos próprios centros, e na Universidade de Évora consideram essa oferta 
por meio do uso e intervenções nos espaços públicos. 

Temos procurado implantar a formação na cidade de Évora, quer ao 
nível das instituições culturais e sociais (museus, biblioteca, teatro, 
associações), quer ao nível do espaço público (ruas, jardins, praças) 

e da paisagem natural. Os estudantes têm que conhecer e fruir o 
patrimônio cultural, natural e humano em que habitam para poderem 

fazê- lo com as crianças. Se pensamos que a participação das 
crianças no espaço público é condição de cidadania e de afetação 

ao bem comum, é necessário que os estudantes da formação inicial 
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tenham espaços efetivos de participação neste espaço público, já 
que “é neste espaço amplo que se dá o ‘espanto’, que emergem os 

questionamentos e as perplexidades e que se iniciam trabalhos de 
projeto” (Folque; Bezelga, 2017).  (Folque, 2018, p.45)

A prática profissional como um destaque  
na formação inicial do professor

As três experiências destacadas enfatizam o estágio como um diferencial da 
articulação entre teoria e prática e o apresentam na Matriz Curricular em uma linha 
de evolução de escopo e tempo.

Serrano (2019) destaca que no Chile, o sequenciamento das matérias voltadas para 
a Linha de Formação Prática considera uma gradativa ampliação de experiências 
profissionais e contextos de aprendizagens bem como um gradativo aumento 
do tempo de prática in locus no decorrer dos semestres do curso, considerando 
jornadas diárias na semana e também, periodicamente, jornadas de semana inteira.

A formação prática começa no primeiro semestre da faculdade 
e aumenta progressivamente a sua complexidade, caracterísitca 

da interação e autonomia pedagógica, proporcionando aos 
estudantes diversos contextos de apredizagem ao terminar o 

curso. A variedade de experiências das quais participam, propicia 
que conheçam diversos cenários e atividades em que possam 

exercer a profissão. (Serrano, 2019, p.26)
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Progressión de la trayectoria de  
la Formación Prácticaer la carreira:

Semestre 1 - 3

vinculada con asignaturas de la Formacíon 
Profesional y Discipliaria

Semestre 4

Permanencia 1 jornada completa a la semana
Niveles Sala Cuna Menor y Mayor
Estabelecimientos JUNJI y VTF

Semestre 5

Permanencia 2 jornadas completas a  
la semana y 1 semana intensiva
Niveles Medio Menor y Mayor
Estabelecimientos JUNJI y VTF

Semestre 6

Permanencia 2 jornadas completas a  
la semana y 1 semana intensiva
Niveles Transición 1 y 2
Estabelecimientos Municipales y Subvencionados

Semestre 7-8

Permanencia 3 jornadas completas a la  
semana y 1 semana intensiva por semestre
Nivel a Elección de la Estudiantes
Estabelecimientos Público y Subvencionados

Fonte: Serrano (2019)
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Na Universidade de Évora, como apresentado anteriormente, priorizou-se o contato 
e a forte comunicação entre o contexto acadêmico e os profissionais da escola, por 
meio de Unidades Curriculares como: 

Educação Básica e seus contextos – 1° ano da LEB; Projetos de 
intervenção em contextos não formais – 2° ano da LEB; Prática 

pedagógica em creche e em Jardim de infância – 3° ano da LEB; Prática 
de Ensino Supervisionada em Creche e em Pré-escolar – 1° e 2° ano do 

Mestrado em educação Pré-escolar). Também através da dimensão 
de trabalho de campo (TC) em diversas UC do Mestrado (Pedagogia da 

Educação de infância dos 0 aos 6; Educação e Expressões Artísticas na 
infância; Jogo e desenvolvimento motor na infância). (Folque 2018, p.42). 

Outra estratégia adotada pela Universidade de Évora foi trazer a participação 
frequente de educadores nas aulas conceituando ou propondo a análise de projetos 
específicos. A seguir, compartilhamos alguns exemplos, apresentados por Folque 
(2018), envolvendo atividades que são realizadas no decorrer do curso:

  Sessões abertas de Histórias profissionais na 1° pessoa: identidade do educador 
de infância e do professor do 1° CEB;

 Encontros A formação de educador@s e professor@s na Univercidade de Évora, 
onde se partilham e discutem práticas de formação e de investigação-ação 
pedagógica a partir de diferentes vozes;

 Constituição de equipes de investigação-ação com educadores, estudantes 
da formação inicial e investigadores universitários centrada em problemas da 
profissão docente;

 Diálogo intenso com diversas associações de profissionais.
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Na Dinamarca, segundo Jensem e Haddad (2018), as práticas de estágio sempre 
desempenharam um papel importante na compreensão de uma educação adequada 
para profissionais da primeira infância. No caso da especialização em Pedagogia 
da primeira infância, o estágio ocorre nas instituições de educação infantil: creche 
(Vuggestuer, 0 a 3 anos), jardim de infância (Børnehaver, 3 a 6 anos) e Centros de 
idades integradas (Aldersintegrerede institutioner, 0 a 6 anos). 

No país, há um decreto ministerial que estabelece como deve acontecer o 
estágio, envolvendo tarefas e responsabilidades dos envolvidos, os requisitos 
de competência para cada estágio e as condições de avaliação. Desde 1992, 
os estudantes recebem um salário pelo estágio realizado no terceiro e sexto 
semestre do curso, por um período de 6 meses cada. A decisão pela remuneração, 
dando ao estágio status de emprego, leva em conta a importância de considerar 
a continuidade no local de trabalho e a vantagem de compreender como é 
trabalhar como pedagogo, bem como compreender melhor a cultura local de 
trabalho e sobre a prática pedagógica com as crianças.

Segundo Jensem e Haddad (2018), como estratégia formativa, o estudante, 
antes de iniciar o estágio, cria suas metas de competência e conhecimentos 
e habilidades a serem alcançadas e essas são aprovadas tanto pelo professor 
coordenador/supervisor no Centro Universitário quanto pela supervisor de 
estágio do centro de Educação Infantil. No decorrer do estágio, o estudante 
elabora um diário ou portfólio que deve ser incorporado nas reuniões de estágio 
e também em seus estudos. Ao final de cada período de estágio o estudante 
passa por um exame, sendo nos dois primeiros períodos realizados pelo 
supervisor de estágio do centro de Educação Infantil e o professor supervisor 
do Centro Universitário, e no último período, além dos dois supervisores, 
agrega-se um examinador externo.
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No ano de 2014, um novo período de estágio foi adicionado na formação do 
estudante com foco na produção de pesquisa de campo e produção de dados 
para sua tese de bacharelado.

O Quadro 2, a seguir, aponta as especificidades das três experiências em 
relação às suas ênfases curriculares ou metodológicas e a organização de suas 
propostas de estágio.

Quadro 2. Ênfases curriculares ou metodológicas e a organização das propostas de 

estágio –Chile, Dinamerca e Portugal (Universidade de Évora)

Chile Dinamarca Portugal

Ênfase em uma reflexão 
para a promoção de 

tensões entre as crenças 
e representações em 
relação à infância.

Ênfase no 
reconhecimento das 

crianças como sujeitos 
de direitos.

Ênfase na 
reconceitualização 
do significado de 

conhecimento 
disciplinar na 

Educação Infantil.

Ênfases curriculares ou metodológicas

Ênfase em uma 
formação inovadora e 

atualizada assumindo a 
Educação Infantil com 
um campo dinâmico e 

em mudança.

Ênfase nas práticas 
de estágio como um 
diferencial para a 

compreensão de uma 
educação adequada 

para profissionais da 
primeira infância.

Ênfase em 
metodologias de 

investigação 
educacional

Ênfase na 
aprendizagem 

do conhecimento 
profissional de forma 

integrada com o 
contexto acadêmico por 
meio da organização de 
unidades curriculares 
de aprofundamento 

pedagógico e científico 
e com base na 

interlocução e na 
análise de situações 
reais nos contextos 

escolares e educativos,
por meio de visitas a 
escolas, estágios de 

observação participante 
e intervenções em 

contextos.

Como estratégia 
formativa, o estudante, 

antes de iniciar o 
estágio, cria suas 

metas de competência, 
conhecimentos e 

habilidades a serem 
alcançadas e essas são 
aprovadas tanto pelo 

professor coordenador/
supervisor no Centro 
Universitário quanto 
pelo supervisor de 

estágio do centro de 
Educação Infantil. 
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Chile Dinamarca Portugal

Ênfase em experiências 
de formação prática 

como espaços de 
significação da 

pedagogia da infância. 

Ênfases curriculares ou metodológicas

Ênfase na relação entre 
brincar e aprender.

No decorrer do estágio, 
o estudante elabora um 
diário ou portfólio que 
deve ser incorporado 

nas reuniões de estágio 
e também em seus 

estudos. 

Ênfase em uma 
abordagem com foco 
na aprendizagem e 
integração entre as 
diferentes áreas de 

conhecimento por meio 
de componentes de 

formação de didáticas 
integradoras e de 

pedagogia da educação 
de infância.

Ênfase na formação 
cultural para atividades 

por meio do uso e 
intervenções nos 
espaços públicos.

por meio de visitas a 
escolas, estágios de 

observação participante 
e intervenções em 

contextos.

Ao final de cada 
período de estágio o 
estudante passa por 

um exame, sendo 
nos dois primeiros 
períodos realizados 
pelo supervisor de 

estágio do centro de 
Educação Infantil e o 

professor supervisor do 
Centro Universitário, e 

no último período, além 
dos dois supervisores, 

agrega-se um 
examinador externo

Ênfase nas formas 
estéticas de expressão 

perpassando por 
todos os elementos ou 

áreas, que refletem 
na organização e nos 
espaços dentro dos 

Centros Universitários 
com áreas de 

artesanato, ginásios de 
esporte, salas de teatro 

e música, estúdio de 
fotografia e tecnologias 

de informação e 
comunicação, oficina de 

marcenaria e metal e 
instalações ao ar livre.
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Chile Dinamarca Portugal

Um aumento 
progressivo, a partir 
do primeiro semestre 
de formação, tanto da 
complexidade como 

das características de 
interações e autonomia 

pedagógica.

Uma gradativa 
ampliação de 
experiências 

profissionais e contextos 
de aprendizagens.

Um gradativo 
aumento do tempo 
de prática in locus 

no decorrer dos 
semestres do curso.

Estágio

O sequenciamento das 
matérias voltadas para 
a Linha de Formação 

Prática considera:

Há um decreto 
ministerial que 

estabelece como deve 
acontecer o estágio, 
envolvendo tarefas 
e responsabilidades 

dos envolvidos, 
os requisitos de 

competência para cada 
estágio e as condições 

de avaliação.

Prioriza-se também a 
participação frequente 

de educadores nas 
aulas conceituando ou 
propondo a análise de 

projetos específicos.

Priorização do contato 
e comunicação entre 
o contexto acadêmico 
e os profissionais da 
escola, por meio de 

Unidades Curriculares 
como: Educação Básica 

e seus contextos – 1° 
ano da LEB; Projetos 
de intervenção em 

contextos não formais 
– 2° ano da LEB; 

Prática pedagógica em 
creche e em Jardim de 
infância – 3° ano da 

LEB; Prática de Ensino 
Supervisionada em 

Creche e em Pré-
escolar – 1° e 2° ano do 
Mestrado em Educação 
Pré-escolar). Também 
através da dimensão 
de trabalho de campo 
(TC) em diversas UC do 
Mestrado (Pedagogia da 

Educação de infância 
dos 0 aos 6; Educação 
e Expressões Artísticas 

na infância; Jogo e 
desenvolvimento motor 

na infância).

O estágio ocorre 
nas instituições de 
educação infantil: 

creche (Vuggestuer, 0 
a 3 anos), jardim de 

infância (Børnehaver, 
3 a 6 anos) e Centros 
de idades integradas 
(Aldersintegrerede 

institutioner, 0 a 6 anos).

Os estudantes recebem 
um salário pelo estágio 

realizado no terceiro 
e sexto semestre do 

curso, por um período 
de 6 meses cada.

No ano de 2014, um 
novo período de estágio 

foi adicionado na 
formação do estudante 
com foco na produção 

de pesquisa de campo e 
produção de dados para 
sua tese de bacharelado.
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Aspectos críticos a serem considerados no âmbito 
da reformulação das propostas de formação 
inicial dos professores de Educação infantil 

Considerando as contribuições das diferentes pesquisas realizadas no Brasil e 
as evidências obtidas a partir dos estudos internacionais apresentadas neste 
estudo de forma resumida e sujeita a diversas análises críticas, é possível 
identificar um conjunto de aspectos críticos que precisam ser considerados no 
âmbito da reformulação das propostas de formação inicial do professores de 
Educação Infantil que pretendem impactar de forma positiva na aprendizagem 
e no desenvolvimento das crianças. Esses aspectos envolvem  a necessidade 
de uma abordagem curricular dos cursos de formação inicial de professores de 
Educação Infantil que considere:

 O caráter holístico da educação na primeira infância, a indissociabilidade 
do cuidar e do educar e o papel polivalente do professor nessa etapa da 
Educação Básica (Serrado, 2019; Folque, 2018).

 A pedagogia e os processos de aprendizagem, planejamento e avaliação 
centrados em um paradigma de aprendizagem e nas especificidades 
das características da infância, alinhados como os pressupostos das 
Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil e com a proposta 
da BNCC para a etapa da Educação Infantil (as interações e o brincar como 
eixos da prática pedagógica, os direitos e os objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento, e a abordagem curricular por campos de experiência) 
(Serrano, 2019).

 A participação dos estudantes nas práticas de sua profissão articulando 
o contexto acadêmico e o contexto dos profissionais da Educação Infantil, 
por meio de estágios supervisionados e de investigações em Educação 
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da Infância, produzindo obras culturais de pesquisas científicas e de 
intervenção social que articulam o conhecimento científico, ético e artístico 
(Serrano, 2019; Jensen e Haddad, 2018).

 A escola e a comunidade como espaços de educação inclusiva e de 
intervenção social promotoras do desenvolvimento integral para a 
cidadania democrática (Jensem e Haddad, 2018).

 O Ethos da aprendizagem e o compromisso ético em clima de trabalho 
colaborativo e democrático (Jensem e Haddad, 2018).

 Os processos de avaliação formativos e formadores nos quais os 
estudantes têm participação ativa (Jensen e Haddad, 2018).  
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Competências, perfil de egresso e um 
exercício de Matriz Curricular

Competências e perfil do egresso

As diretrizes curriculares nacionais – DCN  – para formação de professores 
(Resolução CNE/CP 2/2019) em seu Art 4 prevê as seguintes competências 
nas três dimensões (conhecimento profissional, prática profissional e 
engajamento profissional):

§ 1º  As competências específicas da dimensão do conhecimento 
profissional:

I -  dominar os objetos de conhecimento e saber como ensiná-los;
II -  demonstrar conhecimento sobre os estudantes e como eles 

aprendem;
III -  reconhecer os contextos de vida dos estudantes; e
IV -  conhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais.

§ 2º  As competências específicas da dimensão da prática profissional 
compõem-se pelas seguintes ações:

I -  planejar as ações de ensino que resultem em efetivas 
aprendizagens;

II -  criar e saber gerir os ambientes de aprendizagem;
III -  avaliar o desenvolvimento do educando, a aprendizagem e o 

ensino; e
IV -  conduzir as práticas pedagógicas dos objetos do conhecimento, as 

competências e as habilidades.
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Seguindo a regulação atual que prevê o conhecimento, a prática e o engajamento 
na aprendizagem dos alunos da educação básica, alvo da formação inicial, 
os estudantes da licenciatura terão que adquirir tais competências, assim 
como dominar os objetos de conhecimento do que foi previsto na base 
nacional comum curricular – BNCC –  para a etapa da Educação Infantil. 
Além dessas competências descritas nas DCN, é importante considerar o 
destaque da educação integral, como meta da educação básica, disposta 
nas dez competências gerais da BNCC. Ela faz parte do currículo para futuros 
professores da Educação Infantil, para que ele desenvolva em si mesmo para 
futuramente desenvolver em seus alunos.

Segundo as DCN, o egresso da licenciatura em Educação Infantil deverá ter 
adquirido as competências profissionais nas três dimensões: conhecimento 
profissional, prática profissional e engajamento profissional de forma que 
estejam imbricados na futura atuação docente.

§ 3º  As competências específicas da dimensão do engajamento 
profissional podem ser assim discriminadas:

I -  comprometer-se com o próprio desenvolvimento profissional;
II -  comprometer-se com a aprendizagem dos estudantes e colocar 

em prática o princípio de que todos são capazes de aprender;
III -  participar do Projeto Pedagógico da creche ou pré-escola e da 

construção de valores democráticos; e
IV -  engajar-se, profissionalmente, com as famílias e com a 

comunidade, visando melhorar o ambiente creche ou pré-escolar.
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Para um professor de Educação Infantil espera-se que tenha construído, 
ao longo da sua formação, competências, conhecimentos e habilidades 
que permitam que ele possa compreender o conteúdo, mas sobretudo o 
conhecimento pedagógico do conteúdo de forma que seja competente para 
criar contextos de aprendizagem promotores do desenvolvimento integral que 
garantam os direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das 
crianças, de forma articulada com seus saberes, suas experiências, com os 
conhecimentos de nosso patrimônio social, científico, artístico e tecnológico e 
comprometidos com a justiça social e a equidade educacional. 

Um exercício de matriz curricular

As três dimensões de  competências envolvidas na formação do professor 
de Educação Infantil são consideradas como complementares, integradas 
e igualmente relevantes na formação docente,  favorecendo um currículo 
integrado. Nesse contexto, compreende-se que:

 A dimensão do conhecimento profissional considera o caráter holístico da 
educação na primeira infância, a indissociabilidade do cuidar e do educar, 
o papel polivalente do professor nessa etapa da Educação Básica e também 
a pedagogia e os processos de aprendizagem, planejamento e avaliação 
centrados em um paradigma de aprendizagem e nas especificidades 
das características da infância, alinhados como os pressupostos das 
Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil e com a proposta 
da BNCC para a etapa da Educação Infantil (As interações e o brincar como 
eixos da prática pedagógica, os direitos e os objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento, e a abordagem curricular por campos de experiências).

 A dimensão prática considera a participação dos estudantes nas práticas 
de sua profissão articulando o contexto acadêmico e de profissionais da 
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Educação Infantil por meio de estágios supervisionados e de investigações 
em Educação da Infância produzindo obras culturais de pesquisas 
científicas e de intervenção social que articulam o conhecimento 
científico, ético e artístico.

 A dimensão do engajamento envolve a escola e a comunidade como 
espaços de educação inclusiva e de intervenção social promotora de 
desenvolvimento integral para a cidadania democrática e o Ethos da 
aprendizagem e o compromisso ético em clima de trabalho colaborativo e 
democrático.

Ao invés de disciplinas, propõe-se pensar em áreas de conexão, linhas 
transversais à matriz, segundo as competências profissionais. A partir das 
relações estabelecidas na matriz, é possível detalhar o que cada dimensão 
pode trazer de conteúdo. 

Outros dois pontos importantes a serem priorizados na construção da matriz 
são os focos: 

a) na prática e, 

b) no que é importante que o futuro professor de Educação Infantil possa 
aprender para poder garantir os direitos e os objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças.

A matriz foi montada com cinco eixos a serem construídos de forma integrada: 
Educação Geral, Iniciação à Prática Profissional, Didáticas Integradoras e 
Pedagogia da Infância, Formação Artística e Cultural, Eletivas.
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Objetiva-se que essa matriz possa garantir ao professor iniciante:

 Uma formação inovadora e atualizada, compreendendo a Educação 
Infantil como uma etapa em constante transformação.

 Reelaborações em relação às suas crenças e representações sobre 
a criança e a infância e sobre o papel do professor na Educação como 
um profissional fundamental e engajado, tal como as crianças e seus 
familiares, na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças.

 Compreender e valorizar seu papel na garantia dos direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento das crianças bem como os princípios 
dessa etapa da Educação  Básica.

 Reelaborar suas representações sobre o processo de aprendizagem e 
ensino nessa etapa da Educação Básica, bem como a relação entre os 
saberes das diferentes áreas de conhecimentos em uma abordagem 
curricular por Campos de Experiências.

 Compreender e valorizar as interações, brincadeiras e investigações 
como eixos estruturantes da prática pedagógica.

 Vivenciar contextos de aprendizagens junto com as crianças e 
professores experientes que favoreçam a ressignificação da organização 
dos tempos, ambientes e das relações promotoras de aprendizagem e 
desenvolvimento.
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CURRÍCULO PEDAGOGIA

EDUCAÇÃO INFANTIL

eixos

Pilares Transversais

Educação Geral

Múltiplas 
Linguagens

Iniciação à prática 
profissional

Educação Integral

Formação artística  
e cultural

Igualdade, equidade 
e justiça social

Didáticas 
integradoras e 

pedagogia da Infância

Eletivas

Formação Artística  
e cultural
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O foco aqui está na relevância dos contextos de aprendizagens práticos em 
contraponto aos teóricos, dando ênfase ao conhecimento dos conteúdos do 
ensino, assim como os saberes das crianças e de como elas aprendem,  na 
garantia de que o professor conheça muito bem a fase de desenvolvimento 
das crianças, suas características culturais, sociais, étnicas, de gênero e as 
suas diferentes realidades e formas de aprender. Também considerou-se, a 
partir das indicações das pesquisas e estudos apresentados, a inclusão de 
assuntos como psicologia do desenvolvimento, saúde da criança, práticas 
educativas com crianças de 0 a 3 anos, formação para o trabalho com os pais e 
a comunidade, compreensão e ressignificação das dimensões que constituem 
a infância, e um modelo supervisionado de estagio que favoreça a construção 
de um olhar critico e reflexivo sobre a pratica pedagógica.

Esses focos estão bastante alinhados com as reformas nos currículos de 
formação de professores ocorridas no mundo, atendendo às demandas 
contemporâneas, conforme indicado nos capítulos iniciais, com a BNCC 
da etapa da Educação Infantil considerando seus princípios, conceitos e 
abordagem curricular. 

Visão de percurso de formação 

A Matriz proposta contempla 3200 horas, com 8 semestres de duração e 40 
Unidades Curriculares, distribuídas entre: 10 obrigatórias do ciclo básico com 
800h, 24 obrigatórias específicas de Educação Infantil, 6 eletivas, com um total 
de 2400h. Em toda a Matriz são dedicadas 800h para o estágio considerando 
tanto o ciclo básico como o ciclo específico, tal como determina as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação 
Básica.  As matérias do ciclo básico, que preferencialmente se concentram no 
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primeiro ano de formação, ficam disponíveis para as duas carreiras: Professor 
de Educação Infantil e Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
O importante é que, ao mesmo tempo em que o estudante completa uma 
formação robusta para que seja um bom professor, suas necessidades e 
interesses específicos também sejam contemplados. 

As Unidades Curriculares eletivas podem compor percursos formativos 
diferenciados, dando ênfase a algumas das áreas já trabalhadas ou propor 
novas frentes que não estejam no currículo de todos os estudantes, como já 
abordado. Vale ressaltar que essa forma de estruturar o percurso é bastante 
comum em faculdades de educação fora do Brasil, mas também em outras 
carreiras como Administração, Psicologia, Engenharia e Medicina. 

A matriz curricular apresenta uma proposta de Unidades Curriculares segundo 
os eixos de  Educação Geral, Iniciação à Prática Profissional, Didáticas 
Integradoras e Pedagogia da Infância, Formação Artística e Cultural, Eletivas 
e Seminários Temáticos. Optou-se por construir um currículo no formato de 
Unidades Curriculares, buscando evidenciar o entrelaçamento entre saberes, 
práticas, conhecimentos e valores transversais. 

Sobre os eixos

Educação Geral
Esse eixo envolve os fundamentos da educação para a compreensão do 
fenômeno educacional, abordando conhecimentos  da Psicologia, História, 
Sociologia, Antropologia, História da Educação, Filosofia, Ética, Organização 
e Administração Escolar, Gestão Curricular, Engajamento com as e famílias 
e a Comunidade, Educação Inclusiva, Tecnologia e mídias digitais no 
apoio a aprendizagem, entre outros. Considera também o estudo sobre as 
especificidades das diferentes etapas da Educação Básica compeendendo 
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suas identidades, funções, finalidades, princípios, conceitos e conepções 
à luz das legislações vigentes e dos documentos oficiais como as Diretrizes 
Curriculares Nacionais das diferentes etapas, a Base Nacional Comum 
Curricular, as politicas e programas que apoiam a qualidade da educação 
nacionalmente, mas também no território.

Iniciação à Prática Profissional
Esse eixo envolve a aprendizagem do conhecimento profissional de forma 
integrada com o contexto acadêmico por meio de metodologias de investigação 
educacional e da organização de unidades curriculares de aprofundamento 
pedagógico e científico com base na interlocução e na análise de situações 
reais nos contextos escolares e educativos. Considera a oportunidade de 
diversas estratégias como a de visitas a escolas, estágios de observação 
participante, intervenções em contextos e a participação de educadores nas 
aulas conceituando ou propondo a análise de projetos específicos.

Como estratégia formativa para os estágios é possível traçar uma linha de 
formação que considere um aumento progressivo da complexidade e das 
características de interações e autonomia pedagógica e também do tempo 
de prática no campo, atrelado a um projeto no qual o estudante cria suas 
metas de competência, conhecimentos e habilidades a serem alcançadas 
e elabora um diário ou portfólio que documente as narrativas vividas, as 
análises e descobertas realizadas, bem como a conceitualização de saberes 
profissionais.

Didáticas Integradoras e Pedagogia da Infância
Esse eixo envolve a aprendizagem de conhecimentos relacionados a uma 
abordagem curricular com foco na aprendizagem e na integração entre as 
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diferentes áreas de conhecimento. Considera o conhecimento de didáticas 
integradoras, da pedagogia da infância, dos processos de aprendizagem, 
planejamento e avaliação e das especificidades das características da 
infância, alinhados com os pressupostos das Diretrizes Curriculares Nacionais 
de Educação Infantil e com os princípios, conceitos, concepções e abordagem 
curricular presentes na proposta da BNCC para a etapa da Educação Infantil, 
entre eles, as concepções sobre infância, aprendizagem e desenvolvimento e 
suas implicações nas práticas pedagógicas, as interações e o brincar como 
eixos estruturantes das práticas pedagógicas, os direitos e os objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento, a abordagem curricular por campos de 
experiência e o papel da documentação pedagógica no apoio às aprendizagens 
das crianças, no desenvolvimento profisisonal do professor, na construção 
de uma cultura educacional institucional e também no acompanhamento 
e avaliação das aprendizagens e das conquistas de desenvolvimento das 
crianças.

Formação Artística e Cultural
Esse eixo envolve a aprendizagem na  prática de diferentes formas de 
expressões estéticas por meio das múltplas linguagens organizadas em 
unidades como teatro, musica, dança, fotografia, modelagem entre outras. 
Considera a formação cultural do estudante a partir do seu engajamento 
na produção de obras culturais, em intervenções socials que articulam o 
conhecimento científico, ético e artístico e em experiências de formação 
prática que promovam espaços de significação da pedagogia da infância.

Eletivas e Seminários Temáticos
Esse eixo envolve o conhecimento de temas temas relevantes e atuais para 
debate e atualização do currículo em seminários de atualização além da 
possibilidade de abordar especificidades locais e institucionais. A cada 
semestre podem ser escolhidos temas e apresentadores da localidade para 
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expor, debater, trazer novidades aos estudantes, assim como eles próprios 
podem apresentar suas pesquisas.

As eletivas podem compor trilhas formativas diferenciadas, dar ênfase a 
experiências e saberes já trabalhadas ou propor novas frentes que não estejam 
no currículo. As escolhas de oferta podem estar vinculadas aos desafios e 
interesses locais e às demandas sociais de cada contexto.

Uma opção de organização de Unidades Curriculares é proposta a seguir.

Primeira graduação em 
Educação Infantil

EDUCAÇÃO INFANTIL

Eixos Currículo proposto:

Educação Geral

Iniciação à prática 
profissional

Didáticas 
integradoras e 

pedagogia da Infância

Formação artística  
e cultural

Eletivas

35%

30%

15%

15%

5%
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1o. semestre - Ciclo Básico - comum a todos os estudantes – 400 horas

Educação e 
desenvolvimento 

integral

Fundamentos  
da educação

Formação 
Artística e 

Cultural

Sistema 
educacional 

brasileiro

Estágio 
(vinculado à 

formação geral 
e aos contextos 

diversos 
de oferta 

educacional)

2o. semestre - Ciclo Básico - comum a todos os estudantes – 400 horas

Educação para 
a diversidade e 

inclusão

Proposta 
pedagógica 
da escola e 

engajamento da 
comunidade

Gestão de 
ambientes de 

aprendizagem e 
desenvolvimento

Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

Humano

Estágio 
(vinculado à 

formação geral 
e aos contextos 

diversos 
de oferta 

educacional)

3o. semestre - Educação Infantil

Eixos da prática 
pedagógica: 
Interações e 
brincadeiras

Direitos de 
aprendizagem e 

desenvolvimento

Campos de 
Experiências

Formação 
Artística e 

Cultural
Estágio

4o. semestre - Educação Infantil

Metodologias 
de investigação 

Educacional: 
Crianças 
pequenas

Planejamento e 
avaliação

Campos de 
Experiências

Eletivas 
(leituras de 

mundo: múltiplas 
linguagens)

Estágio

PROPOSTA DE MATRIZ CURRICULAR 
PARA PROFESSORES DA ETAPA  

DE EDUCAÇÃO INFANTIL
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5o. semestre - Educação Infantil

Metodologias 
de investigação 

Educacional: 
Crianças bem 

pequenas

Planejamento e 
avaliação

Planejamento e 
avaliação

Eletivas 
(leituras de 

mundo: múltiplas 
linguagens)

Estágio

6o. semestre - Educação Infantil

Metodologias 
de investigação 

Educacional: 
Bebês

Campos de 
Experiências

Campos de 
Experiências

Eletivas (leituras 
de mundo: 
múltiplas 

linguagens)

Estágio

7o. semestre - Educação Infantil

Metodologias 
de investigação 
Creche - tempo 

Integral

Organização 
dos espaços, 

materiais, 
tempos e 

agrupamentos

Documentações 
Pedagógicas

Eletivas 
(leituras de 

mundo: múltiplas 
linguagens)

Estágio

8o. semestre - Educação Infantil

Metodologias 
de investigação 

Educacional: 
Educação Infantil  
-Tempo integral

Seminários 
Temáticos

 Parcerias, 
articulações 

e processo de 
transição da EI 

para o EF

Eletivas 
(leituras de 

mundo: múltiplas 
linguagens)

Estágio
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