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SILVA, Andressa da. O processo de transição da Educação Infantil para o 1º ano 
do Ensino Fundamental 1: desafios e possibilidades. 68p. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Monografia). Graduação em Pedagogia. Faculdade de 
Apucarana - FAP. Apucarana-Pr. 2020. 
 
 
  RESUMO 
 
As transições escolares ocorrem na vida de todos que passam por elas, trazendo 
seus pontos negativos e positivos, podendo gerar aos educandos o interesse e o 
desinteresse nesse processo. Os documentos sobre educação deixam evidentes e 
defendem que as transições devem acontecer gradativamente e contínua, porém, a 
realidade é bem diferente, pois na prática não ocorre assim. Na passagem da 
Educação Infantil para o Ensino Fundamental, sendo a primeira transição 
envolvendo criança de tenra idade, observa-se que essas crianças necessitam 
vivenciar o espaço escolar enquanto alunos, não deixando de viver a sua infância. 
Para isso, a escola deve se preocupar em proporcionar um ambiente adequado que 
atenda a essa necessidade. Dessa forma, o presente trabalho aborda o processo de 
transição da Educação Infantil para o 1º ano do Ensino Fundamental I e tem como 
objetivo investigar como ocorre a transição escolar da Educação Infantil para o 
primeiro ano do Ensino Fundamental, observando procedimentos pedagógicos para 
facilitar essa transição escolar. A pesquisa foi realizada em duas escolas do 
município de Apucarana, cidade do norte do Paraná, sendo uma instituição 
municipal e uma instituição da rede privada. Para isso, foi realizado um estudo de 
cunho qualitativo, que tem como objetivo o levantamento de dados sobre o assunto 
em questão, e seu principal instrumento de pesquisa foi questionário, no qual foram 
analisadas as práticas docentes para facilitar essa transição. Este estudo 
fundamentou-se em temas como Educação Infantil, o qual retratou a história das 
crianças com o passar do tempo e as leis que regem modificações na visão de 
infância, sendo obrigatório sua inclusão na modalidade de Educação Infantil com 4 
(quatro) anos de idade. Já o Ensino Fundamental que era iniciado com crianças a 
partir de 7 (sete) anos sofreu uma alteração com a Lei 11.274/2006 que passou a 
ser obrigatória essa entrada aos 6 (seis) anos de idade. A transição escolar dessas 
etapas é uma fase difícil para as crianças, pois as mesmas passam por mudanças e 
desafios na aprendizagem e o lúdico deixa de fazer parte da rotina do Ensino 
Fundamental. Dessa forma, também foi abordado a visão do professor acerca da 
transição do aluno nesta fase de ensino, se existem formações que os auxiliem 
nesse processo, podendo esses fatores contribuir para melhor adaptação dos 
educandos na nova etapa escolar, tornando a escola um ambiente mais prazeroso. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Ensino Fundamental. Transição Escolar.  
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SILVA, Andressa da. The transition process of Kindergarten to the 1st Grade of 
the Elementary School 1: challenges and possibilities. 68p. Final Paper 
(Monograph). Degree in Pedagogy. FAP – College of Apucarana. Apucarana-Pr. 
2020 
 
 

ABSTRACT 
 
The school transitions occur in everyone’s life that undergoes them, bringing 
negatives and positives aspects, which can result to students the interest and 
disinterest in this process. The documents about education let evident and defend 
that transitions can happen gradually as well as continuous, however, the reality is 
really different due to the fact that the practice does not occur like that. The access to 
Kindergarten to Elementary School, being the first transition involve a child at an 
early age, it observes that these children need to experience the school environment 
while being students, not letting to live their childhood. For this reason, the school 
must worry to provide an appropriate environmental which assists this need. That 
way, the present work approaches the transition process of Kindergarten to the 1st 
Grade of the Elementary School and has the aim to look into how occurs the 
Kindergarten school transition to the 1st Grade of the Elementary School, observing 
the methodologies procedures to help this school transition. The survey was 
conducted in two schools of Apucarana city, located in the north of Paraná, being a 
public and a private school. For that, it was conducted a qualitative study, which has 
the goal of collecting data about this topic, and its main instrument of the research 
was a questionnaire, which were analyzed the teaching practice to facilitate this 
transition. This study was based on themes like Kindergarten, which represented the 
children’s history with the course of time and the laws that governs modifications in 
the view of childhood, being mandatory its inclusion in Kindergarten modality with 4 
(four) years old. In addition to Elementary School, which was started with children 
since 7 (seven) years old, suffered a change with the law 11.274/2006 that started to 
be mandatory this access at 6 (six) years old. The school transition of these stages is 
a difficult phase for children, due to the fact that has changes and challenges in the 
learning and the ludic leave to be part of Elementary School routine. For this reason, 
it will be also discussed the teacher’s view about the transition of the student in this 
teaching phase, whether exist qualification that assist in this process, which these 
elements can contribute to a better adaptation of the students in the new school 
stage, becoming the school a pleasure environment. 
 
Keywords: Kindergarten. Elementary School. School Transition.  
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1 INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa versa sobre a trajetória que as crianças passam em relação a 

transição da Educação Infantil para o primeiro ano do Ensino Fundamental, 

abordando a Lei 11.274 (BRASIL, 2006) que fundamenta e regulariza o Ensino 

Fundamental de oito para nove anos, no qual crianças de seis anos de idade já 

devem ser matriculadas no 1º ano do Ensino Fundamental. Tem como objetivo 

investigar como ocorre a transição escolar da Educação Infantil para o primeiro ano 

do Ensino Fundamental, observando procedimentos pedagógicos para facilitar essa 

transição escolar.  

Dessa forma, a temática escolhida, surgiu da curiosidade da acadêmica 

decorrente dos estudos no ensino superior no curso de Pedagogia e a vivência 

prática, enquanto professora, assim como a compreensão desse processo de 

transição educacional que crianças entre cinco e seis anos passam, o que muda em 

sua rotina? Como ocorre a receptividade desses alunos no 1º ano do Ensino 

Fundamental? Como é a abordagem metodológica dos professores?  

Ao falarmos sobre essa transição, observa-se que é um momento de 

apreensão, de medo que esse indivíduo passa e ao mesmo tempo de curiosidade.             

Lollato (2010) apud Marcondes (2012) relata que as crianças que passam por essa 

transição, começam a ter mais autonomia, criatividade ao desenvolver trabalhos e 

até autocontrole em relação comportamental. Momento esse que a criança começa 

a ver um mundo diferente, mesmo sendo restrito a algumas rotinas costumeiras da 

Educação Infantil. 

Assim, o presente trabalho aborda aspectos relevantes sobre a história da 

Infância, história da Educação Infantil, história do Ensino Fundamental, a transição 

entre essas etapas, o olhar pedagógico dos educadores e as leis que fundamentam 

essa transição, estes temas são discutidos na fundamentação teórica deste trabalho. 

Na qual também consta as Leis como as LDBs 4.024 (BRASIL, 1961) e sua 

alteração 9.394 (BRASIL, 1996), as quais modificam a visão sobre criança, 

estabelecendo assim direitos e deveres. Também aborda o Ensino Fundamental e 

sua regulamentação legal. Na sequência é discutida a transição da criança da 

Educação Infantil para o primeiro ano do Ensino Fundamental, assim como o olhar 

do professor nesse processo de transição e estratégias metodológicas para esse 

período.  
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A metodologia da pesquisa é abordada no capítulo cinco, esta, de 

abordagem qualitativa e investigação direta no fenômeno educativo. Os dados 

coletados são apresentados e analisados com base na fundamentação teórica no 

capítulo intitulado Resultados e Discussão, seguido sequencialmente pelas 

considerações final.  
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2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Como é feita a transição da Educação Infantil para o primeiro ano do Ensino 

Fundamental? Quais os procedimentos pedagógicos facilitadores dessa transição? 

 

3 OBJETIVOS  

3.1 Objetivo Geral 

Investigar como ocorre a transição escolar da Educação Infantil para o primeiro ano 

do Ensino Fundamental, observando procedimentos pedagógicos para facilitar essa 

transição escolar. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Estudar sobre a história da infância, a Educação Infantil no Brasil e a 

regulamentação do Ensino Fundamental de nove anos; 

 Aprofundar estudo sobre a transição da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental de nove anos, assim como o olhar pedagógico do educador 

sobre essa transição;  

 Conhecer a visão do professor em relação à transição escolar e 

procedimentos pedagógicos utilizados pelos professores nessa passagem da 

Educação Infantil para o primeiro ano do Ensino Fundamental; 

 Analisar dados coletados com base na fundamentação teórica.   
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4 FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICA 

4.1 Histórias da Infância 

Ao pensar em infância e compreender um pouco dessa história é preciso 

analisar o passado até os dias atuais, pois o conceito de infância sofreu 

transformações significativas ao longo da história, nos fazendo refletir sobre a visão 

da criança como ser humano, revelando muito sobre a sua situação até os dias 

atuais (OLIVEIRA, 2010 apud OLIVEIRA, 2017). 

De acordo com dicionário Aurélio (2010), a definição para criança é “ser 

humano na fase da infância, que vai do nascimento à puberdade”, e infância 

“período do desenvolvimento do ser humano, que vai do nascimento ao início da 

adolescência; meninice, puerícia”. 

Castro (2010) apud Jácome (2018) descreve o termo infância em latim como 

“sem linguagem”, revelando uma tradição ocidental, significa que a criança não 

possuía uma linguagem, nem pensamento, nem conhecimento ou mesmo raciocínio, 

sendo essa considerada apta a ser adestrada, moralizada e educada.    

Na Idade Média, a infância foi marcada como um período caracterizado pela 

inexperiência, dependência e incapacidades de corresponder às demandas sociais 

mais complexas, assim, a criança era vista como um adulto em miniatura, não tendo 

muita diferença entre crianças e adultos, apenas em seu tamanho e força. Seu 

responsável legal era a mãe, a qual tinha por objetivo fornecer a esse indivíduo 

educação e cuidado (OLIVEIRA, 2010 apud OLIVEIRA, 2017). Dessa forma, a 

história da infância retrata algumas mudanças, desde o período medieval até a 

atualidade, as quais serão tratadas no decorrer do texto, facilitando uma melhor 

compreensão do ser criança. 

Para Veyne (2009) apud Oliveira (2017) no Império Romano a sobrevivência 

da criança dependia da sua formação genética, ou seja, sua característica física. Ao 

nascerem esses pequenos eram colocados no chão pela parteira para que o pai 

fizesse a escolha, se a aceitaria ou rejeitaria, ao retirá-la do chão estava 

reconhecendo como filho, caso contrário mostrava sua rejeição, essa criança era 

exposta a pessoas que podiam recolhê-la. Esse processo se repetia com os bebês 

que nasciam com alguma anomalia, má formação, passando a não ter nenhuma 

serventia, assim, eram afogados e morriam. Muitos ricos, com boa condição 
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financeira, desejavam que os mesmos nem existissem, ao contrário da classe 

menos favorecida, torciam por um possível acolhimento dessas crianças (VEYNE, 

2009 apud OLIVEIRA, 2017). 

De acordo com Veyne (2009) apud Oliveira (2017) muitas mulheres forjavam 

uma encenação para esconder seus filhos com uma vizinha de confiança, a qual 

cuidava até o mesmo se tornar escravo e ganhar a liberdade, isso acontecia por 

suspeita de traição ou por sinal de protesto. Na Europa, Duby (2009) apud Oliveira 

(2017), mostra que a mortalidade infantil acontecia em grande escala, a maioria das 

vítimas eram crianças do sexo feminino e essas mortes normalmente eram por 

sufocamento, com a intenção de evitar esses trágicos acontecimentos, foi visto a 

necessidade de asilos para bebês. 

Ariès (2006) aponta que na Idade Média, a criança ao passar o período de 

amamentação, se tornava companheira inseparável do adulto, ou seja, aprendia o 

que devia saber ajudando os adultos, por intermédio do trabalho, se tornando desde 

muitos pequenos responsáveis para com o trabalho.  Ou seja:  

 
Na Idade Média, a infância terminava para a criança ao ser 
desmamada, o que acontecia por volta dos seis a sete anos de 
idade. A partir dessa idade, ela passava a conviver definitivamente 
com os adultos. Acompanhava sempre o adulto do mesmo gênero e 
fazia o mesmo que eles: trabalhava, frequentava ambientes 
noturnos, bares etc (CORTEZ, 2011, p. 02 apud JÁCOME, 2018, p. 
20).   
 
 

Dessa forma, a criança não tinha liberdade para viver seu mundo infantil, 

sem um tratamento diferenciado, prevalecia a visão desses indivíduos como um 

adulto em miniatura, eram vistas como um papel em branco, sendo reponsabilidade 

de um adulto instruí-la e ensiná-la a desenvolver caráter e razão (JÁCOME, 2018). A 

primeira infância era vista como o período de aprendizagem, criança podia aprender 

em diversos ambientes inclusos em sua rotina diária como: sua casa, aldeia, ou seja, 

em todo local ao seu redor, aprendiam com crianças de idades semelhantes ou até 

com os mais velhos e esse aprendizado envolvia o corpo humano, bons modos 

comportamentais (ARIÈS, 2009 apud OLIVEIRA, 2017).   

O autor enfatiza que primeira educação cabia à família, na qual o pai se 

responsabilizava pelos meninos entre 7 e 8 anos, os levava ao campo e os 
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ensinavam o trabalho braçal, cuidar do plantio, gado, entre outros, já a mãe cuidava 

e ensinava as meninas a se prepararem para seu papel de mulher, aprendiam 

afazeres do lar. Na idade Moderna, século XVII, João Amós Comenius (1592-1670), 

começa a ver a criança com delicadeza, que possui inteligência e sentimentos, 

podendo aprender igual a um adulto (LIMA, 2011). 

A partir dessa visão que Comenius passa a ter sobre a criança, sendo essa 

dotada de inteligência e sentimentos, vários outros pensadores também 

expressaram concepção de criança de modo diferente da Idade Média, como: Jean 

Jacques Rousseau, Johnn Heinrich Pestalozzi, Froebel, Jean Piaget, Lev Vygotsky, 

entre outros. Em virtudes dessas modificações e concepções, começou-se a ter um 

olhar diferenciado sobre a infância (LIMA, 2011). 

Chiarelli (2008, p.19 apud LIMA 2011, p.13), identifica concepções básicas 

sobre a infância, declarando: 

 
Em uma primeira concepção, a infância é vista como uma fase 
negativa, que deve ocorrer, sim, mas que deve passar. Deve 
terminar para dar espaço para o aparecimento do adulto enquanto 
antítese da criança. A infância, nessa acepção, é a época da 
rebeldia, e então a criança deve ser conduzida da heteronomia à 
autonomia por mio de regras exteriores, postas pelo adulto. E a 
autonomia e individualidade nascem “de fora para dentro”. Em uma 
segunda configuração, a infância é vista como fase positiva que deve 
não só ocorrer, mas ser prolongada, de modo a poder contaminar 
para toda a vida o homem que deve surgir. A infância nessa 
acepção, é assumida como uma fase de criatividade e pureza, e se a 
disciplina deve aparecer, ela deve vir como autonomia tirada “de 
dentro para fora”. 
 

 

A forma de tratamento da criança passa por várias transformações no 

período histórico, desde menosprezada, ignorada, até, lentamente, ser percebida, 

respeitada. Niehues e Costa (2012) apud Jácome (2018) descrevem essa 

transformação como um momento histórico e social: 

 
Foi somente no século XVIII com o surgimento do sentimento de 
infância, que a concepção de infância se efetivou. A partir daí elas 
passam, do ponto de vista biológico, a ser tratadas com 
particularidades, a serem percebidas na sua singularidade por 
possuírem sentimentos próprios (NIEHUES; COSTA, 2012, p.285) 
apud JÁCOME, 2018, p. 21). 
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Na Idade Moderna, especificamente no século XVI, a história foi marcada 

por grandes transformações, principalmente com o aumento do poder da burguesia, 

foram acrescentadas novas ideias, as quais resultaram em mudanças na sociedade, 

e no avanço de conhecimentos científicos, estes, contribuíram para a redução da 

mortalidade infantil (SILVA, 2009, p.12 apud JÀCOME, 2018, p.21). Em 

consequência, a criança começou a ocupar um espaço significativo dentro da 

sociedade, Maia (2012) apud Jácome (2018) afirma: 

 
[...] se na sociedade feudal, a criança exercia um papel produtivo 
direto (“de adulto”) assim que ultrapassava o período de alta 
mortalidade, na sociedade burguesa, ela passa a ser alguém que 
precisa ser cuidada, escolarizada e preparada para uma atuação 
futura. Esse conceito de infância é, pois, determinado historicamente 
pela modificação das formas de organização da sociedade (MAIA, 
2012, p. 19 apud JÀCOME, 2018, p.22). 
 
 

O conceito de infância, é criado na modernidade, a criança passa a ser 

percebida e valorizada em suas particularidades de infância. Infelizmente essa 

valorização não é para todas as crianças, pois essas dependiam da sua classe 

social, cultural e econômica em que viviam. Para Sarmento (2007) apud Jácome 

(2018) essa variação de concepções de infância é fundada em variáveis, classe 

social, grupo étnico racial, religião e também nível de escolaridade da população. 

Assim, o desenvolvimento infantil ganhou forças a partir do século XVI, com o 

advento da modernidade, que os costumes começaram a mudar, os quais 

conferiram uma atenção maior, reconhecendo o cuidado com criança e a 

preocupação com a educação. 

Foi devido a esses fatores importantes que a criança obteve seu lugar na 

sociedade, dessa forma, começou a produção de brinquedos específicos para elas, 

assim como livros infantis, teve o início do processo de escolarização, com 

separação do ambiente familiar (ARIÈS, 2006). Com o surgimento da escola 

moderna, no final do século XVII, a família passou a ter uma função moral e 

espiritual, deixou de ser responsabilidade desta, preparar os filhos para ofício do 

adulto. Conforme Ariès (2006) retrata: 

 
Trata-se um sentimento inteiramente novo: os pais se interessavam 
pelos estudos dos seus filhos e os acompanhavam com solicitude 
habitual nos séculos XIX e XX, mas outrora desconhecida. (...) A 
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família começou a se organizar em torno da criança e a lhe dar uma 
tal importância que a criança saiu de seu antigo anonimato, que se 
tornou impossível perdê-la ou substitui-la sem uma enorme dor, que 
ela não pôde mais ser reproduzida muitas vezes, e que se tornou 
necessário limitar seu número para melhor cuidar dela (ARIÈS, 1981, 
p.12). 
 
 

Fontana e Cruz (1997) apud Jácome (2018) evidenciam que no final do 

século XVII, a criança passa a ser vista como um ser não preparado para viver a 

vida sozinho, sendo responsabilidade dos pais garantirem a formação espiritual e 

moral e sua sobrevivência. Portanto, a construção social definiu a criança como 

reprodutora do conhecimento, identidade e cultura, numa perspectiva de “vir-a-ser”, 

a qual reconheceu a infância como base do desenvolvimento futuro. 

Para Dahlberg, Moss e Pence (2003, p. 65) apud Jácome (2018, p. 24) a 

criança pequena: 

 

[...] é entendida como iniciando a vida sem nada e a partir de nada – 
como um vaso vazio ou tábula rasa. Pode-se dizer que esta é a 
criança de Locke. O desafio é fazer que ela fique “pronta para 
aprender” e “pronta para a escola” na idade do ensino obrigatório. 
Por isso, durante a primeira infância a criança pequena precisa ser 
equipada com os conhecimentos, com as habilidades e com os 
valores culturais dominantes que já estão determinados, socialmente 
sancionados e prontos para serem administrados – um processo de 
reprodução ou transmissão – tem também de ser treinada para se 
adaptar às demandas estabelecidas pelo ensino obrigatório. 
 
 

No século XVIII John Locke defendia a ideia de que a criança nascia como 

uma tábula rasa, ou seja, uma folha em branco, a qual precisaria de ensinamentos 

para preenchê-la de conhecimento (JÁCOME, 2018). Já Rousseau tinha uma visão 

de criança como natureza pura, boa e inocente, com a necessidade de respeitar e 

deixar essa criança livre para que a natureza conseguisse realizar seu curso natural, 

como foco em um desenvolvimento saudável. Dessa forma, Rousseau sustentava a 

ideia da menor interferência do adulto, sem nunca pretender ensinar a criança às 

respostas corretas, mas ajudá-la, antes, a aprender a resolver seus próprios 

problemas. (PINTO; SARMENTO, 1997 apud JÁCOME, 2018).  

Percebe-se assim a importância da infância, a qual mostra a criança 

receptiva às novas experiências, a autora registra que as concepções 
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rousseaunianas tem expressão nos modelos pedagógicos contemporâneos, 

centrados na criança, suscitam, ainda hoje, debate pedagógico. Considerando os 

séculos XVII e XVIII observaram-se mudanças na visão de infância, as quais passou 

por modificações de acordo com o sistema político, social e cultural atuante em cada 

período da história (JÁCOME, 2018). 

Na contemporaneidade, especificamente no Brasil, a infância começa a ser 

pensada e estruturada devido à expansão da industrialização e crescente 

urbanização. No Século XIX, os filhos de trabalhadores eram explorados cruelmente, 

sobrevivendo em condições precárias, com exploração do trabalho infantil, assiste-

se, neste momento histórico/social, a caracterização da infância rica e pobre 

(JÀCOME, 2018). Para confirmar essa perspectiva Souza (2007, p.15-16) apud 

Jácome (2018, p.26) descrevem: 

 
A educação institucionalizada de crianças pequenas surgiu no Brasil 
no final do século XIX. [...] O setor privado da educação pré-escolar, 
voltado para as elites - os jardins-de-infância de orientação 
fröebeliana-, já tinha seus principais expoentes no Colégio Menezes 
Vieira no Rio de Janeiro, desde 1875, e na Escola Americana 
anterior a isso. [...]. No setor público, o jardim de infância da Escola 
Normal Caetano de Campos, que atendia à elite paulistana, foi 
inaugurado apenas em 1896, mais de vinte anos depois das 
fundações da iniciativa privada. O jardim de infância da Escola 
Caetano de Campos, cujo trabalho pedagógico se baseava em 
Fröebel, tinha como princípios educativos os conteúdos cognitivo e 
moral. Nas duas primeiras décadas do século XX, foram implantadas 
em várias regiões do Brasil, as primeiras instituições pré-escolares 
assistencialistas. 

 

 

Pode-se apontar que a constituição da visão de infância escolarizada no 

Brasil, ocorreu em torno das mudanças nos processos sociais, os quais 

transformaram o sistema produtivo, formação de novos arranjos familiares e 

reorganização social (AZEVEDO; SARAT, 2015). Em relação à Educação Infantil, no 

ano de 1899 surgiram as primeiras propostas de instituições pré-escolares no Brasil, 

as quais receberam o nome de Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado; 

localizada no Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de atender filhos de 

operários. E no mesmo ano, foi inaugurada a Fundação do Instituto de Proteção e 

Assistência à Infância do Rio de Janeiro. Em 1917, na cidade de Natal foi 
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inaugurado o Instituto de Proteção e Assistência à Infância (KUHLMANN, 1998 apud 

JÁCOME, 2018). 

Atualmente o lugar da criança na sociedade é de grande relevância, pois 

conquistou seus direitos ao longo da história, mas não deixou de possuir algumas 

singularidades, que as caracterizam como seres que sentem, pensam um mundo 

próprio. Dessa forma, as crianças utilizam várias linguagens diferentes e possuem a 

capacidade de desenvolverem ideias e hipóteses sobre aquilo que desejam 

desvendar (CALDEIRA, 2010). 

 No início do Século XX, a institucionalização da escola e da infância 

começa gradativamente sofrer significativas mudanças, a criança começa a ser 

protegida e a infância organizada por faixa etária, de acordo com alguns autores 

como: Piaget, Wallon, Vygotsky (CORSARO, 2003 apud JÁCOME, 2018). No 

começo do Século XX, o Brasil atribuiu à infância leis necessárias capazes de 

reconhecer a criança como uma pessoa digna de respeito, uma fase, que possui 

características específicas a ser considerada de acordo com particularidades que 

dela faz parte.  

Ao pensar na diferença de uma educação entre classe alta e baixa, observa-

se que as classes baixas da sociedade recebiam uma educação de caráter, 

assistencialista1 e compensatória2, mas para as crianças de classe alta a educação 

permeava o desenvolvimento de aprendizagens (JÁCOME, 2018).  

 
Enquanto Rui Barbosa considerava o jardim-de-infância como a 
primeira etapa do ensino primário e apresentou, em 1882, um projeto 
de reforma da instrução no país, distinguindo salas de asilo, escolas 
infantis e jardins-de-infância, observava-se, outrossim, o 
fortalecimento de um movimento de proteção à infância, que partia 
de uma visão preconceituosa sobre a pobreza, defendendo um 
atendimento caracterizado como dádiva aos menos favorecidos. 
(OLIVEIRA, 2005, p. 93 apud JÁCOME, 2018, p.30). 
 
 

A autora ainda aponta que houve um grande crescimento da educação no 

Brasil, entre 1930 e 1980, com aumento da burguesia urbano-industrial, com a 

participação de muitas mulheres no mercado de trabalho e assim a expansão das 

                                                 
1 Assistencialista refere-se a ação de pessoas, organizações governamentais e entidades sociais junto às camadas sociais 
mais desfavorecidas, marginalizadas e carentes, caracterizada pela ajuda momentânea, filantrópica e pontual. 
2 Compensatória refere-se a um conjunto de medidas políticas e pedagógicas visando compensar as deficiências intelectuais e 
escolares das crianças das classes cultural, social e economicamente marginalizadas. 
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instituições educacionais, a qual assumiu o preparo para a alfabetização e 

estimulação cognitiva  

De acordo com a Constituição Federal (1988), Estatuto da Criança e 

Adolescente (1990), a criança hoje é um ser de direitos reconhecidos na legislação 

brasileira. A partir do momento em que foi conquistado um olhar consciente sobre a 

importância da criança e infância, foram criados diversos programas e políticas que 

objetivaram promover e expandir os requisitos essenciais para o exercício da 

cidadania das crianças, que por sua vez, passaram a ocupar lugar de destaque na 

sociedade.  

O Artigo 227 descreve de forma ampla os benefícios que garantem, 

protegem e priorizam a criança como dever de todos: 

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988). 
 
 

A criança é um sujeito que possui direitos, se encontra em processo de 

formação e necessita ser amparada integralmente. Mas é preciso estar ciente que 

mesmo existindo leis que a proteja, existem ainda muitas crianças em situação de 

risco, pois a mudança social só acontecerá quando todos exercerem os seus 

deveres em relação à criança, para contribuição da execução das leis (DIGIACOMO; 

DIGIACOMO, 2013). 

Através da Proteção Integral, crianças e adolescentes começam a participar 

na condição de sujeitos dignos de respeito na sociedade, perante a família e ao 

Estado, sendo assim, este princípio é considerado o fundamento primordial como 

condição humana, valorizando a condição peculiar da criança, a qual encontra-se 

em processo de desenvolvimento (CURY, 2000). 

 

4.2 Educação Infantil 
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A Educação Infantil, atualmente a primeira fase da Educação Básica, porém 

até chegar aos dias atuais, passou por muitas denominações como: jardim de 

infância; escola maternal; creche; internato; orfanato; casa da infância, entre outros 

(KISHIMOTO, 1990; KUHLMANN Jr. 2011 apud SILVA; SOARES, 2017). Os autores 

retratam que a história da Educação Infantil no Brasil começou em 1899, por Arthur 

Moncorvo Filho, o qual criou o Instituto de Proteção e Assistência à Infância, no Rio 

de Janeiro e também a creche Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado, sua 

criação favoreceu os filhos de trabalhadores assalariados que não tinham onde 

deixar seus filhos, sendo esta, a primeira creche na história do Brasil. 

Ao analisar o percurso da Educação Infantil, observa-se que o Brasil 

demorou em organizar essas instituições, com início no final do século XIX e começo 

do XX. No período pós 1940, o Brasil assume uma responsabilidade na área social e 

envolve a atendimento ao pré-escolar (VIEIRA, 1988 apud SILVA; SOARES, 2017). 

Nesse período da história, é fundado o SAM – Serviço de Assistência a Menores 

(1941), vinculado ao Ministério da Justiça, órgão responsável pelo atendimento aos 

menores de idade, foi alterado no ano de 1964 para FUNABEM e tinha por objetivo 

atender crianças pequenas e adolescentes abandonados, infratores. (SILVA; 

SOARES, 2017). 

Com a passagem do Regime Militar para o Democrático, no ano de 1984 

ocorreram vários movimentos como: sociais, feminista, luta pró – creche, profissional 

de educação entre outros, os quais tiveram grande participação na construção de 

uma nova Constituição Federal, de acordo com Silva e Soares (2017).  

O Brasil foi marcado por uma grande vitória para a história da infância, no 

ano de 1988, foi promulgada a Constituição Federal, a qual de forma tímida 

reconheceu a Educação Infantil como parte do sistema educacional do nosso país, 

sendo de responsabilidade dos municípios, com auxílio da União e Estado, garantir 

oportunidades educacionais para todos (BRASIL, 1988). Dessa forma, a 

Constituição Federal de 1988, foi o primeiro documento incluir a Educação Infantil 

como direito da criança, garantindo educação gratuita a todos. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 208, no inciso IV, afirma: “[...] 

O dever do Estado para com a educação será efetivado mediante a garantia de 

oferta de creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade” (BRASIL, 

1988). Assim com essa Lei, as creches, antes vinculadas ao assistencialismo, 
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passaram a ser de caráter educacional, essas instituições começaram a priorizar o 

trabalho educacional juntamente com o cuidar (PASCHOAL; MACHADO, 2009).   

Após dois anos da aprovação da Constituição Federal de 1988, no ano de 

1990 foi aprovado o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Lei nº 

8.069/90, o qual impõe a família e Estado “assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade o direito à vida” (BRASIL,1990). No ECA (BRASIL, 1990), 

foi inserido crianças e adolescentes no mundo dos direitos humanos, passando 

assim a ter direitos legais de tudo que lhe são cabíveis, como: afeto, brincar, sonhar, 

querer ou não querer, educação entre outros. Tendo como seu maior objetivo 

proteger a criança e ao adolescente de toda e qualquer forma de abuso, e garantir 

que todos os direitos estabelecidos pela Constituição sejam cumpridos. 

Posteriormente a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

especificamente entre os anos de 1994 e 1996, o Ministério Nacional de Educação, 

publicou diversos documentos importantes intitulados: “Política Nacional de 

Educação Infantil”, os quais estabeleciam as diretrizes pedagógicas e de recurso 

humanos, e tinha como objetivo expandir a oferta de vagas e promover a qualidade 

de atendimento nessa modalidade de ensino (PASCHOAL; MACHADO, 2009). 

Foram criados esses os documentos importantes para garantir melhor a 

organização do trabalho docente dentro das instituições escolares: “Critérios para 

um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças”, 

discute a organização e o funcionamento interno dessas instituições; “Por uma 

política de formação do profissional de educação infantil”, reafirma a necessidade e 

a importância de um profissional qualificado e um nível mínimo de escolaridade para 

atuar nas instituições de educação infantil. (PASCHOAL; MACHADO, 2009). 

Após seis anos da criação do ECA, no ano de 1996, entra em vigor a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.396 (BRASIL, 1996), de 20 de 

dezembro de 1996, a LDBEN (1996) garante direitos e organiza aspectos de ensino, 

assim garantindo as funções do estado em relação à educação escolar, educação 

básica e educação superior (CHECCONI, 2016). Em relação à Educação Infantil a 

LDB 9.394 (BRASIL, 1996) descreve: 

 
Art. 29º. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos 
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de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade.  
Art. 30º. A educação infantil será oferecida em:  
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos 
de idade;  
II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade.  
Art. 31º. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante 
acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo 
de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental, 
estabelecendo assim a Educação Infantil, essa que é a primeira 
etapa da Educação Básica e é constituída de creche e pré-escola 
amparando criança de 0 a 5 anos e 11 meses (BRASIL, 1996). 
 
 

Evidencia-se um grande avanço aos direitos das crianças pequenas, pois, a 

Educação Infantil além de ser considerada como primeira etapa da Educação 

Básica, tem como objetivo proporcionar condições adequadas para o 

desenvolvimento do bem-estar infantil, como por exemplos: desenvolvimento físico, 

motor, emocional, social, intelectual e a ampliação de suas experiências.  

No ano de 1998 o Ministério da Educação, apresenta um documento 

intitulado Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), o qual 

contribuiu significativamente para a formulação de diretrizes e construção de 

currículos para a educação da criança pequena de todo país, apresentava propostas 

pedagógicas curriculares que abrange creche e pré-escola, com a finalidade de 

cuidar e educar, deixando de ser apenas assistencialista, contribuindo para com o 

trabalho pedagógico nas escolas de Educação Infantil (CHECCONI, 2016).  

Conforme descreve no RCNEI (1998): 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, 
brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que 
possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis 
de relação interpessoal, de ser e estar com os outros, em uma 
atitude de aceitação, respeito e confiança, e o acesso pelas crianças 
aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural 
(BRASIL, 1998a, p. 23 apud PASCHOAL; MACHADO, 2009, p.87). 
 
 

Assim Barreto (1998) apud Paschoal e Machado (2017) relata que mesmo 

com o crescimento e melhorias da legislação a valorização da criança na educação 

em seus primeiros anos de vida, percebe-se inúmeros desafios impostos para a 

conquista desse direito, os quais podem ser divididos em duas questões: de acesso 

e de qualidade do atendimento. Mesmo com uma significativa expansão do 
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atendimento, a entrada de crianças em creche, é insuficiente, principalmente com 

criança de família de baixa renda, pois tem menores oportunidades que as de nível 

socioeconômico mais alto. 

E recentemente, entrou em vigor no ano de 2017 uma Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) a qual transforma ainda mais a Educação Infantil, ou 

seja, passa ter um currículo nacional que garante aprendizado igualitário e de 

qualidade a todas as crianças no território nacional, passando a ter 3 (três) pilares da 

educação segundo a BNCC, o brincar, educar e cuidar, tendo como objetivo de 

garantir as crianças o direito de viver a infância e de se desenvolver (BRASIL, 2017). 

Diante da elaboração desse novo documento norteador para educação 

básica, analisamos as determinações estabelecidas, priorizado as características do 

estado paranaense, as quais constituem princípios básicos da Educação Infantil e 

direitos de aprendizagem. De acordo com o RCP (Referencial Curricular do Paraná, 

2018), a Educação Infantil deve seguir princípios abordados nas diretrizes, descrito 

no art. 6º: 

 
As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar os 
seguintes princípios:  
I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 
respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, 
identidades e singularidades.  
II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e 
do respeito à ordem democrática.  
III – Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 
liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e 
culturais (BRASIL, 2009, p. 2 apud PARANÁ, 2018 p. 38). 
 
 

Esses princípios complementam e expressam em sua integralidade a 

formação do ser humano, nos aspectos éticos, políticos e estéticos na construção da 

identidade pessoal e social, estando estes vinculados à Base Nacional Comum 

Curricular, os quais contêm seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, com 

objetivo de assegurar:  

 

[...] as condições para que as crianças aprendam em situações nas 
quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as 
convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-
los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o 
mundo social e natural (BRASIL, 2017, p. 35 apud PARANÁ, 2018 
p.38). 
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Sendo assim, fazem parte dos princípios éticos, os direitos de conhecer-se e 

de conviver, já os princípios políticos abordam os direitos de expressar e de 

participar e os princípios estéticos contemplam os direitos de brincar e explorar. 

 

Quadro 1 – Princípios Éticos, Políticos e Estéticos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Referencial Curricular do Paraná (2018). 

 

Princípios éticos relacionam-se com as ações e relações estabelecidas entre 

as crianças e entre adultos nas instituições de Educação Infantil, e com familiares na 

qual expressa experiências e vivências de responsabilidade, solidariedade e 

respeito. Esses direitos estão associados com a BNCC (2017):  

 
Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 
constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de 
pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, 
brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu 
contexto familiar e comunitário. 
Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes 

grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento 
de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre 
as pessoas (BRASIL, 2017, p.36). 
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Nos princípios políticos, a ideia de cidadania, de criatividade e de 

democracia, é compreendida nas experiências e vivência, na qual a criança tem 

oportunidade de se expressar e de participar. E na BNCC (2017) constam os direitos 

de:  

Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas 
necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, 
descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes 
linguagens.  
Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do 
planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo 
educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais 
como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, 
desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, 
decidindo e se posicionando (BRASIL, 2017, p. 36). 
 
 

Já os princípios estéticos orientam sobre a formação da sensibilidade de 

apreciar e aguçar a imaginação e permitir a criação, sendo essas capacidades 

importantes para o desenvolvimento integral da criança. Os princípios estéticos na 

BNCC (2017) aparecem nos direitos de: 

 

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 
tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 
diversificando seu acesso a produções culturais, seus 
conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências 
emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e 
relacionais.  
Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, 
palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, 
objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando 
seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as 
artes, a escrita, a ciência e a tecnologia (BRASIL, 2017, p. 36). 
 
 

Dessa forma, os princípios e direitos das crianças podem somente ser 

concretizados se estiverem de acordo com o entendimento de infância e de criança, 

estando esses entrelaçados a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. A 

Educação Infantil possui dois eixos para auxiliar as práticas pedagógicas: as 

interações e as brincadeiras, que são apresentados nas DCNEIs (BRASIL, 2009), e 

propõe a organização curricular a qual garante a aprendizagem por meio de 

experiências. 
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Diante das propostas curriculares, a BNCC (2017) apresenta cinco campos 

de experiências, os quais possibilita uma relação entre a DCNEIs definidos pela 

BNCC, são eles: 

Quadro 2 – Campos de Experiências 

 
CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

Art. 9.º: As práticas pedagógicas que compõem a proposta 
curricular da Educação Infantil devem ter como eixos 
norteadores as interações e a brincadeira, garantindo 
experiências que:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

O OUTRO E O NÓS 
O EU 

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da 
ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais 
que possibilitem movimentação ampla, expressão da 
individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; [...] 
V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas 
atividades individuais e coletivas; 
VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a 
elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado 
pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; 
VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças 
e grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e 
de identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade; [...] 
XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das 
manifestações e tradições culturais brasileiras. 
 

 
 
 
 

 
 

CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS. 

- promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da 
ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais 
que possibilitem movimentação ampla, expressão da 
individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; 
II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens 
e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de 
expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical; [...] 
VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a 
elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado 
pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; [...] 
IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com 
diversificadas manifestações de música, artes plásticas e 
gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. [...] 
 

 
 

TRAÇOS, SONS 
CORES E 
FORMAS 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens 
e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de 
expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical; [...] 
IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com 
diversificadas manifestações de música, artes plásticas e 
gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. [...] 
 

 
 
 

ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO 
E IMAGINAÇÃO 

[...] II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes 
linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e 
formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e 
musical III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, 
de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e 
convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e 
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escritos; [...] 
IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com 
diversificadas manifestações de música, artes plásticas e 
gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. [...] 
 

 
 
 

ESPAÇOS TEMPOS 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES. 

IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, 
relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço 
temporais; 
VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o 
questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em 
relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza; 
X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o 
conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na 
Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais. 
(BRASIL, 2009, p. 4) 
 

Fonte: Referencial Curricular do Paraná (2018). 

 

De acordo com o Referencial Curricular do Paraná (2018), os campos de 

experiências não seguem uma ordem prioritária, mas são complementares e 

interligados e devem estar equilibrados nos planejamentos dos professores, o qual 

permite uma organização curricular, considerando as especificidades de cada faixa 

etária, significa assim pensar em modos diferentes de agir e pensar o mundo. 

 

4.3 Ensino Fundamental 

Nessa seção pretendemos discutir sobre o processo de implementação do 

Ensino Fundamental de nove anos, a partir da legislação vigente e suas implicações 

na formação integral da criança de seis anos, cujo ingresso nessa etapa de ensino é 

uma realidade recente. 

Ao fazer um retrospecto na história do Ensino Fundamental, observa-se que 

houveram leis que amparavam essa etapa de ensino, porém foi somente na 

Constituição Federal de 1934 que a educação ganhou um capítulo inédito no cenário 

da educação (CHECCONI, 2016). Constituição Federal de 1946 reforçou a condição 

da educação como direito de todos, e no ano de 1961 foi promulgada a primeira 

LDBEN – Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 4.024 (BRASIL, 

1961), que priorizava a educação e passava a ser ofertada pelo Estado e Poder 

Público (CHECCONI, 2016). 
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No ano de 1971, com a aprovação da Lei nº 5.692/1971, a educação sofreu 

alterações estruturais no ensino vigente do país, criou a nomenclatura de ensino de 

primeiro e segundo graus, juntando o antigo primário e ginásio, o qual se tornou 

primeiro grau com duração de oito anos (SOUZA, 2012). Com aprovação da Lei 

5.692/71, o ensino de primeiro grau, composto por oito séries, passa a ser 

obrigatório.  

A promulgação da Constituição Federal de 1988 reafirmou o direito à 

educação para todos, sendo dever do Estado e da família promover ao indivíduo seu 

pleno desenvolvimento, seu preparo para exercer sua cidadania e se qualificar para 

o mercado de trabalho (BRASIL, 1988). Em seu Artigo 208, a Constituição Federal 

de 1988, apresenta o direito à Educação, especificamente mediante a garantia de: 

 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos, assegurado inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria;  
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;  
III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;  
IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 
(cinco) anos de idade;  
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um;  
VI - oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do 
educando;  
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação 
básica, por meio de programas suplementares de material didático 
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde (BRASIL, 
1988). 
 
 

O Artigo evidencia a obrigatoriedade do ensino gratuito, da Educação Infantil 

ao Ensino Médio, e sua oferta de responsabilidade do poder público, e cabe a este 

em parceria com pais e/ou responsáveis zelar pela vida escolar dos educandos.   

Em 1996 é aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394/96 confirmando o Ensino Fundamental de 8 (oito) anos descrito no “Art. 6º que 

evidencia o dever dos pais em realizar a matrícula da criança nessa etapa de ensino 

a partir dos 7 (sete) anos de idade” (BRASIL, 1996). Em fevereiro de 2006 foi 

aprovada a Lei nº 11.274, na qual o Ensino Fundamental passa obrigatoriamente de 

8 (oito) para 9 (nove) anos, tendo o prazo final de implantação até o ano de 2010, 

com esta regulamentação, a criança de 6 (seis) anos de idade deve ser inserida em 



30 
 

todas as redes educacionais do Brasil, com essa decisão, se torna obrigatório os 

pais efetuarem a matrícula de seus filhos com 6 anos no primeiro ano do Ensino 

Fundamental. 

No ano de 2014 o PNE passa por alterações, sendo aprovado pela Lei nº 

13.005, que vigora até os dias atuais, o qual apresentou uma nova meta de 

universalização do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população 

entre 6 (seis) e 14 (quatorze) anos e a garantia de 95% da conclusão nessa faixa 

etária até o ano de 2024, último ano de vigência do PNE (BRASIL, 2014). Importante 

destacar que o Ensino Fundamental passa a receber uma grande parte das crianças 

matriculadas na Educação Infantil. 

A implantação do Ensino Fundamental de 9 anos se tornou obrigatória em 

2006, com a Lei nº 11.274 (BRASIL, 2006), com a alteração do Ensino Fundamental 

de oito para nove anos, deixa evidente que o seu objetivo é garantir melhores 

oportunidades de aprendizagens no período que as crianças ficam na escola, 

cumprindo com a obrigatoriedade e assegurando que esses indivíduos continuem 

com seus estudos e atinjam o mais elevado nível de escolaridade (OLIVEIRA, 2011). 

De acordo com o Parecer CNE/CEB nº 41/2006 (BRASIL, 2006), estabelece 

idade cronológica para que a criança esteja apta a ser matriculada no primeiro ano 

do Ensino Fundamental. Dessa forma fica estipulado que crianças com 6 (seis) anos 

completos poderão ser inseridas nessa etapa de ensino, não podendo antecipar a 

idade cronológica, pois, dos 4 (quatro) aos 5 (cinco) anos os pais são obrigados a 

matricular seus filhos na pré-escola, sendo esse o lugar apropriado aos que ainda 

não possuem a idade descrita para o Ensino Fundamental. 

A implementação do Ensino Fundamental de nove anos trouxe muitos 

desafios, no que se refere à educação atualmente, envolvendo a qualidade de 

ensino e a permanência desses alunos na escola. Barreiro (2010) apud Souza 

(2012) questiona se a ampliação do Ensino Fundamental de nove anos, realmente 

constitui um ganho para as crianças ou se possui uma adequação de cunho 

econômico. Já Abramowicz (2006) apud Souza (2012) considera a inserção da 

criança de 6 (seis) anos no Ensino Fundamental, como uma melhoria de qualidade, 

não deixando de lado sua forte influência de cunho pedagógico. 
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Arelaro (2005) apud Souza (2012) critica a ampliação de tempo do Ensino 

Fundamental para 9 (nove) anos, escreve que este, faz parte de uma política que 

compreende melhorar dados estatísticos, priorizando o entendimento pedagógico 

entre qualidade/quantidade educacional, aumentando o número de alunos com 

matrículas efetivadas.  

De acordo com investigação realizada por Souza (2012) pesquisadores da 

área se contradizem sobre a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, por 

outro lado, estudiosos sobre Educação Infantil, alertam para os desafios que essas 

crianças de 6 (seis) anos podem encontrar com a antecipação de conceitos 

abordados no Ensino Fundamental; e que pode ocorrer uma exclusão e até 

aumentar o fracasso escolar desses alunos, principalmente se não ocorrer uma 

formação adequado do professor.  

Faria (2014) confirma que é preciso uma nova construção do planejamento 

curricular do Ensino Fundamental de nove anos, o qual passam a receber crianças 

de 6 (seis) anos de idade, sendo necessário repensar a maneira de recebê-las e 

ensiná-las, pois percebe-se que as propostas para esses alunos não devem ser 

iguais ao do ano anterior e muito menos usar metodologia tradicional com esses 

educandos. A autora ainda aponta que há necessidade de conhecer e respeitar 

essas crianças de 6 (seis) anos, assim o educador deve estar preparado para poder 

transmitir conhecimentos adequados, faz-se necessária formação continuada para 

os professores, os quais poderão discutir e apresentar proposta, que auxiliarão na 

teoria e na prática de seu trabalho.  

Segundo os estudos de Oliveira (2011) os documentos que abordam o 

Ensino Fundamental, evidenciam que a alfabetização ocorrerá nos três primeiros 

anos dessa etapa, a forma avaliativa deverá ser: processual, formativa, participativa, 

cumulativa e diagnóstica, deixando de lado a forma tradicional de avaliar. Fernandes 

(2015) ressalta a importância do trabalho pedagógico estruturado, ou seja, o 

professor deve levar em consideração o conhecimento o qual a criança carrega, 

transformando-o em conhecimento científico e respeitando o ritmo de aprendizagem 

de cada indivíduo. 

 

4.4 Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental 
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Com a formulação da Lei nº 11.274/06, a qual prevê a inserção da criança 

com 6 (seis) anos no Ensino Fundamental, a matrícula torna-se obrigatória, e cabe 

aos pais matricular seus filhos nesta etapa de ensino e ao Estado garantir vagas a 

todas crianças (BRASIL, 2006). 

A transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental é retratada de 

uma forma em que expressa a importância dela, pois é um período que representa 

uma etapa essencial no percurso da criança. O início da vida escolar é um ponto de 

transição fundamental para os alunos. Assim esta passagem deve ser compreendida 

e assimilada por todos os envolvidos, família e escola tornando esse momento único 

e prazeroso, de forma que essa transição não passe a ser vista como um período 

difícil e sim uma continuidade à sua aprendizagem. Consequentemente, todos 

devem assumir uma postura crítica e reflexiva diante das mudanças desafiadoras 

que ocorrem na transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental.  

Dessa forma, Checconi (2016) comenta sobre essa passagem da Educação 

Infantil para o Ensino Fundamental, a qual as crianças enfrentam grandes desafios 

na continuidade do processo educativo. Ao analisar esse processo, os estudiosos 

como Kramer (2011); Oliveira (2008) e Sommerhalder (2013) apud Checconi (2016) 

evidenciam a importância da criança ser inserida e atendida no contexto escolar, 

conforme suas necessidades em conhecimentos científicos e o lúdico.  

Com essa passagem da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, a 

criança demostra grande expectativa e ansiedade para iniciar essa nova etapa 

escolar, consequentemente a escola e a professora atuante nessa fase da educação 

devem estar qualificadas para exercerem essa função, conseguindo assim garantir 

um ingresso de qualidade às crianças (CHECCONI, 2016). 

Conforme pesquisas de Checconi (2016) em escolas de Educação Infantil, 

os alunos relatam ter plena consciência das possíveis dificuldades encontradas na 

rotina do próximo ano, a qual seria diferente das que estavam acostumados, porém 

reconhecendo os desafios que possivelmente encontrarão, essas crianças 

expressam vontade de adquirir novos conhecimentos, principalmente aprender ler e 

escrever. 

Perez (2011) apud Checconi (2012) relata a visão diversificada da criança 

com seis anos de idade, pois vai além do mundo infantil, consegue estabelecer 
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relações diferenciadas com os adultos, compreendendo as atividades necessárias 

ao ser humano como: lazer, trabalho, produção cultural e científica, as quais, as 

crianças reproduzem por meio de jogos e brincadeiras. Levando em conta os 

apontamentos das DCNEI (BRASIL, 2010), as quais garante à criança experimentos 

para promover seus conhecimentos, experiências sensoriais, expressivas e 

corporais entre outros. Pois, por meio desses desenvolvimentos a criança constrói 

sua identidade, não só como indivíduos passivos que reproduzem atitudes adultas, 

mas como pessoas que compreendem o mundo e sua realidade (MARCONDES, 

2012). 

Ao falarmos sobre a transição da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental, devemos considerar e destacar as DCNE – Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica, a qual aborda: 

 
a) planejar e efetivar o acolhimento das crianças e de suas famílias 
quando do ingresso na instituição, considerando a necessária 
adaptação das crianças e seus responsáveis às práticas e 
relacionamentos que têm lugar naquele espaço, e visar o 
conhecimento de cada criança e de sua família pela equipe da 
Instituição;  
b) priorizar a observação atenta das crianças e mediar as relações 
que elas estabelecem entre si, entre elas e os adultos, entre elas e 
as situações e objetos, para orientar as mudanças de turmas pelas 
crianças e acompanhar seu processo de vivência e desenvolvimento 
no interior da instituição;  
c) planejar o trabalho pedagógico reunindo as equipes da creche e 
da pré-escola, acompanhado de relatórios descritivos das turmas e 
das crianças, suas vivências, conquistas e planos, de modo a dar 
continuidade a seu processo de aprendizagem; d) prever formas de 
articulação entre os docentes da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental [...] (BRASIL, 2013, p. 95-6). 

 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 

2010) registram que essa transição deve garantir a continuidade do aprendizado e 

desenvolvimento das crianças. Diante desse ponto, Kramer (2006) apud Checconi 

(2012) mostra o objetivo entre essas duas etapas da Educação Básica, atuar com 

liberdade de assegurar a apropriação e construção do conhecimento para todas as 

crianças, garantindo matrículas e o direito de brincar e aprender ao mesmo tempo. 

De acordo com Dias e Campos (2015) nem sempre acontece o brincar, pois 

essas relações foram colocadas em segundo plano no Ensino Fundamental. A 
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pesquisa realizada por Dias e Campos (2015) ressalta a brincadeira como auxílio no 

aprendizado, esta, proporciona à criança um conhecimento variado, o qual pode ser 

trabalhado individualmente ou coletivamente, não devendo ser negado a esse 

indivíduo.   

Ao descrever a passagem da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, 

observa-se uma grande satisfação por parte das crianças nessa transição, pois 

estão agora inseridas no Ensino Fundamental, o qual é de suma importância para a 

vida desses pequenos, apesar das limitações provenientes do período, conquistando 

assim mais autonomia e criatividade para desenvolver trabalhos, principalmente o 

controle de comportamento cobrado muito no 1º ano do Ensino Fundamental 

(LOLLAT, 2010 apud MARCONDES, 2012). Importante mencionar o papel da família 

nessa transição, para que a criança se sinta protegida e acompanhada. Marcondes 

(2012) salienta que esse processo de transição é um momento crucial e reflete no 

cognitivo das crianças. 

Para uma transição tranquila faz-se importante propiciar lugares 

aconchegantes e professores qualificados para receber essas crianças, não 

deixando de lado o contexto que já estão inseridas, como criar, brincar e aprender 

de forma prazerosa, características, que já fazem parte do seu cotidiano, 

melhorando assim a aprendizagem (CHECCONI, 2016). De acordo com Kramer 

(2011) apud Checconi (2016) essas etapas da Educação Básica “não podem ser 

vistas de maneiras distintas, pois ambas necessitam oferecer à criança e aos seus 

familiares acolhimento e receptividade”. (KRAMER, 2011 apud CHECCONI, 2016 

p.147). 

 

4.5 O olhar pedagógico dos educadores 

Para compreendermos mais sobre a visão dos educadores envolvidos no 

processo de transição entre Educação Infantil e Ensino Fundamental, fez-se 

necessário uma reflexão acerca do assunto, pois os docentes enfrentam desafios 

nesse período de transição. Em relação a essa nova idade de ingresso no Ensino 

Fundamental, professores que atuam nessas etapas da Educação Básica relatam 

que as crianças chegam imaturas, inseguras, agitadas (ARAUJO, 2017). O autor 

ainda aborda que na visão de alguns professores, as escolas deveriam proporcionar 
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métodos específicos para trabalhar com crianças de Educação Infantil, usando a 

mesma metodologia, para que não ocorresse tanto desnível no aprendizado, o que 

dificulta o trabalho desses docentes. 

Em suas pesquisas Paz e Oliveira (2017) relatam que a maioria dos 

educadores utilizam o lúdico e concreto mais para a socialização, relações entre as 

crianças trabalhando especificamente cognitivo no Ensino Fundamental, conforme 

os depoimentos: 

 
Na Educação Infantil, por ser o início dessas crianças na educação 
básica, o lúdico tem grande importância em todos os eixos, ensina e 
aprende através de jogos e brincadeiras, também há uma afetividade 
maior. No Ensino Fundamental, com as cobranças externas, a 
angústia em mostrar resultados não deixa espaço para aprender com 
o lúdico”. (Educador rede municipal).  
Na Educação Infantil é considerado o lúdico, concreto, brincadeiras, 
processo de socialização, o que propõe o crescimento cognitivo e 
motor da criança. Enquanto isso, no Ensino Fundamental o lúdico, 
brincadeiras e socialização também são importantes, mas, com o 
tempo, são reduzidas já que os objetivos a serem atingidos são 
outro”. (Educador rede privada). 
 A Educação Infantil está voltada ao desenvolvimento pessoal, sendo 
estimulado através de atividades lúdicas, desenvolvimento de 
artística e oral. O Ensino Fundamental está voltado para construção 
do raciocínio próprio de sua idade, com atividades de leitura e escrita 
(PAZ; OLIVEIRA, 2017 p. 46). 
 
 

Em sua pesquisa as autoras questionaram a opinião dos docentes sobre os 

pontos positivos e negativos, da inclusão de crianças de 6 (seis) anos no Ensino 

Fundamental, e obtiveram diferentes respostas, conforme apresentadas abaixo: 

 
Os prós, foi que o ensino começou mais cedo, centrado na 
responsabilidade de ser alfabetizado, leitor e produtor (da escrita). O 
contra é que a criança começou mais cedo é ainda bastante forte a 
presença do lúdico nos alunos do primeiro ano. (Educador rede 
municipal). 
Esta lei aponta a intenção de oferecer maiores oportunidades de 
aprendizagem e ingressar a criança mais cedo no sistema de ensino, 
porém penso eu que isto deveria acontecer no Ensino Médio já que o 
educando tem mais possibilidades de compreender e aproveitar este 
momento. Percebo que as crianças estão chegando no 1º ano cada 
vez mais imaturas para alfabetização e com uma cobrança maior. 
(Educador rede privada). 
As crianças estão chegando imaturas no primeiro ano, a socialização 
é mais difícil, pois, ainda são egocêntricas com cinco anos, isto 
dificulta e desestimula o aprendizado. Elas estão na fase de brincar 
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e, no Ensino Fundamental há a necessidade e a cobrança da 
alfabetização (PAZ; OLIVEIRA, 2017, p.47). 

 

Ao fazerem essa análise dos pontos positivos e negativos, Paz e Oliveira 

(2017) evidenciam as opiniões dos docentes como preocupante devido à visão que 

possuem de imaturidade das crianças de 6 (seis) anos ao serem inseridas no Ensino 

Fundamental; ocasiona assim grandes dificuldades para desenvolver o trabalho 

devido inúmeras cobranças por parte da equipe pedagógica e também dos pais, na 

obtenção dos resultados necessários quanto à alfabetização, às vezes não levando 

em consideração o fato da heterogeneidade das crianças. 

Para uma conquista de melhores resultados, e de qualidade, Paz e Oliveira 

(2017) propõem maior conhecimento dos envolvidos. De acordo, com documento 

oficial sobre educação, o qual aborda: “O professor da Educação Infantil e dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental é, ou deveria ser, um especialista em infância [...].” 

(PAZ; OLIVEIRA, 2017, p. 47). Para as autoras a formação do professor deveria ser 

uma meta para educação brasileira, a qual incluiria em seus documentos propostas 

diferenciadas e reformulações nas matrizes curriculares dos cursos de licenciaturas, 

propondo formação continuada de qualidade a esses professores. Porém comentam 

que não é apenas a formação do professor, ou as formações continuadas propostas, 

que contemplam uma abordagem diferenciada nessa transição, envolve muito mais 

para melhorar a Educação Básica, e inclui a estrutura da escola: 

 
As crianças têm o direito de estar numa escola estruturada de acordo 
com uma das muitas possibilidades de organização que favoreçam a 
sua inserção crítica na cultura. [...] que garantam o atendimento de 
suas necessidades básicas em outras esferas da vida econômica e 
social, favorecendo mais que uma escola digna, uma vida digna 
(KRAMER, 2007 p.21). 
 
 

Dessa forma, uma estrutura apropriada para inserir esses alunos de 6 (seis) 

anos de idade no Ensino Fundamental, deve ser semelhante às estruturas da 

Educação Infantil, o que facilitaria essa passagem gradativamente, e de acordo com 

as pesquisas realizadas por Paz e Oliveira (2017), essa não é uma realidade comum 

de várias escolas. 

Em relação às propostas pedagógicas, verifica-se que raramente são 

executadas conforme seu objetivo. Os professores acreditam em ações nas quais 
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deveriam dar continuidade no Ensino Fundamental, como: brincar, não ficar muito 

tempo em uma única posição, se adequando a rotina praticada na Educação Infantil, 

mas em decorrência das exigências não praticam o proposto, estas, relacionadas, 

principalmente, à alfabetização. (ARAUJO, 2017).  

Para confirmar essa questão sobre alfabetização, Paz e Oliveira (2017) 

mostram respostas de professores que expressam suas opiniões sobre a 

incoerência das cobranças da alfabetização: 

 
Porque o sistema exige, quando apresenta para o professor o gráfico 
de rendimento e pede explicações, o que se espera do professor é 
que mostre resultados. Claro que há maneiras para se chegar, 
porém, o desespero é maior e fazemos o que achamos ser correto. 
(Educador rede municipal). 
O professor de 1º ano não tem a obrigação de alfabetizar, já que este 
processo acontece nos 3 primeiros anos iniciais. Ele tem a 
responsabilidade de oferecer/proporcionar momentos, atividades que 
proporcionam a criança a refletir sobre a escrita e a leitura, chegando 
a algumas hipóteses. Porém, onde leciono o sistema é complexo, se 
as crianças não forem alfabéticas não irão acompanhar o 2º ano e 
terão muitas dificuldades. (Educador rede privada). 
Penso que o educador se sente na obrigação de alfabetizar porque 
há uma cobrança do sistema em que alunos são, desde o primeiro 
ano, submetidos a provas bimestrais externas a fim de avaliar o nível 
de alfabetização das mesmas. Muitos professores esquecem que o 
ciclo de alfabetização se desenvolve ao longo dos três primeiros 
anos do Ensino Fundamental e isso é muito comprometedor para o 
desempenho escolar do aluno, pulando muitas vezes etapas 
importantes na vida escolar da criança (PAZ; OLIVEIRA, 2017, p.49). 
 
 

Também registramos a pesquisa de Araújo (2017), a qual mostra 

professores descrevendo que a ludicidade entre Educação Infantil e Ensino 

Fundamental caminham juntos, destacando que o trabalho realizado na Educação 

Infantil pode e deve ser contínuo no Ensino Fundamental I, aderindo ao brincar 

como meio lúdico para trabalhar os conteúdos. Ao pensar nesse processo, o 

professor deve modificar seu olhar pedagógico, compreender e colocar em prática 

as especificidades entre Educação Infantil e Ensino Fundamental, conforme diz uma 

professora, sobre o brincar: 

 Eu acho que tem que brincar mesmo na educação infantil. Então a 
criança vem, quando chega assim até o primeiro trimestre do 
primeiro ano, eles gostam muito de brincar, mas por quê? Aquelas 
que gostam de brincar é por que brincaram lá, mas aí aos poucos 
você vai cortando aqui e vai mostrando pra ela que a gente vai 
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brincar também, mas tem outras coisas também pra aprender, 
entendeu? Outras coisas tão importantes quanto brincar. Não é que 
você vai deixar de fazer, você vai juntar o útil ao agradável, vai juntar 
as duas coisas. Você brinca e você ensina as coisas que você 
precisa, pra criança (ARAUJO, 2017, p. 72). 
 
 

Nesse caso a professora trabalhou de forma espontânea, prazerosa e 

conseguiu levar a ludicidade para a sala de aula e ensinar conteúdo específico de 

sua proposta pedagógica. Porém, Araújo (2017) afirma em sua pesquisa, que os 

professores não estão seguros em relação ao objetivo dessa mudança do Ensino 

Fundamental de nove anos. O autor aponta dados de sua pesquisa, sobre relatos 

dos docentes participantes de sua investigação: 

 
Através das falas foi possível identificar desconhecimento da relação 
da educação infantil com o ensino fundamental vinculado aos 
objetivos. Porém indiretamente em suas falas podemos perceber as 
relações em suas práticas e abordagem, todavia as professoras não 
a identificavam. Isso denota uma fragmentação do conhecimento e 
sendo profissionais da educação há de se fazer um esforço na 
capacidade de enxergar as múltiplas relações entre as diferentes 
áreas, não estamos dizendo que visualizar as relações seja algo 
fácil, todavia nossa formação nos da condição e requer que sejamos 
capazes de enxergar diferentemente de outras pessoas. Nesse 
sentido há uma necessidade de estarmos sempre buscando nos 
atualizar, afim de buscarmos meios de entender, pensar, se apropriar 
e escolher de forma adequada nossas opiniões (ARAUJO, 2017 p. 
73).  
 

Em uma das pautas do DCNEB (2010) evidencia formas de articulação entre 

os docentes dessas duas etapas da Educação Básica, mostra também a importância 

desse processo, garantindo um olhar diferenciado e que proporciona momentos 

estratégicos para esse ingresso das crianças da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental I. 

Com o trabalho em parceria, essa transição pode acarretar muitos benefícios 

tanto aos educadores, educandos e a todos os envolvidos nesse processo, levando 

em consideração o respeito pelas crianças, pois são os indivíduos principais dessa 

passagem e tornando esse período de transição um momento tranquilo e prazeroso 

(PAZ; OLIVEIRA, 2017). Também cabe à educação dos anos iniciais valorizar as 

diferentes manifestações culturais, partir dos interesses e conhecimentos das 

crianças, ampliá-los e expandi-los em projetos de trabalho interdisciplinares. 
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Kramer (2007) apud Paz e Oliveira (2017) relata a importância e 

permanência dos jogos e brincadeiras no Ensino Fundamental, os quais 

proporcionam um aprendizado mais significativo e assim as crianças não perdem a 

infância, pois ressaltam ainda, a existência de crianças sempre, tanto na Educação 

Infantil quanto no Ensino Fundamental. Percebe-se hoje em dia que o brincar está 

deixando de fazer parte dessa transição, pois vemos um primeiro ano do Ensino 

Fundamental muito conteudista, dessa forma, faz com que esses alunos acabem se 

desinteressando dos estudos.  Nesse contexto devemos considerar importante o 

envolvimento entre conhecimentos, afetos, valores, brincadeiras, entre outros para 

que esse indivíduo consiga alcançar seu desenvolvimento integral (PAZ; OLIVEIRA, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

5 METODOLOGIA DA PESQUISA 

O objetivo do trabalho foi investigar como ocorre a transição escolar da 

Educação Infantil para o primeiro ano do Ensino Fundamental, observando 

procedimentos pedagógicos para facilitar essa transição escolar. Conhecer mais 

sobre os procedimentos pedagógicos utilizados pelos educadores diretamente 

envolvidos no processo de transição entre a Educação Infantil e o primeiro ano do 

Ensino Fundamental, ou seja, os educadores do pré II e dos primeiros anos das 

escolas pesquisadas. A abordagem qualiquantitativa foi a escolhida para a 

metodologia do trabalho. Foi realizada investigação diretamente no fenômeno 

educacional, por meio de uma pesquisa de campo, com vistas a coleta de dados, a 

qual foi realizada, por meio do instrumento questionário e roteiro de observação.  

De acordo com Marconi e Lakatos (1999), a pesquisa qualitativa se 

apresenta como uma técnica de classificar com precisão os dados abordados, 

facilitando a investigação do meio social. Severino (2011), reforça este método 

quando ressalta que o homem sendo considerado um objeto de estudo, deixa seu 

conhecimento aflorar, permitindo escapar aspectos relevantes com a condição do 

sujeito. 

Devido a essa necessidade, de conhecer e investigar os indivíduos 

envolvidos na pesquisa, a abordagem qualitativa se encaixa ao objetivo de estudo, 

por proporcionar a captação imediata das informações desejadas. 

Já a pesquisa de natureza quantitativa para Severino (2011) se apresenta 

como métodos aptos a superar limitações subjetivas da percepção, sendo assim é 

feita por meio de uma experiência controlada, ou seja, de escalas numéricas. Dessa 

forma, Marconi e Lakatos (1999), afirmam que a pesquisa quantitativa deve ser feita 

com paciência, adequando os dados com resultados verdadeiros, e para isso será 

feito uma análise dos dados obtidos, no qual Ludke e André ressaltam: 

 
 A tarefa de análise implica, num primeiro momento, a organização 
de todo o material, dividindo-o em partes, relacionando essas partes 
e procurando identificar nele tendências e padrões relevantes. Num 
segundo momento essas tendências e padrões são reavaliados, 
buscando-se relações e inferências num nível de abstração mais 
elevado. (LUDKE; ANDRÉ, 2015, p.53). 
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De acordo com os métodos utilizados no presente trabalho, os dados obtidos 

de forma quantitativa, serão analisados qualitativamente, com base na 

fundamentação teórica.  

 

5.1 Locais da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada em duas instituições de ensino do município de 

Apucarana PR, sendo uma instituição da rede pública e uma instituição do setor 

privado, as quais serão abordadas na pesquisa como: Instituição A e Instituição B. 

A Instituição A, é uma escola pública de porte médio, localizada na área 

urbana da cidade, oferta o ensino em período integral, sendo esse oferecido a etapa 

Pré-escolar e Ensino Fundamental I. Atende cerca de 377 alunos, distribuídos em 14 

turmas. A equipe pedagógica é formada por 37 professores, 1 diretora e 2 

coordenadoras.  

A Instituição B, é uma escola privada de pequeno porte, localizada 

na área central da cidade. A escola funciona em período parcial e integral, 

oferta as etapas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Atende cerca 

de 100 alunos, divididos em 10 turmas. A equipe pedagógica é composta por 

13 professores, 1 diretora e 1 coordenadora. 

 

5.2 Participantes da Pesquisa 

A pesquisa, por meio do questionário, foi realizada com 10 

professores do primeiro ano do Ensino Fundamental, de duas escolas do 

município de Apucarana, sendo uma escola da rede pública e uma escola da 

rede particular de ensino. 

A pesquisa, por meio da observação, foi realizada em sala de aula, 

da Educação Infantil e primeiro ano do Ensino Fundamental das duas 

escolas, sendo quatro dias de observação sistemática, não participante, ou 

seja, um dia na Educação Infantil, um dia no Ensino Fundamental da rede 

municipal e da mesma forma aconteceu na rede privada. 
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5.3 Instrumentos de Pesquisa 

Para atender o objetivo da pesquisa, os instrumentos utilizados foram: 

questionário (Apêndice A) e observação (Apêndice B), por serem instrumentos que 

melhor se encaixam a essa investigação. Segundo Gil (2008), o questionário é uma 

das práticas mais adequadas na coleta de dados, podendo assim realizar uma ótima 

investigação. Dessa forma, foi elaborado um questionário, o qual foi respondido 

pelos professores do primeiro ano do Ensino Fundamental sobre procedimentos 

pedagógicos do processo de transição escolar e um roteiro de observação, utilizado 

para observação sistemática não participante de sala de aula da Educação Infantil e 

do primeiro ano do Ensino Fundamental.   

 

5.4 Procedimentos de Pesquisa 

A aplicação do questionário aos professores do primeiro ano do Ensino 

Fundamental das duas escolas, foi individual e aplicado pela pesquisadora. Antes da 

aplicação a acadêmica explicou o objetivo da pesquisa, garantiu o sigilo e não 

publicação do local da pesquisa e dos participantes da mesma, entregou o termo de 

consentimento livre e esclarecido e na sequência aplicou o questionário, sem 

interferência da pesquisadora.  

A observação aconteceu no início do ano letivo de 2020, observando os 

procedimentos pedagógicos utilizados pelos professores com os alunos da 

Educação Infantil e primeiro ano do Ensino Fundamental, durante dois dias de aula 

em cada escola.  

Os dados foram organizados em gráfico e quadros e analisados com base 

na fundamentação teórica.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar como ocorre a transição escolar 

da Educação Infantil para o primeiro ano do Ensino Fundamental, observando 

procedimentos pedagógicos para facilitar essa transição escolar e a partir desse 

objetivo fizemos a pesquisa de campo em duas escolas, sendo uma particular e uma 

pública com professores do Ensino Fundamental e Educação Infantil, visto que esse 

período de transição é um momento de apreensão, de medo que essas crianças 

passam e ao mesmo tempo de curiosidade em aprender ler e escrever. 

Lollato (2010) apud Marcondes (2012) relata que as crianças que passam 

por essa transição, começam a ter mais autonomia, criatividade ao desenvolver 

trabalhos e até autocontrole em relação comportamental. Momento esse que a 

criança começa a ver um mundo diferente, mesmo sendo restrito a algumas rotinas 

costumeiras da Educação Infantil. 

Com aprovação da Lei nº 11.274/06, o Ensino Fundamental passa 

obrigatoriamente de 8 (oito) para 9 (nove) anos, no qual as crianças de 6 (seis) anos 

de idade devem ser inseridas em todas as redes educacionais do Brasil, com essa 

decisão, se torna obrigatório os pais efetuarem a matrícula de seus filhos com 6 

anos no primeiro ano do Ensino Fundamental I (MARCONDES, 2012). 

A partir desse momento apresentaremos o resultado da nossa pesquisa em 

relação a aplicação do instrumento de pesquisa, questionário, o qual foi aplicado 

especificamente aos docentes do 1º ano do Ensino Fundamental, de uma escola 

privada e uma pública, uma das grandes diferenças foi em relação as quantidades 

de alunos em sala de aula, a rede privada apresenta um número menor em 

comparação a rede municipal, e nenhuma das instituições possui professores 

auxiliares. Também foram feitas observações em sala de aula, as quais foram 

apresentadas de acordo com a organização dos dados e relação com a informação. 

Dessa forma, observou-se que o ambiente escolar possui poucas diferenças 

entre as instituições A e B. No mobiliário não houve diferença as crianças sentam-se 

individualmente tanto na Educação Infantil quanto no fundamental. Já na instituição 

A, a sala de aula possui recursos áudios visuais, enquanto na instituição B possui 

um brinquedoteca, a qual fica localizada a biblioteca e os recursos áudios visuais.  
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Nos dias observados percebeu-se que os encaminhamentos metodológicos 

são semelhantes em ambas as instituições, os quais as professoras fizeram uso de 

materiais pedagógicos e lúdicos para fixar o aprendizado, com atendimento 

individual de acordo com as necessidades dos alunos. 

 

Gráfico 1 – Adaptação Escolar – 1º ano Ensino Fundamental 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 

 

Em relação à adaptação escolar, foram elencadas diversas dificuldades ao 

receber as crianças de 6 anos no Ensino Fundamental, os participantes da pesquisa 

registraram que a maior dificuldade apresentada pelos alunos é a concentração 

(41%), seguida: pela organização dos materiais (23%), não cumprimento das regras 

(14%), choro (9%). 

Faria (2014) confirma que é preciso uma nova construção do planejamento 

curricular do Ensino Fundamental de nove anos, o qual passam a receber crianças 

de 6 (seis) anos de idade, sendo necessário repensar a maneira de recebê-las e 

ensiná-las, pois percebe-se que as propostas para esses alunos não devem ser 

iguais ao do ano anterior e muito menos usar metodologia tradicional com esses 

educandos.  
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Relata ainda Faria (2014) que há necessidade de conhecer e respeitar essas 

crianças de 6 (seis) anos, assim o educador deve estar preparado para poder 

transmitir conhecimentos adequados, para tal objetivo, faz-se necessária formação 

continuada para os professores, os quais poderão discutir e apresentar proposta, 

que auxiliarão na teoria e na prática de seu trabalho. 

 

Gráfico 2 – Recepção dos alunos 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 

 

A recepção dos alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental também foi 

item da investigação, os sujeitos da pesquisa, mostraram que 41% utilizam 

brincadeiras ou dinâmicas de boas-vindas e 36% fazem apresentação entre a turma 

para deixarem os alunos mais tranquilos. Ao ser preparados para essa recepção dos 

alunos, os docentes conseguem alcançar os objetivos esperados de acolhimento e 

se torna mais prazeroso aos pequenos. 

Estudiosos como Kramer (2011), Oliveira (2008) e Sommerhalder (2013) 

apud Checconi (2016) evidenciam a importância da criança ser inserida e atendida 

no contexto escolar, conforme suas necessidades em conhecimentos científicos e o 

lúdico. Com essa passagem da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, a 

criança demostra grande expectativa e ansiedade para iniciar essa nova etapa 
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escolar, consequentemente a escola e a professora atuante nessa fase da educação 

devem estar qualificadas para exercerem essa função, conseguindo assim garantir 

um ingresso de qualidade às crianças, nesta etapa da Educação Básica. 

(CHECCONI, 2016). 

Conforme pesquisas de Checconi (2016) em escolas de Educação Infantil, 

os alunos relatam ter consciência das possíveis dificuldades encontradas na rotina 

do próximo ano, a qual será diferente das que estavam acostumados, porém 

reconhecendo os desafios que encontrarão, essas crianças expressavam vontade 

de adquirir novos conhecimentos, principalmente aprender ler e escrever. 

 

 

Gráfico 3 – Uso da ludicidade em sala de aula 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 

 

De acordo com os professores respondentes da pesquisa, o uso da 

ludicidade em sala de aula faz parte da rotina, da estratégia do docente, esta, em 

periodicidade diferente: 50% dos pesquisados informaram fazer uso da ludicidade 

todos os dias, 20 % utilizam duas vezes por semana e outros 20% 1 vez por 

semana. 
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Importante destacar quem em relação à observação realizada em aula na 

Educação Infantil e primeiro ano do Ensino Fundamental, a professora do pré II e 1º 

ano fizeram uso da ludicidade como estratégia pedagógica, com o objetivo de 

facilitar compreensão dos alunos, e posteriormente aplicaram uma atividade de 

registro, com a observação individual da aprendizagem esperada.  

Conforme constatado, os professores fazem uso da ludicidade, como foco 

na aprendizagem, Dias e Campos (2015) ressaltam que é importante usar a 

brincadeira como auxílio no aprendizado, pois, proporciona à criança um 

conhecimento variado, o qual pode ser trabalhado individualmente ou coletivamente, 

não devendo ser negado a esse indivíduo. Araújo (2017) mostra que a ludicidade 

entre Educação Infantil e Ensino Fundamental caminham juntas, destacando que o 

trabalho realizado na Educação Infantil pode e deve ser contínuo no Ensino 

Fundamental I. 

A ludicidade pode ser utilizada também como estratégia de integração, 

adaptação escolar, conforme Santos (2006) comenta, pode-se facilitar a transição 

entre etapas escolares, por meio de atividades como jogos simbólicos, os quais 

exploram a expressão através de diferentes linguagens e principalmente com as 

brincadeiras, respeitando o desempenho e as características de cada criança. 

Kramer (2007) apud Paz e Oliveira (2017) também relata a importância e 

permanência dos jogos e brincadeiras no Ensino Fundamental, os quais 

proporcionam um aprendizado mais significativo e assim as crianças não perdem a 

infância, pois ressaltam, que são crianças, tanto na Educação Infantil e quanto no 

Ensino Fundamental. Nesse contexto deve-se considerar o envolvimento entre 

conhecimentos, afetos, valores, brincadeiras, entre outros para que a criança 

consiga alcançar seu desenvolvimento integral (PAZ; OLIVEIRA, 2017). 
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Gráfico 4 – Utilização da ludicidade em situações pedagógicas 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 

 

Quanto à utilização da ludicidade em situações pedagógicas, os 

respondentes da pesquisa informaram que 36% a utilizam para trabalhar os 

conhecimentos escolares, 25% para socialização, 18% com foco na adaptação 

escolar dos alunos, 14% para observação do comportamento das crianças.   

Conforme constatado nos dados compilados no Gráfico 3, o lúdico faz parte 

da rotina de sala de aula dos professores pesquisados, em periodicidades diferentes 

e objetivos diferentes conforme a faixa etária dos alunos, essa constatação é 

decorrente dos dados do Gráfico 4 e dos apontamentos realizados na observação, 

conforme depoimentos dos professores: 

 

Na Educação Infantil, por ser o início dessas crianças na educação 
básica, o lúdico tem grande importância em todos os eixos, ensina e 
aprende através de jogos e brincadeiras, também há uma afetividade 
maior. No Ensino Fundamental, com as cobranças externas, a 
angústia em mostrar resultados não deixa espaço para aprender com 
o lúdico. (EDUCADOR REDE MUNICIPAL).  
Na Educação Infantil é considerado o lúdico, concreto, brincadeiras, 
processo de socialização, o que propõe o crescimento cognitivo e 
motor da criança. Enquanto isso, no Ensino Fundamental o lúdico, 
brincadeiras e socialização também são importantes, mas, com o 
tempo, são reduzidas já que os objetivos a serem atingidos são 
outros (PAZ; OLIVEIRA, 2017, p.46). 
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O lúdico pode contribuir para a aprendizagem, socialização, adaptação 

escolar, assim como outros encaminhamentos, depende da Proposta Pedagógica da 

escola, objetivo do professor, deve ser planejada, organizada, assegurando tempo e 

espaço que ela aconteça dentro do processo de aprendizagem em todas as etapas 

da Educação Básica.  

 

Gráfico 5 – Registros documentais do período de transição 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 

 

Referente aos registros em documentos oficiais da escola sobre o período 

de transição escolar da Educação Infantil para o primeiro ano do Ensino 

Fundamental, os docentes responderam que, esta, consta no Projeto Político 

Pedagógico (65%), possui projeto escrito específico para este período escolar 

(14%), há articulação entre docentes das duas etapas escolares (7%) e a transição 

está presente somente como proposta verbal (7%).  

Foi possível observar que a maioria dos respondentes (79%) conhecem 

alguma forma de registro documental sobre o período de transição escolar da 

Educação Infantil para o primeiro ano do Ensino Fundamental. Conforme Paz e 

Oliveira (2017) documentos oficiais sobre a Educação Básica do país, determinam a 
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existência de semelhanças entre a estrutura e o trabalho desenvolvido na primeira 

etapa do Ensino Fundamental, ou seja, primeiro ano, em relação ao trabalho dos 

anteriores da Educação Infantil. Paz e Oliveira (2017) também chamam atenção 

para as DCNEB (2010), a qual mostra a importância desse processo, garantindo um 

olhar diferenciado e que proporciona momentos estratégicos para o ingresso das 

crianças da Educação Infantil para o Ensino Fundamental I. 

Em uma das pautas das DCNEB (2013) evidencia formas de articulação 

entre os docentes dessas duas etapas da Educação Básica. Com o trabalho em 

parceria, essa transição pode proporcionar muitos benefícios, tanto aos educadores, 

quanto aos educandos, levando em consideração o respeito pelas crianças, pois são 

os indivíduos principais dessa passagem e tornando esse período de transição um 

momento tranquilo e prazeroso (PAZ; OLIVEIRA, 2017). 

 

Gráfico 6 – Planejamento para o período de transição 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 

 

Em relação ao planejamento para o período de transição escolar da 

Educação Infantil para o primeiro ano do Ensino Fundamental, os respondentes da 
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pesquisa registraram que planejam ações durante o primeiro semestre (46%), 

organizam ações para o primeiro dia de aula (16%), para o primeiro mês (15%), para 

a primeira semana (15%) e durante o período necessário para que a adaptação da 

criança se efetive (8%). 

Ao discorrermos sobre a transição escolar da Educação Infantil para o 

Ensino Fundamental, devemos considerar e destacar as DCNEB – Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica, a qual aborda: 

a) planejar e efetivar o acolhimento das crianças e de suas famílias 
quando do ingresso na instituição, considerando a necessária 
adaptação das crianças e seus responsáveis às práticas e 
relacionamentos que têm lugar naquele espaço, e visar o 
conhecimento de cada criança e de sua família pela equipe da 
Instituição;  
b) priorizar a observação atenta das crianças e mediar as relações 
que elas estabelecem entre si, entre elas e os adultos, entre elas e 
as situações e objetos, para orientar as mudanças de turmas pelas 
crianças e acompanhar seu processo de vivência e desenvolvimento 
no interior da instituição;  
c) planejar o trabalho pedagógico reunindo as equipes da creche e 
da pré-escola, acompanhado de relatórios descritivos das turmas e 
das crianças, suas vivências, conquistas e planos, de modo a dar 
continuidade a seu processo de aprendizagem; d) prever formas de 
articulação entre os docentes da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental [...] (BRASIL, 2013, p. 95-6). 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 

2010) descrevem que essa transição deve garantir a continuidade do aprendizado e 

desenvolvimento das crianças. 
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Gráfico 7 – Características do desenvolvimento das crianças – 1º ano Ensino 
Fundamental 

31%

19%19%

6%

25%

Características do desenvolvimento das crianças - 1º ano E.F. 

Imaturas

Preparadas para alcançar o objetivo esperado

Fácil relacionamento, professor/aluno

De acordo com a idade

De acordo com os objetivas propostos para o 1º ano

 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 

 

De acordo com a pesquisa realizada nas escolas, as características do 

desenvolvimento das crianças do 1º ano do Ensino Fundamental são consideradas 

pelos respondentes da pesquisa como: imaturas (31%), as características estão de 

acordo com os objetivos propostos para o 1º ano (25%), consideram os alunos de 

fácil relacionamento professor/aluno (19%), outros mencionaram estarem 

preparadas para alcançar o objetivo esperado (19%) e que estão de acordo com a 

idade (6%).  

Observa-se que os dados do Gráfico 1 em relação aos dados do Gráfico 7, 

constam algumas incoerências, conforme as respostas dos pesquisados, como:  em 

relação às características dos alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental 

(Gráfico 7) os professores responderam que as crianças ao chegarem no 1º ano são 

imaturas (31%), porém em relação à adaptação escolar (Gráfico 1) registram 

somente 5% para imaturidade.  
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Na visão de alguns professores, as escolas deveriam proporcionar métodos 

específicos para trabalhar com crianças de Educação Infantil, usando a mesma 

metodologia para o primeiro ano do Ensino Fundamental, para que não ocorra tanto 

desnível no aprendizado, o que dificulta o trabalho dos docentes (ARAUJO, 2017). 

  

Gráfico 8 – Opinião dos professores sobre o período de transição escolar 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 

Em relação a opinião dos professores sobre o período de transição, os 

sujeitos da pesquisa mencionam esse período como desafiante (41%), curioso 

(23%), ansioso (18%), temeroso (9%), tranquilo (5%) e prazeroso (4%). 

Visto que é um momento crucial na vida escolar das crianças e enfrentam 

diversos desafios, a escola precisa propiciar lugares aconchegantes e professores 

qualificados para receber essas crianças, não deixando de lado o contexto que já 

estão inseridas, como: criar, brincar e aprender de forma prazerosa; atividades estas 

que já fazem parte do seu cotidiano. (CHECCONI, 2016). De acordo com Kramer 

(2011) apud Checconi (2016) essas etapas da Educação Básica “não podem ser 

vistas de maneira estanques, pois ambas necessitam oferecer à criança e aos seus 

familiares acolhimento e receptividade”. (KRAMER, 2011 apud CHECCONI, 2016 

p.147). 
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No Quadro 3 apresentamos as atividades rotineiras, que estão presentes no 

cotidiano da Educação Infantil e Ensino Fundamental, de acordo com os 

pesquisados.  

 

Quadro 3 – Atividades da rotina diária 

Itens Ed. Infantil 1º ano E. F. Duas etapas 

Acolhida X   

Oração   X 

Roda de conversa   X 

Contação de história   X 

Musicalização   X 

Cineminha X   

Calendário   X 

Chamada   X 

Higienização (mãos, bucal, outros)   X 

Atividades físicas   X 

Jogos   X 

Atividades lúdicas   X 

Atividades no caderno  X  

 

 

De acordo os sujeitos da pesquisa as questões sobre as atividades de rotina 

diária, observa-se que a maioria das rotinas utilizadas na Educação Infantil 

continuam a fazer parte das atividades diárias no primeiro ano do Ensino 

Fundamental. Essas semelhanças de estruturas rotineiras no cotidiano podem 

facilitar a transição escolar.  

Importante a criança ser inserida e atendida no contexto escolar, conforme 

suas necessidades em conhecimentos científicos e lúdicos, com essa passagem da 

Educação Infantil para o Ensino Fundamental, a criança demostra grande 

expectativa e ansiedade para iniciar essa nova etapa escolar, consequentemente a 
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escola e a professora atuante nessa fase da educação devem estar qualificadas 

para exercerem essa função. (CHECCONI, 2016). 

Como aborda a BNCC (2017) a escola deve “garantir integração e 

continuidade dos processos de aprendizagens das crianças, respeitando suas 

singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem com os 

conhecimentos” (BRASIL, 2017, p. 51), isto posto, na infância, tanto na Educação 

Infantil, quanto no Ensino Fundamental.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Essa pesquisa teve como foco principal investigar como ocorre a transição 

escolar da Educação Infantil para o 1º ano do Ensino Fundamental I, observando os 

encaminhamentos metodológicos dos professores para facilitar essa transição, para 

tal objetivo, investigamos em literaturas existentes sobre transição escolar nessa 

etapa da educação e analisamos dados coletados em pesquisa de campo com 

professores da Educação Infantil e do primeiro ano do Ensino Fundamental.  

Importante a percepção de infância na atualidade, pois esta irá refletir nos 

encaminhamentos metodológicos nas etapas da Educação Básica, tanto em como 

será finalizado o trabalho na Educação Infantil, quanto em como será iniciado no 

Ensino Fundamental, é preciso refletir sobre as atitudes por parte dos envolvidos 

neste processo, uma vez que, é uma etapa, muitas vezes, complexa para a criança, 

pois esta, não deixa de ser criança ao passar para o Ensino Fundamental, como se 

houvesse uma ruptura na infância.  

Inclusive a compreensão da infância nesta transição de Educação Infantil 

para o Ensino Fundamental é considerar suas especificidades deste momento vivido 

pela criança, resguardando a história que já foi construída até o presente momento, 

incorporando-a em propostas pedagógicas que se pretende desenvolver e, a partir 

delas, facilitar o caminho que o educando irá percorrer. Para que ocorra uma 

transição de maneira natural, implica em modificações na estrutura e materialidade 

escolar.  

Essa ideia de dissociação das etapas (Educação Infantil e Ensino 

Fundamental) é incorreta e pode provocar consequências para a prática pedagógica. 

Sobre essa relação Kramer (2007, p. 20) cita: “Educação infantil e ensino 

fundamental são indissociáveis: ambos envolvem conhecimentos e afetos; saberes e 

valores; cuidados e atenção; seriedade e risos”.  

Novos olhares e saberes precisam ser construídos e praticados na 

expectativa de aproximar ou até mesmo, dar continuidade entre os dois tempos 

pedagógicos, para tanto, faz-se imprescindível a articulação das propostas 

pedagógicas que envolvem essas etapas, com o objetivo de articularem estratégias 

para tornar essa transição tranquila e pautada na relação e continuidade do 

processo de aprendizagem e desenvolvimento humano. (PARANÁ, 2018).  
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Trabalhar de forma lúdica, nesta fase, é proporcionar à criança representar 

verdadeiramente o seu papel de ser criança, dado que, para a mesma, o brincar não 

se encontra no vazio e sim que é algo de extremo valor, sendo viabilizado um 

trabalho voltado para aprendizagens que estimulem à fantasia e criatividade.  

Contudo, jamais podemos esquecer que neste contexto, e como objeto de 

estudo primordial, está a criança e respeitar sua infância é nosso papel, e assim, 

contribuir para que isso ocorra da melhor forma possível. Sendo assim, o papel da 

escola é viabilizar as condições para que a infância seja preservada, possibilitando 

que criança exerça seu maior direito: se expressar e assumir sua cidadania, assim 

como visualizar a criança como sujeitos de cultura e histórias, ou seja, sujeitos 

sociais.  
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Apêndice A 
 
 
 

 

 

Prezado(a) professor(a),  

Gostaria de contar com sua colaboração para responder a este questionário, como parte de 

uma pesquisa, cujo objetivo é investigar como ocorre a transição escolar da Educação 

Infantil para o 1º ano do Ensino Fundamental I, observando os encaminhamentos 

metodológicos para essa transição. Obrigada! 

 

 

I IDENTIFICAÇÃO: 

Idade: ____________ 

Sexo: (    ) feminino                         (    ) masculino 

Qual sua formação? ______________________________________________ 

Qual etapa você atua? ___________________________________________ 

Quanto tempo leciona nessa etapa? ________________________________ 

Já atuou em outras etapas? _______________________________________ 

 

 

II RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO: 

 

1) Qual é a maior dificuldade ao receber as crianças de 6 anos no 1 º ano do Ensino 

Fundamental I? 

(    ) Dificuldade de concentração 

(    ) Não cumprimento das regras  

(    ) Não faz as atividades de higiene sozinho 

(    ) Não permanecem sentados 

(    ) Choro 

(    ) Organização do material 

 

2) Como ocorre a recepção dos alunos no 1º ano do Ensino Fundamental I? 

(    ) Apresentação da turma para se conhecerem e tranquilizar os alunos 

(    ) Brincadeiras ou dinâmicas de boas vindas 

(    ) Já inicia com atividades referentes ao conteúdo 
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(    ) Visita aos demais ambientes da escola 

(    ) Apresentação dos funcionários da escola 

(    ) Outro:_________________________________________________________________ 

 

 

 

3) Você utiliza brincadeiras, ludicidade em sala de aula? 

      (     ) Sim                               (     ) Não 

Caso a resposta seja SIM, assinale a periodicidade da utilização da ludicidade em sala de 

aula? 

(       ) 1 vez por semana 

(       ) 2 vezes por semana 

(      ) 1 vez por mês 

(      ) 2 vezes por mês 

(      ) Todos os dias 

(      ) Outro: _______________________________________________________________ 

 

4) Em qua(is) situações pedagógicas, você utiliza a ludicidade? 

(      ) Socialização 

(      ) Adaptação escolar 

(      ) Articulada ao conhecimento escolar 

(      ) Observação do comportamento da(s) criança(s) 

(      ) Outro:________________________________________________________________ 

 

5) A escola possui registros documentados da transição da educação infantil para o 

primeiro ano do Ensino fundamental? 

(       ) Projeto escrito 

(       ) Consta no Projeto Político Pedagógico 

(       ) Proposta verbal 

(       ) Articulação entre docentes das duas etapas 

(       ) Outro: _______________________________________________________________ 

 

6) Você planeja ações para facilitar a transição? 

(     ) Sim                                  (     ) Não 

 

Caso a resposta seja SIM, assinale as alternativas abaixo:   

(       ) Ações para o primeiro dia de aula            
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(       ) Ações para primeira semana de aula 

(       ) Ações para o primeiro mês de aula 

(       ) Ações durante o primeiro semestre 

Quais: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

7) Como você considera as crianças que entram no 1º ano do Ensino Fundamental, 

em relação ao desenvolvimento? 

(       ) Imaturas 

(       ) Preparadas para alcançar o objetivo esperado 

(       ) Fácil relacionamento professor/aluno 

(       ) De acordo com a idade 

(       ) De acordo com os objetivos propostos para o 1º ano 

  

8) Enumere abaixo usando: (1) para Educação Infantil, (2) para 1 º ano e (3) para as 

duas etapas, referente as atividades que fazem parte da rotina diária. 

(      ) Acolhida 

(      ) Oração 

(      ) Roda de conversa 

(      ) Contação de história 

(      ) Musicalização 

(      ) Cinema 

(      ) Calendário 

(      ) Chamada 

(     ) Higienização (mãos, bucal, outros) 

(     ) Atividades físicas 

(     ) Jogos 

(     ) Atividades lúdicas 

(     ) Atividades no caderno 

 

9) Como você considera esse período de transição para a criança? 

(      ) Prazeroso 

(      ) Tranquilo 
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(      ) Curioso  

(      ) Desafiante 

(      ) Temeroso 

(      ) Ansioso  

 

10) Existe diferença no encaminhamento metodológico junto aos alunos da Educação 

Infantil e o 1º ano do Ensino Fundamental? Em caso de resposta SIM, quais são? 

(       ) Sim: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                           

(       ) Não 
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Apêndice B 
 

 
ROTEIRO OBSERVAÇÃO 

 

Ambiente escolar – físico 

Disposição física da sala de aula e mobiliário 

Mobília adequada para crianças  

Possui brinquedos pedagógicos  

 

Ambiente escolar – organizacional 

Número de alunos em sala de aula 

A escola possui orientador pedagógico 

Organização dos alunos para as atividades 

 

Aula do dia 

Conteúdo trabalhado 

Encaminhamento da atividade pelo professor 

Material didático utilizado 

Relacionamento do professor com o aluno 

Houve necessidade de atendimento individual 

O professor auxiliou o aluno 

A receptividade dos alunos 

Como é cumprida a rotina diária  

Atividades individualizadas ou em grupo 

Utilização de ludicidade em algum encaminhamento da aula 

Atividade escrita somente 

Tempo de permanência dos alunos na mesma organização 

 

Relacionamento 

Houve conflito em sala de aula no dia 

Resolução do conflito 

 

 

 

 


