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PARECER 
A monografia de Natália Cardoso Gonçalves se propõe a apresentar uma análise da 

transição entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, os processos avaliativos 
envolvidos e estratégias de integração entre essas duas etapas da Educação Básica em uma 
escola privada da cidade do Rio de Janeiro. Com esse intuito, a autora apresenta uma 
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importantes para a sua análise. Revisão bem utilizada, que permite ao leitor de seu trabalho 
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Sua análise reitera a conhecida e histórica discrepância entre o que se propõe para 
essas duas etapas, que trata crianças ora como crianças, ora como aprendentes do ofício de 
aluno e, enfim, como alunos despidos de suas infâncias. Dado sempre necessário de ser 
ressaltado como mais um alerta sobre como nosso sistema de ensino permite, ainda, que as 
infâncias sejam tratadas como um tempo determinado pelo adulto. 

Observo que, para melhor desenvolver seu tema, a autora apresenta a descrição, 
bastante evidenciada, da educação tratada como mercadoria em uma empresa. Aos  olhos de 
quem defende a educação como direito e a escola como bem público, sua descrição tem 
enorme relevância. Um tema necessário de análises recorrentes, particularmente quando a 
educação pública é atacada com propostas criadas a partir da lógica empresarial para a 
educação. 

Inicialmente seu texto apresenta a BNCC como identificada com a avaliação 
qualitativa, continuada e mediadora, mas depois a identifica como parte da avaliação 
classificatória. Sob o nosso ponto de vista, a BNCC contribui para um olhar segmentado, 
classificatório, numa perspectiva de um patamar a ser alcançado por todas as crianças ao 
mesmo tempo. Logo, no fluxo inverso da educação, em qualquer nível, preconizada por 
Paulo Freire, um dos autores de referência da monografia. 

Há a necessidade de revisão do texto por apresentar pequenas questões de digitação 
que não comprometem a qualidade do trabalho. 

Parabenizo a autora e sua orientadora pelo texto coerente e bem estruturado, pela 
revisão de literatura e pela relevância do tema! 
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RESUMO 
 

 Esta monografia tem como objeto de investigação o processo de avaliação das crianças 

e o movimento de integração entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. O 

desenvolvimento dessa construção foi dividido em três momentos: 1) Estudo e análise de um 

importante aporte teórico, buscando contemplar as concepções de Criança, Infância, Educação 

Infantil, Educação Fundamental e Avaliação presentes em documentos legais, tais como: 

LDB, BNCC, DCNEI e DCNEF. Além de embasamento teórico em autores como 

HOFFMAN (2018), CORSINO (2012), KRAMER (1999), PARO (2001) dentre outros que 

abordam estas temáticas. 2) Apresentação do ambiente de observação e pesquisa, trazendo a 

contextualização da dinâmica de funcionamento e o Projeto Político Pedagógico de uma 

instituição privada de ensino tradicional na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, a qual 

atuei como professora por quase 10 anos e por questões éticas teve o nome preservado. 3) 

Discussão sobre as observações das práticas e estratégias presentes no lócus da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil; Ensino Fundamental; Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 
This monograph work has as its object of investigation the process of evaluation and 

the integration movement between Child Education and Elementary Education. The 

development of this construction was divided into three stages: 1) Study and analysis of an 

important theoretical contribution, seeking to contemplate the conceptions of Child, 

Childhood, Child Education, Elementary Education and Evaluation present in legal 

documents, such as LDB, BNCC, DCNEI and DCNEF. In addition to theoretical foundation 

in authors such as HOFFMAN (2018), CORSINO (2012), KRAMER (1999), PARO (2001). 

2) Presentation of the place of observation and research, bringing the context of the basic 

dynamics of operation and the Political Pedagogical Project of a traditional private 

educational institution in the West Zone of the city of Rio de Janeiro, where I worked as a 

teacher for almost 10 years and for ethical reasons, the name was preserved. 3) Discussion 

about the observations of practices and strategies present in the research locus. 
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Introdução 
 

Meu trabalho de conclusão do curso de Pedagogia /UFF consiste em pesquisar como 

temática a Avaliação sob a ótica do movimento de Integração entre os segmentos da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Em linhas gerais, buscarei no presente texto 

introdutório explicitar o contexto, a motivação, os objetivos e a relevância da escolha 

realizada. 

Permito-me escrever em 1ª pessoa admitindo que esta produção é fruto da minha 

própria experiência de vida. Nas linhas a seguir, partindo do ponto onde a minha trajetória 

acadêmica e profissional se encontraram, explicarei essa proximidade com mais detalhes.   

Em 2011, cursando os períodos finais da faculdade de Pedagogia, conquistei meu 

primeiro emprego na área da Educação. Como experiências de estágio, eu já tinha passado por 

algumas instituições e descoberto minha preferência pelas crianças pequenas. Sendo assim, 

iniciei a minha trajetória profissional como professora de Educação Infantil de uma escola 

bilíngue da rede privada, que atende estudantes do Berçário II ao Ensino Médio. Tratava-se de 

uma empresa renomada, de grande porte e tradicional, localizada na Barra da Tijuca, bairro 

nobre da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.  

Observando a minha experiência sob esse viés, e assim, levando em consideração 

aspectos de uma empresa particular, alguns momentos foram muito questionadores, sobretudo 

quando era possível ver com muita clareza que as crianças e seus respectivos familiares eram 

meus clientes. Em outras palavras, tais situações me deixavam desconfortável e envolvida 

numa dinâmica de atendimento, pois algumas decisões eram tomadas especificamente 

baseadas nas respostas dos pais. Vivenciar isso me trazia um pouco de incômodo, por vezes 

me provocava a questionar minhas escolhas, mas ainda assim não me via ao ponto de estar 

inserida numa realidade completamente frustrante.  

Listo aqui dois relevantes exemplos para evidenciar melhor o sentimento supracitado. 

Por alguns anos, a escola recebia a demanda dos pais de uso de material didático impresso 

com as crianças. Eles sinalizavam a adesão de livros e deveres de casa como oportunidade de 

melhoria no trabalho realizado pela escola. Em 2015, passamos a usar esse tipo de material a 

partir do Maternal II. Foi um ano de muita adaptação, além de livros e cadernos de atividades, 

recebemos algumas novidades tecnológicas para a nossa rotina. Nossas crianças passaram a 

manusear tablets e nossas salas de aula receberam projetores conectados à Internet. 

Começamos também o trabalho com folhinhas de atividades para casa. E assim, dessa 
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maneira, nossos planos de curso, planejamentos e projetos passaram a ser norteados pelos 

conteúdos presentes nos capítulos dos livros adotados. Era preciso ser criativo para além do 

enrijecimento do material escolhido pela escola, mas nem sempre era possível.  

Uma outra situação também bastante ilustrativa se refere às homenagens nas datas 

comemorativas, como “Dia das Mães” e “Dia dos pais”. Até então, nosso direcionamento 

pedagógico era de que todos os eventos teriam acesso liberado ao público. As danças típicas 

de festa junina, os diferentes tipos de apresentação teatral, as feiras de ciências, entre outros, 

eram atividades de culminância de projetos e todos os membros da família eram nossos 

convidados, visando assim que as crianças participassem, sem a possibilidade de provocar 

qualquer tipo de exclusão ou conflito emocional. Por volta de 2018, atendendo a pressão dos 

clientes, iniciamos esse novo modo de trabalho. Dessa maneira, realizávamos ensaios de 

músicas temáticas, apresentações e produções de lembrancinhas apenas para os 

homenageados, e tentávamos buscar um pouco de sentindo ao contextualizá-los com os 

objetivos de aprendizagem. E logo nesse primeiro ano, me deparei com uma aluna que tinha o 

pai ausente. Em conversa com a mãe, redirecionamos o trabalho para a figura do avô materno. 

Mesmo com esse aval, me sentia muito insegura e desconfortável com o que poderia 

desencadear na criança. Por todos os anos, enfrentei questões dessa natureza. Esses e outros 

casos trazidos por outras professoras eram tratados junto à Coordenação Pedagógica e de 

Atendimento. Porém, não tinham peso suficiente frente a enorme satisfação da maioria da 

clientela. Afinal de contas era preciso sempre buscar uma visibilidade positiva do trabalho 

realizado, tê-los satisfeitos e mantê-los na escola.   

Ao longo de quase uma década (2011-2020), atuei como professora regente em todos 

os níveis da Educação Infantil, de Berçário II ao Pré-escolar II, de maneira não sequenciada. 

A cada ano, a chegada de um novo grupo de crianças, uma nova faixa etária e com isso um 

livro de páginas brancas a serem escritas. Com o passar do tempo, a experiência adquirida me 

permitiu lidar com maior segurança nesses momentos de recomeços, me permitiu até construir 

uma significativa preferência pelo grupo do Maternal II. As crianças de 3-4 anos realmente 

me motivavam de uma maneira especial.  

Com essa grande vivência, muitas questões pedagógicas me provocaram a estudar, 

pesquisar e buscar novos conhecimentos, que me permitiam refletir sobre a minha prática. 

Recentemente, mesmo envolvida em muitas indagações que a Educação Infantil é capaz de 

provocar, uma ganhou minha atenção, tornando-se meu objeto de pesquisa: a avaliação das 

crianças, sobretudo comparativamente no movimento de Integração do último ano da 

Educação Infantil e no 1º ano do Ensino Fundamental. 
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 A realização deste trabalho foi dividida em três momentos: Estudo teórico sobre as 

concepções de Criança, Infância, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Avaliação em 

documentos legais e em referências bibliográficas; Contextualização da dinâmica vivenciada 

na Instituição de Ensino Particular, trazendo aspectos particulares de funcionamento e análise 

de informações contidas no Projeto Político Pedagógico; E por último, análise de estratérias e 

principais mudanças observadas ao longo do movimento de Integração entre os segmentos 

com enfoque final no processo de avaliação.  

Posto que avaliar é fundamental, dentro da realidade observada, questiono: quais 

seriam os objetivos da avaliação? Quais instrumentos são utilizados? Avaliar é um processo? 

Avaliar é uma conclusão? Também nesse sentido, como se apresenta a relação entre EI e EF? 

Os dois segmentos se complementam ou são antagônicos? De que maneira se dá a avaliação 

nessas duas etapas no local de pesquisa escolhido?  

A relevância desse trabalho é contribuir no debate das principais questões vividas por 

professores e crianças no período de Integração entre os segmentos e trazer um estudo sobre a 

avaliação enquanto processo amplo, reflexivo e construtivo de acompanhamento e registro no 

contexto da aprendizagem individual e coletiva.  
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1. “Criança quer sonhar, criança quer viver”. 1 
 

Sério ou engraçado 

No frio ou no calor 

Criança quer cuidado 

Criança quer amor 

Em qualquer lugar 

Criança quer o quê? 

Criança quer sonhar 

Criança quer viver 

 

(Criança é Vida – Toquinho) 

 

 

Inicio este capítulo explicitando que as concepções de criança e infância aqui 

mencionadas são baseadas no entendimento a partir dos documentos legais e referências de 

estudo revisitados. Sendo assim, a criança não é um “adulto em miniatura” ou um ser em 

passagem para uma etapa desenvolvida. Ela é compreendida como sujeito sócio-histórico-

cultural, um ser social que ativamente participa, influencia e produz cultura através das 

relações interativas com o outro, interpretando vivências e ressignificando a sua vida.  

Dessa maneira, também saliento que a infância não é considerada como uma fase 

romantizada, imutável, de transição e/ou etapa inferior, mas como um momento concreto de 

experimentação/vivência de cada criança, sendo amplamente influenciada por questões 

culturais, econômicas e políticas. Cada um tem a sua infância. Ressalta Kramer: 

 

 
[...], portanto, a concepção de criança e infância na qual acreditamos é a de que ela é 
um ser histórico, social e político, que encontra nos outros, parâmetros e 
informações que lhe permitem formular, questionar, construir e reconstruir espaços 
que a cercam. Apostamos numa concepção que não se fixa num único modelo, que 
está aberta à diversidade e à multiplicidade que são próprias do ser humano 
(KRAMER, 1999, p. 277). 
 

 

Os processos de interação (criança e criança, criança e adulto, criança e ambiente) 

precisam ser promovidos através da diversidade de parceiros, materiais, ambientes e situações 

 
1 Trecho extraído da música “Criança é vida” (Toquinho).  
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estimulantes. Um direcionamento pedagógico comprometido e enriquecido com atividades 

interativas proporciona às crianças experiências qualitativas, desafiadoras, criativas e 

prazerosas. Assim como, todos os ambientes internos e externos destinados às crianças devem 

ser planejados e viabilizados para o seu desenvolvimento. E acrescentando, o tempo destinado 

também é fator relevante para a potencialidade desses momentos produtivos. É importante 

considerar que o adulto não deve agir como o controlador do tempo que a criança tem para 

experienciar uma ação. A criança como protagonista atua ativamente na construção do seu 

conhecimento. Pensar o tempo nessa questão é ter a sensibilidade necessária para mediar e 

não restringir o que pode estar acontecendo.   

Compreender criticamente o processo de institucionalização das infâncias e 

principalmente, garantir a promoção de vivências repletas de significado para as crianças são 

reflexões primoridais para (re)pensar uma Educação de qualidade. Diz Corsino: 

 

 
Se a institucionalização da infância se faz necessária, é preciso ter o cuidade de fazer 
dessas instituições lugares de respeito e de valorização das crianças pequenas e suas 
formas de pensar, sentir e expressar-se, de convivência, de múltiplas interações e 
abertura para o mundo, de acesso a diferentes produções culturais, de humanização e 
de promoção da equidade (CORSINO, 2012, p.30). 

 

 

As intituições de Educação Infantil devem e podem ser espaços de infâncias por 

excelência. Mas e o Ensino Fundamental? Não é lugar de criança? Refletindo ainda sobre este 

caminho de observação, onde a avaliação se encontra? Como se observa a integração entre EI 

e EFI? Ao longo dos subtítulos abaixo, essa temática será melhor desenvolvida.  

 

 

1.1 Em foco: A Educação Infantil e a Avaliação  
 

Buscarei aqui prosseguir com a trajetória de estudo e pesquisa abordando a concepção 

de Educação Infantil presente em documentos legais e outras reflexões pertinenentes a esta 

temática.  

Durante anos, sobretudo após a Revolução Industrial, a Educação Infantil, no caráter 

de creche, era proporcionada de maneira assistencialista aos filhos de famílias trabalhadoras. 

Seus principais objetivos eram diretamente ligados aos aspectos do cuidado com a criança na 

ausência de seus familiares, como, por exemplo, alimentação, higiene, rotina do sono, 
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segurança física, entre outros. Dessa maneira, entendia-se não haver nenhuma intenção 

pedagógica na execução de tais atividades de rotina.  

A partir da década de 80, é possível afirmar que o debate acerca dos direitos das 

crianças ganhava espaço e visibilidade, sendo garantido sobretudo nas leis nacionais. A 

Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica (LDB) estabeleceram 

a Educação Infantil como direito e garantiram o oferecimento gratuito de creches e pré-

escolas. Em seu 4º artigo, a LDB enfatiza que “O dever do Estado com educação escolar 

pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade” (BRASIL, 1996). 

 Com esse movimento, creches e pré escolas assumiram o lugar de instituição 

educativa, sendo a primeira etapa da Educação Básica. A EI é dividida em Creche, que atende 

crianças de 0 a 3 anos e Pré-escola com crianças de 4 a 5/6 anos.  Torna-se extremamente 

compreender a intenção política e pedagógica na concepção da Educação Infantil quanto aos 

seus objetivos e responsabilidades. É fundamental ressaltar criticamente que a Educação 

Infantil não é fase prepatória para o Ensino Fundamental, assim como também não é o espaço 

de ficar com as tias. A criança de 0 a 6 anos é sujeito ativo de sua própria história e tem o 

direito de estar envolvida em propostas diversificadas, criativas, lúdicas, com trocas de 

experiências, com direito a fala e a ser ouvida, com espaços propícios ao seu processo de 

construção de conhecimentos.  

Ainda nesse sentido, ser professora de EI é assumir os entraves de sua profissão, é 

constantemente combater o caráter reducionista imposto pela sociedade e é estar em constante 

formação para mediar amplamente os processos de desenvolvimento de seus estudantes. Não 

é fácil se desvincular da figura da tia carinhosa, mas é preciso, se faz cada vez mais 

necessário. Não é perder a afetividade e o amor das relações de sala de aula. Mas dar força ao 

movimento de luta, a professora de crianças de 0 a 6 anos é uma profissional habilitada e 

capacitada para o exercídio dessa profissão. Como destaca Freire: 

 

 
Ensinar é profissão que envolve certa tarefa, certa militância, certa especificidade no 
seu cumprimento enquanto ser tia é viver uma relação de parentesco. Ser professora 
implica assumir uma profissão enquanto não se é tia por profissão. [...] O processo 
de ensinar implica o de educar e vice-versa, envolve “a paixão de conhecer” que nos 
insere numa busca prazerosa, ainda que nada fácil (FREIRE, 2007, p.11).  
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Outros documentos oficiais também contribuem para a discussão acerca da concepção 

de Educação Infantil. Neste trabalho, buscarei citações de outras duas referências. São elas: 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) e Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). 

Em suas primeiras páginas, as DCNEI apresentam objetivos, definições, concepção de 

Educação Infantil, concepção de proposta pedagógica, princípios, além do direcionamento de 

organização do espaço, tempo e materiais, diversidade, crianças indígenas e do campo. 

Esse documento explicita a definição de Educação Infantil como:  

 

 
Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se 
caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem 
estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de 
crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, 
regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social (BRASIL, 2010). 
 

 

 A BNCC, em suma, é um documento regulamentador das competências gerais da 

Eucação Básica. Ela traz no corpo do seu texto de apresentação diversas referências aos 

documentos supracitados (Constituição, LDB e DCN). E diz:  

 

 
Essa intencionalidade consiste na organização e proposição, pelo educador, de 
experiências que permitam às crianças conhecer a si e ao outro e de conhecer e 
compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção científica, 
que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais (alimentar-se, vestir-se, 
higienizar-se), nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na 
aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas (BRASIL, 2018). 

 

 

 A partir desse compilado, é possível retirar dos mesmos documentos as orientações 

sobre a Avaliação na Educação Infantil. A LDB, as DCNEI e a BNCC regulamentam a 

intencionalidade da Avaliação de não apresentar caráter classificatório. Na LDB, como regra 

comum para esse segmento, diz o inciso I do 31º artigo: “Avaliação mediante 

acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, 

mesmo para o acesso ao ensino fundamental” (BRASIL, 1996). Nas DCNEI, a orientação 

complementa com “sem objetivo de seleção, promoção ou classificação” (BRASIL, 2010) e 

também salienta “a não retenção das crianças na Educação Infantil” (BRASIL, 2010). 
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 Reafirma a BNCC: 

 

 
[...], é preciso acompanhar tanto essas práticas quanto as aprendizagens das crianças, 
realizando a observação da trajetória de cada criança e de todo o grupo – suas 
conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens. (..) sem intenção de seleção, 
promoção ou classificação de crianças (BRASIL, 2018). 
 

  
Citando a BNCC, também encontramos que:  

 
 

Ainda, é preciso acompanhar tanto essas práticas quanto as aprendizagens das 
crianças, realizando a observação da trajetória de cada criança e de todo o grupo – 
suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens. Por meio de diversos 
registros, feitos emdiferentes momentos tanto pelos professores quanto pelas 
crianças (como relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e textos), é possível 
evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado, sem intenção de 
seleção, promoção ou classificação de crianças em “aptas” e “não aptas”, “prontas” 
ou “não prontas”, “maduras” ou “imaturas”. Trata-se de reunir elementos para 
reorganizar tempos, espaços e situações que garantam os direitos de aprendizagem 
de todas as crianças (BRASIL, 2018). 
 
 

 Dando continuidade, há também a orientação de emissão de um documento aos pais, 

para que seja possível o acompanhamento dos processos de aprendizagem de suas crianças. 

Como supracitado, todos os documentos consultados apontam que a avaliação na EI não deve 

apresentar cunho classificatório, representando aprovação ou reprovação. Porém, muitas 

escolas, mesmo impedidas de reter a criança, tendem a insistir no julgamento da 

aprendizagem ao final de um determinado período. Com a intenção de discorrer sobre um 

específico espaço-tempo, podendo ser bimestral, trimestral, semestral ou anual, as 

informações trazidas podem atrelar consequências negativas a vida da criança.   

 Numa tentativa de convencer aos pais de que o ensino é forte e/ou diferenciado, a 

maioria das escolas desconsidera o amplo e significativo sentido da avaliação, quando elabora 

uma extensa lista de características e metas de ensino e orientam seus professores a 

assinalarem os resultados atingidos ou não. Esse tipo de registro quantitativo, através de 

análises comparativas de desenvolvimento e situações fora de contexto, quer indicar que 

existe uma homogeneização do aprendizado, desconsiderando as particularidades do caminho 

percorrido e as hipóteses elaboradas por cada criança. Com essa prática, as crianças 

geralmente são avaliadas numa situação/problema, estipulada pela escola, para verificação de 

objetivos padronizados, que não leva em consideração como a criança agiu e reagiu, quais 
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foram os agentes externos influenciadores, quais experiências de vida estavam presentes 

naquele momento, entre outros aspectos importantes que compõem a criança. 

Nesse sentido, Hoffman direciona o olhar para a criança como protagonista do seu 

desenvolvimento, trazendo à luz o entendimento acerca da concepção de criança presente nos 

referenciais legais e trazendo a importância de uma avaliação comprometida com as 

concepções trazidas. Diz Hoffman:  

 

 
No seu processo de desenvolvimento, todas as manifestações e reações de uma 
criança articulam-se a esquemas de pensamento já construídos e são, ao mesmo 
tempo, prenúncios de novos entendimentos. Cada etapa de sua vida é altamente 
significativa e precedente às próximas conquistas. Ela está sempre no seu “melhor 
momento”, como ser inacabado, dependendo do apoio e do desafio dos adultos, da 
interação com os outros e de um ambiente rico em oportunidades para avançar em 
suas descobertas (HOFFMAN, 2018, p.132-133). 

 

 

Na contramão desse movimento de rotulação, surgem escolas e professores 

fundamentados teoricamente com a avaliação enquanto processo de acompanhamento das 

crianças, de constante observação reflexiva da prática pedagógica, de viabilizadora para a 

construção de planejamentos e ações mais significativas e concretas para as crianças. A 

avaliação é, nos estudos de Hoffman, mediadora e não apresenta nenhuma relação com o que 

se propõe com os documentos emitidos burocraticamente pela maioria das escolas.  

A avaliação Mediadora é parte fundamental da construção do presente trabalho 

descritivo-analítico e será base ao longo de todo o processo de escrita.   

 

1.2 Sob outro ponto de vista: O Ensino Fundamental e a Avaliação 
 

 Um relevante marco na história do Ensino Fundamental foi a ampliação da duração 

deste segmento. Com a lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, o EF passou a ser de nove 

anos, iniciando com crianças aos 6 anos completos matriculadas no Primeiro ano e 

terminando esta etapa de escolarização no Nono ano aos 14 anos.  

Compreendida como a segunda etapa do Ensino Fundamental e a maior da Educação 

Básica, diz o artigo 32 da LDB: “O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) 

anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a 

formação básica do cidadão” (BRASIL, 1996). E acrescenta no seu inciso I: “o 
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desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo” (BRASIL, 1996). 

 O Ensino Fundamental divide-se em Anos Iniciais, compreendendo do 1º ao 5º ano, e 

Anos Finais, do 6º ao 9º ano. Trazendo um recorte especificamente para o 1º ano, que faz 

parte do objeto de estudo da pesquisa, podemos observar que o principal objetivo da 

Integração dos segmentos é dar continuidade ao processo de construção de conhecimentos, e 

para isso, pensar na criação de estratégias significativas para receber as crianças em suas 

infinitas potencialidades. A passagem da EI para o EF constitui-se como a primeira grande 

transição na vida escolar de uma criança.  

Como indicado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 

Nove Anos, a intencionalidade presente na integração entre os dois segmentos visa que:  

 

 

O reconhecimento do que os alunos já aprenderam antes da sua entrada no Ensino 
Fundamental e a recuperação do caráter lúdico do ensino contribuirão para melhor 
qualificar a ação pedagógica junto às crianças, sobretudo nos anos iniciais dessa 
etapa da escolarização (BRASIL/2010). 

 

 

Ainda acrescenta a BNCC:  

 

 

Torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação tanto para as 
crianças quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se construa com base no 
que a criança sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva de continuidade de seu 
percurso educativo (BRASIL, 2018). 

 

 

Porém, cabe aqui ressaltar que esse movimento deve estar atento a outras duas 

questões que ainda se fazem muito presente na realidade da maioria das escolas: 

 

I) O entendimento de que a Educação Infantil é preparatória para o Ensino Fundamental;  

II) II) A concepção de que no Ensino Fundamental não é lugar de brincar.  

 

 Torna-se relevante retomar aqui, breve e profundamente a discussão acerca da 

Educação Infantil. Mesmo a sua concepção ser amplamente citada em diferentes referenciais 
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legais, é possível perceber seu caráter reducionista presente nas práticas escolares. A EI é 

vista como etapa que pode promover um melhor desempenho no Ensino Fundamental. Essa 

dinâmica é uma ação existente, defendida e praticada por docentes e responsáveis. Por 

exemplo, na EI, a criança tem sido estimulada a realizar atividades com movimentos 

repetitivos sob o argumento de que é necessário o treinamento da coordenação motora fina, 

objetivando o sucesso dos movimentos de escrita. Dessa maneira, as escolas fazem uso de 

uma grande quantidade de folhinhas e/ou livros didáticos com atividades para traçar, ligar, 

pintar no local designado, entre outros. Outra característica bastante mencionada é a do 

exercício do desenvolvimento da habilidade de concentração. Para isso, as crianças são 

treinadas com atividades que fazem com que elas permaneçam sentadas e quietas, como: 

jogos de memória, jogos virtuais, folhinhas de colorir, livros para manuseio, entre outros. Por 

esse viés, as escolas de EI e suas práticas pedagógicas seguem trilhando um caminho, que dá 

ênfase a um conjunto de atividades incompletas, desconexas com os objetivos da EI.  

Outra reflexão importante é entender o que a criança que estava na EI encontrará no 

EF. Por muitas vezes, o EF é concebido como um lugar de disciplina, controle do corpo, sem 

ludicidade e criatividade. São exemplos: a organização da sala de aula com cadeiras 

individuais e enfileiradas; a professora se posicionando sempre a frente das atividades 

oferecidas, uso predominantemente de cadernos e livros; uso de lápis grafite; material 

individual; tempo reduzido de brincadeiras livres; momentos de fala previamente 

estabelecidos pela professora; deslocamentos pela escola em filas separadas por gênero; uso 

de jogos apenas com algum direcionamento conteudista, entre outros. Com isso, a brincadeira 

como potencializadora dos processos de desenvolvimento infantil passa a ser considerada 

como um momento banal, de relaxamento quando se faz necessário e/ou atividade sem 

importância quando se tem sobra de tempo dentro da rotina escolar.  

Frente a esse cenário, como se dá a avaliação das crianças? Vamos nos debruçar sobre 

os documentos legais que estão sendo norteadores da pesquisa. Está presente nas DCNEF, no 

artigo 32, que a avaliação deve ser responsabilidade dos professores e da escola e deve 

assumir postura reflexiva da ação pedagógica. Diz o inciso II:  

 

 

Utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como a observação, o registro 
descritivo e reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os portfólios, exercícios, 
provas, questionários, dentre outros, tendo em conta a sua adequação à faixa etária e 
às características de desenvolvimento do educando (BRASIL, 2010). 
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O artigo 24 da LDB traz como as escolas devem promover a organização dos níveis 

Fundamental e Médio, além de regulamentar suas respectivas cargas horárias anuais, assim 

como também orienta a avaliação da aprendizagem das crianças, especificamente no inciso V, 

quando sinaliza cinco critérios . Em um deles: “a avaliação contínua e cumulativa do 

desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 

resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais” (BRASIL, 1996).  

Mas a perspectiva desse direcionamento tradicionalmente permanece voltado para 

práticas de avaliação findadas em processos exclusivamente classificatórios, 

consequentemente gerando rotulação e exclusão de crianças. Ora, se a escola é uma 

instituição que tem como principal objetivo o desenvolvimento das crianças, como podemos 

ainda entender que nesse mesmo espaço há um sistema de notas que designa quem está apto 

ou não apto a cursar o próximo período? 

A rotina avaliativa de grande parte das escolas de Ensino Fundamental-Anos Iniciais 

consiste na classificação por notas como carro chefe de verificação de ensino e aprendizagem 

das crianças. Através da pontuação, a vida escolar da criança é medida e rotulada.   

Dentro desse cenário, como analisar o que está posto trazendo à luz a avaliação 

mediadora? Na verdade, essa prática implica muitas questões e responsabilidades. A 

intencionalidade jamais será a de comprovação, julgamento e/ou medição. Um de seus 

objetivos fundamentais é acompanhar o desenvolvimento da criança, observando, atuando e 

refletindo meios que propiciem sua plena construção. Para isso, é necessário que os 

professores conheçam suas crianças, reconheçam seus conhecimentos prévios, entendam suas 

histórias, os aspectos culturais, políticos e sociais que constituem suas infâncias.  

A partir de diferentes instrumentos de avaliação recomendados pelas DCNEF e 

discutidos amplamente por muitos teóricos da Educação, a equipe docente tem embasamento 

necessário para propiciar às suas crianças um processo de avaliação coerente com um prática 

pedagógica significativa e justa, que tem como metas o desenvolvimento infantil e a reflexão 

do planejamento de estratégias pedagógicas.  

A avaliação mediadora se faz muito mais abrangente do que a reflexão sobre a criança, 

essa prática é norteadora do trabalho docente, que permite  ver um grupo de crianças em sua 

heterogeneidade, indivualizando seus processos de ensino e aprendizagem, acompanhando e 

atuando em suas conquistas e dificuldades. Mas para isso, é necessário estudo e dedicação dos 

professores, que propiciem alicerce e embasamento teórico acerca do que se propõem a fazer.  
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Aprender a observar e a registrar as observações feitas – seja em estágios ou outras 
modalidades de iniciação profissional – é parte do processo de aprendizagem e da 
prática de observação e registro da nossa própria atuação pedagógica. Importa 
observar e registrar relações e processos, mais do que fatos ou objetos. Na educação 
infantil e no ensino fundamental, são requisitos para o planejamento e a avaliação: 
conhecer a própria prática, pensar a prática, observar a própria prática; observar e 
fazer registro diário das crianças, seus processos e relações; observar-nos uns aos 
outros (professores), de modo a aprendermos uns com os outros; identificar 
problemas e dificuldades enfrentadas no cotidiano; ler textos científicos e livros 
literários que ajudem a pensar a prática, a criar e imaginar; escrever e repensar 
nossas relações com a escrita; escrever para sistematizar práticas, atividades 
realizadas, dúvidas, conhecimentos (KRAMER; NUNES; CORSINO, 2011: p.81). 

 

 

Dessa maneira, observar, descrever, analisar, refletir e atuar mostram-se como 

características fundamentais ao exercício da avaliação mediadora. O registro diário age como 

instrumento potencializador dessa prática. Escrever sobre as diversas manifestações e 

situações de sala de aula permite que os professores tenham acesso a um conjunto de 

informações qualitativas acerca de suas crianças. E quando menciono professores no plural, 

acrescento as afirmações de Hoffman (2018, p. 65), quando ela diz que “é muito importante 

criar oportunidades frequentes de troca de ideias entre os adultos que trabalham com a 

criança”. Possibilitando, assim, que os registros compartilhados dos diferentes professores 

tragam uma perspectiva coletiva, positiva e favorecedora para uma reflexão sobre o caminho 

percorrido, as dificuldades que surgiram, as necessidades e as conquistas das crianças.  

Diversos outros instrumentos também se configuram como estratégias que 

proporcionam às crianças um lugar de autonomia no próprio processo de avaliação. Como por 

exemplo, o uso de portfólios, que permite com que as crianças produzam, escolham e 

registrem (ou não) o processo de ensino e aprendizagem desenvolvido e construído, com os 

diferentes aspectos de suas trajetórias. Interessante ressaltar o ponto de vista social que este 

modelo de registro pode alcançar, uma vez que ele pode ser socializado entre a comunidade 

escolar. Os portfólios admitem diferentes tipos de linguagem, como fotos, recortes, colagens, 

textos etc. e caracteriza a identidade da criança, enquanto produção legítima. Cabe aqui 

concluir com uma observação muito importante, o portfólio não deve ser entendido como uma 

coletânea de atividades iguais, bem sucedidas e/ou bonitinhas. A criança é dona desse 

processo e deve ser incentivada a assumir tal lugar. 

Complementando, a participação da família e dos responsáveis se dá nesse movimento 

qualitativo de avaliação como influenciadora de um processo efetivo e coerente de ensino e 

aprendizagem. Através do uso e socialização de diferentes instrumentos, eles podem atuar 

mais participativamente. Uma rede mais envolvida permite com que a criança tenha mais 
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suporte. Um sistema diversificado oportuniza que as potencializadades das crianças sejam 

exploradas e evidenciadas.  

No próximo capítulo, o leitor será apresentado ao lócus da construção deste trabalho e 

convidado a direcionar o olhar para o lugar de onde a pesquisa nasceu e foi desenvolvida.  
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2. A escola é minha? É nossa? Não! Na verdade, é dele!  
 

As instituições privadas de ensino são gerenciadas por uma ou mais pessoas físicas ou 

jurídicas, podendo ser mantidas por meios próprios e/ou recursos obtidos através de 

pagamento de mensalidades dos alunos matriculados.  

Consta no artigo 209 da Constituição de 1988 que “O ensino é livre à iniciativa 

privada, atendidas as seguintes condições: I - cumprimento das normas gerais da educação 

nacional; II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público” (BRASIL, 1988). 

Acrescentando, diz o inciso II do artigo 19 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), lei nº 9394/96,  que as instituições privadas são classificadas na categoria 

administrativa como: “II Privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas 

físicas ou jurídicas de direito privado” (BRASIL, 1996).  

E por fim, diz o inciso III, no artigo 7, da mesma referência documental supracitada 

“O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: III capacidade de 

autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da Constituição” (BRASIL, 1996). 

 Neste capítulo, buscarei expor brevemente de que forma se organiza e funciona a 

instituição privada de ensino observada, através do meu ponto de vista enquanto 

pesquisadora, situando, assim, o lugar de pesquisa do presente trabalho. Nas próximas duas 

partes deste capítulo, apresentarei um olhar direcionado à dinâmica da Escola. Por motivos 

éticos, em todo este trabalho, usarei o nome fictício Escola com inicial maiúscula para nomeá-

la. Cabe aqui ressaltar a não intencionalidade de julgamento, o objetivo é situar os leitores 

acerca da realidade vivenciada como minha experiência profissional. No subtítulo final, 

apresentarei os aspectos identificados no Projeto Político-Pedagógico como relevantes para o 

estudo deste trabalho. 

 

 

2.1 Contextualizando a dinâmica de uma instituição privada de ensino 
 

 Proponho, como recorte, um olhar direto à dinâmica de organização e  funcionamento 

da Escola.  

Como toda e qualquer empresa, a Escola tem um dono e apresenta em suas estruturas 

organizacionais uma estreita relação entre as áreas administrativas e pedagógicas. Em outras 

palavras, oberservando seu organograma, torna-se fácil evidenciar que ambos funcionam 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art213
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concomitantemente, um não existe/sobrevive sem o outro. Setores como Manutenção, 

Limpeza, Departamento Pessoal, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Marketing, 

Mecanografia, Financeiro e Jurídico são esferas tão importantes quanto o Pedagógico. A 

coordenadora administrativa é tão importante quanto a pedagógica.    

Em linhas objetivas, o propósito principal da empresa é a manutenção do seu caráter 

lucrativo. De que maneira? A equipe docente e todas as ações pedagógicas realizadas são o 

produto de venda. Mas não é apenas isso. Para que seja, de fato, um investimento rentável, a 

empresa precisa manter-se com um número de matrículas efetivas, que cumpra 

financeiramente a folha de gastos existente. Nesse sentido, o oferecimento de um serviço de 

educação particular não diz respeito apenas ao pedagógico. Aos seus clientes, são 

proporcionados outros serviços, entendidos e ofertados como diferenciais, como, por 

exemplo: salas de aula climatizadas, diferentes tipos de ambientes, banheiros equipados, 

mobiliário novo, uso de novas tecnologias, serviços de limpeza e manutenção, mídias sociais, 

informatização de serviços da secretaria, câmeras de segurança, atendimento médico, 

comunicação efetiva com a escola, entre outros.  

No caso da Escola, ela é a filial-sede do grupo de três unidades existentes no Estado 

do Rio de Janeiro. No organograma, o dono é apresentado como o Presidente do Grupo 

Escolar. Há também o cargo de Diretora Administrativa-Pedagógica, gestora direta de toda a 

equipe em sua totalidade. Cada unidade tem seu corpo gestor, docente e administrativo.   

No próximo subtítulo, acrescentarei mais um recorte, trazendo o ponto de vista sobre 

os aspectos específicos de sala de aula da Escola. 

 

2.2 Mas como de fato o cotidiano da sala de aula é influenciado? 
 

Como explicar o funcionamento de uma turma dentro de um ano escolar? Como se dá 

a construção e o desenvolvimento desse grupo? Na prática, antes mesmo do início das aulas, a 

turma só é efetivada se houver um número mínimo de alunos pagantes matriculados. Ressalto 

aqui pagantes, porque alunos com bolsa parcial ou integral (filhos de professores) não são 

contabilizados nessa conta. Na realidade, quando há mais de uma turma por nível, os alunos 

bolsistas são divididos para que haja uma maior produtividade, objetivando que cada turma se 

mantenha financeiramente.  

Caso uma turma não atinja o número mínimo desejado, o setor financeiro planeja e dá 

início a um plano de ação para que seja possível a formação do grupo. São estratégias de 
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captura de novas matrículas: oferecimento de desconto para interessados que tenham visitado 

a escola, campanhas de desconto progressivo como “Traga um amigo”, mudança de turno, 

etc. Essa quantidade de matrículas também implica na possibilidade da professora ter ou não 

uma auxiliar pedagógica. 

Supondo que todas essas implicações sobre a formação de uma turma tenham sido 

atingidas positivamente, ao longo do ano, sua produtividade é rigorosamente acompanhada. 

Através de planilhas com dados financeiros das turmas, a Escola gerencia todas as questões 

que envolvem a conservação do número existente de matrículas.  

Durante o período letivo, os diferentes projetos pedagógicos são apresentados pela 

coordenadora à equipe docente. Em seguida, os professores realizam o planejamento, 

estabelecem o cronograma de atividades e elaboram a lista de material a ser comprada. Nesse 

momento, entra em cena a manutenção dos aspectos lucrativos de cada turma, ou seja, a taxa 

de adimplência torna-se fator primordial dessa análise e assim, as atividades dos projetos 

pedagógicos são autorizadas ou vetadas. Por exemplo, se uma turma apresenta um saldo 

financeiro positivo, ela tem maior probabilidade de ter aprovação na compra de materiais para 

o desenvolvimento das atividades planejadas pela professora.  

Outro fator importante nessa dinâmica é o controle do bom relacionamento entre 

professores e responsáveis, ou seja, colaboradores e clientes. Através de dinâmicas como 

reuniões de pais, conversas com pais identificados como influenciadores, pesquisas de 

satisfação, a equipe gestora administra o clima existente em cada grupo. Quando surge 

alguma questão que possa gerar algum tipo de conflito, a equipe gestora estabelece 

estratégias, evitando desgastes que possam desencadear num eventual cancelamento da 

matrícula de alguma criança. 

Ao longo de um ano, as famílias se apresentam como o termômetro leigo do processo 

educativo desenvolvido com as crianças. Muitas das questões trazidas por eles são individuais 

e/ou baseadas em suas experiências escolares. O período de 200 dias letivos torna-se o tempo 

de ação da equipe escolar para que as famílias usufruam do serviço oferecido e sobretudo, ao 

final desse período, renovem esse contrato de parceria educacional, permanecendo cliente o 

maior tempo possível. Por isso é fundamental a satisfação total dos clientes.  

 

 

2.3 Projeto Político-Pedagógico: Análise do documento e a identificação de pontos sobre 

a avaliação das crianças  
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O Projeto Político-Pedagógico é o documento que apresenta a intencionalidade 

política e educativa da escola. Refletindo sobre o seu nome, este escrito é um norteador das 

práticas escolares presentes. Dessa forma, ele é projeto porque trata-se de um plano, uma 

intenção, um conjunto de objetivos a serem realizados, um compromisso elaborado por toda a 

comunidade escolar envolvida. Também é político, porque seu embasamento reflete a 

construção do cidadão na nossa sociedade. É pedagógico, pois sua principal função é  elucidar 

os propósitos educativos a serem desenvolvidos com as crianças. Em suma, Projeto, Político e 

Pedagógico não existem separadamente. Na verdade, apresentam-se como pertencentes um ao 

outro. Educar é um projeto político.   

    Através do PPP é possível encontrar diferentes tipos de informações, tais como: 

identificação da escola, assim como missão, valores, clientela, levantamento de dados sobre o 

processo de ensino- aprendizagem, formas de relacionamento com a família, recursos 

materiais, diretrizes pedagógicas, concepção metodológica, currículo, avaliação da 

aprendizagem, entre outros.  

  Dentre as responsabilidades de uma instituição de ensino, indicadas no artigo 12 da 

LDB, o inciso I diz “Elaborar e executar a sua proposta pedagógica. No artigo 13, que elucida 

as competências dos professores, no inciso I, diz “participar da elaboração da proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino.” Dessa maneira, a LDB traz a obrigatoriedade de 

cada instituição a construção e a implementação do seu PPP. Outra orientação muito 

importante é a do envolvimento de toda a comunidade escolar (professores, alunos, 

colaboradores, família) nesse processo.  

Este documento é de extrema relevância e deve estar ao alcance de toda a comunidade 

escolar, uma vez que estão nele concentradas todas as fontes seguras de informação sobre a 

escola. Para efeitos legais, deve ser (re)apresentado anualmente, o que demonstra a sua 

fluidez, objetivando o processo contínuo de reavaliação das práticas pedagógicas. Nas 

palavras de Veiga: 

 

 
Nessa perspectiva, o projeto político-pedagógico vai além de um simples 
agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas. O projeto não é algo que 
é construído e em seguida arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais 
como prova do cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é construído e vivenciado 
em todos os momentos, por todos os envolvidos com o processo educativo da escola 
(VEIGA, 1998, p.11-35). 
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Nas linhas abaixo, iniciarei as observações e reflexões acerca do PPP da Escola. Este 

estudo tem como objetivo identificar as partes que compõem esse importante documento, 

assim como, as explicitações sobre seu funcionamento, suas relações hierárquicas e sobretudo 

os apontamentos sobre a Avaliação da Aprendizagem das crianças. 

Numa instituição particular, a gestão é exercida pela figura do diretor, que tem 

autonomia para deliberar sem consultar a comunidade escolar envolvida. Dessa forma, a 

gestão não é democrática, conforme apresenta o artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional para o ensino público:  

 
 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público 
na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 
princípios: I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; II – participação das comunidades escolar e local em 
conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996). 

 

 

No trecho abaixo, podemos perceber a ênfase dada pela Escola ao caráter de liderança 

da figura do diretor :  

 

 
A escola particular é, sim, uma empresa, e como tal tem de saber lidar com os 
mesmos desafios das empresas, tem suas diretrizes e metas bem definidas e 
desdobradas em processos e sub processos alinhados constantemente pela liderança, 
nesse caso a Direção (PPP,2017). 

 

 

Seguindo a gestão hierárquica, os coordenadores são as chefias imediatas da equipe 

docente, com menor poder e autonomia, comparado ao diretor. São responsáveis pela busca 

da excelência do andamento das atividades pedagógicas, administrando a eficiência, buscando 

caminhos alternativos, elaborando e sugerindo melhores alternativas, com o intuito de 

promoção do avanço e sucesso dos planejamentos. 

Cabe também aos coordenadores, intermediar as relações entre pais e professores. Ao 

longo de todo o ano letivo, algumas questões fogem à competência docente, sendo assim, 

entendida, resolvida e conduzida pelo coordenador.    
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O coordenador, ao mesmo tempo em que acolhe e engendra, deve ser questionador, 
provocador, animador e disponibilizando subsídios que permitam o crescimento do 
grupo, tem um papel relevante na formação dos educadores, ajudando a elevar o 
nível de consciência: tomada de consciência (PPP, 2017). 
 

 

 Dando continuidade à hierarquia dos cargos pedagógicos, os professores. Em linhas 

gerais, o destaque observado foi direcionado para o processo de formação continuada da 

equipe docente, sobretudo dando referência às novas tecnologias.  

 

 
É necessário então, que os professores do século XXI, em primeiro lugar, adquiram 
fluência tecnológica. Os professores precisam adquirir novas competências e 
habilidades para que os alunos possam aprender a conhecer, aprender a fazer, 
aprender a viver juntos e aprender a ser, compartilhando, trocando ideias e ideais, 
formando e transformando nossos alunos em pessoas melhores a cada dia (PPP, 
2017). 

  

 

O PPP ainda indica a Metodologia de Gestão de Processos como ação “que permite 

melhor gerenciamento do negócio, assegurando fluidez e integração necessárias com base 

nos requisitos dos clientes” (PPP,2017). 

 

 
A METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROCESSOS é pró- ativa, sendo estruturada 
para definir, avaliar, analisar e melhorar, de forma contínua, os processos do 
Colégio, com base nas necessidades dos clientes, maximizando a eficácia e a 
eficiência. Seus benefícios são inúmeros, dentre os quais podemos citar: definição 
do processo a partir de requisitos dos clientes; visão abrangente do negócio, com 
enfoque interfuncional; maior agilidade nas decisões; minimização de recursos e 
maior envolvimento dos colaboradores (PPP, 2017). 
 

 

Organizado em tabelas, os diferentes tipos de processos de funcionamento existentes 

na empresa foram divididos em: 1) Planejamento de Ensino, 2) Ensino-aprendizagem, 3) 

Infra-estrutura Educacional e 4) Apoio Administrativo. 

 São exemplos de processos de Planejamento de Ensino: Revisão da Metodologia, 

Grade curricular, Regimento escolar, Projeto Político Pedagógico, Plano de curso, Listagem 

de material e Material didático. Os processos de Ensino-aprendizagem compreendem: 

Desenvolvimento do plano de aula, Execução da aula e Avaliação do aluno. Como Infra- 

Estrutura Educacional constam: Biblioteca, Secretaria, Mecanografia, TI, Telefonia e 
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Tesouraria. E Apoio Administrativo: Compras, Limpeza, Manutenção, Móveis, 

Equipamentos, Ar condicionado, Elevador, Material, Confecção e  venda de uniformes etc.. 

 Acima, identificamos a Avaliação do aluno (Termo utilizado no PPP da Escola A) 

como processo pertencente à equipe docente e gestora no campo dos aspectos relacionados ao 

Ensino-aprendizagem.  

São nomeados como requisitos operacionais: instrumentos diversificados, diversidade, 

clareza, adequação à faixa etária, objetividade, limitação da abrangência dos objetivos. Como 

meta, salientam a garantia de que a faixa de distribuição de frequência de notas da turma 

atenda ao critério estabelecido. Dessa maneira, o controle de faltas é entendido como aspecto 

relevante para a avaliação.  

Para a Educação Infantil:  

 

 
Acompanhamento e registro do desenvolvimento do aluno nos aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, sem atribuição de notas. Avaliação semestral por 
meio de relatórios e portfólios (PPP, 2017). 

 

 

Para o Ensino Fundamental, organizado em um fluxograma, a Escola determina as 

etapas do processo de avaliação, que consistem em ações aplicadas para a construção da nota. 

Há o direcionamento de uso de instrumentos de avaliação qualitativos e quantitativos, a 

consolidação dos resultados, a análise de desempenho e o envio de dados à Direção.  

A composição das notas se dá por uma média qualitativa, que não tem 

encaminhamento específico, e uma média quantitativa, composta por teste (que podem ser 

teste 1, teste 2, simulado 1, simulado 2, trabalho com contrato e/ou teste correção de rumo) e 

prova. As crianças que atingirem média igual ou maior que 7,0 e frequência superior a 75% 

estão aprovadas. Aquelas que alcançarem média entre 4,1 e 6,9 participam do projeto de 

resgate de notas. Crianças com médias abaixo de 4,0 são reprovadas.  

Ao final de cada bimestre, a equipe gestora realiza o Conselho de Classe com a equipe 

docente, com a finalidade de análise do perfil da turma, construção dos patamares 

pedagógicos, observação dos resultados avaliativos, prováveis estudos de caso para alunos 

que não atingiram aprovação e estratégias para o próximo bimestre.  

Também presente nas orientações acerca da Avaliação do aluno, a Escola realiza a 

premiação do aluno destaque de cada turma. Essa criança deverá ter média acima de 9.0 em 

todas as disciplinas e nenhuma ocorrência disciplinar.  
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 No próximo capítulo, especificamente, trarei as observações sobre a Integração entre 

os segmentos, com análises das estratégias desenvolvidas nas turmas Pré–escolar II da EI e 1º 

ano do EF e as principais mudanças na rotina das crianças. E por último, os aspectos 

relacionados a avaliação das crianças, como orientações e instrumentos utilizados.  
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3. A Integração entre Educação Infantil e Ensino Fundamental I na Escola 
 

 Neste capítulo, o foco é dado às práticas observadas e analisadas na Escola para estudo 

da Integração entre os segmentos Educação Infantil e Ensino Fundamental, ou seja, as turmas 

Pré-escolar II da EI e 1º ano do EF. A intencionalidade deste trabalho não é julgar, apontar 

imperfeições e/ou corrigir rumos, mas descrever aspectos vivenciados no cotidiano da escola, 

analisá-los com suporte teórico e estimular diálogos reflexivos sobre esta temática e suas 

implicações.  

 Como sabido, a Integração é um momento gerador de grandes expectativas pelas 

crianças. Elas elaboram hipóteses, imaginam situações e acumulam muitas curiosidades. Cabe 

à escola tratar com devida importância e respeito as expectativas genuínas, apresentadas por 

elas. É plausível que não saibam nomear a ansiedade ou o medo presente nesses momentos de 

instabilidade, de desconforto, de mudança. Uma escola atenta às especificidades do 

comportamento infantil direciona seu trabalho com estratégias socioemocionais, promovendo 

acolhimento para as crianças. Quando a relação docente-discente é baseada em afetividade, 

torna-se uma experiência mais alegre e significativa para todos os envolvidos. Sentir afeição e 

carinho legitima a autoridade do professor. No que se refere a isso, acrescento as palavras de 

Paulo Freire:  

 

 

Significa, de fato, que a afetividade não me assusta, que não tenho medo de 
expressá-la. Significa esta abertura ao querer bem a maneira que tenho de 
autenticamente selar o meu compromisso com os educandos, numa prática 
específica do ser humano. Na verdade, preciso descartar como falsa a separação 
radical entre seriedade docente e afetividade. Não é certo, sobretudo do ponto de 
vista democrático, que serei tão melhor professor quanto mais severo e frio, mais 
distante e “cinzento” me ponha nas minhas relações com os alunos no trato dos 
objetos cognoscíveis que devo ensinar (FREIRE, 2015 p.138). 

 

 

Por outro lado, é comum tomarmos ciência de que o âmbito familiar também se 

apresenta como fator influenciador desse comportamento observado nas crianças. Os 

responsáveis possuem diferentes tipos de entendimento e preenchem a realidade delas com 

tais afirmações. A principal delas é a de que essa mudança é favorável ao amadurecimento, 

visto que olham para a próxima etapa escolar como mais séria, objetiva e sistematizada, 

influenciando potencialmente no processo de desenvolvimento dos seus filhos. É possível 

presenciar nas falas das crianças, características dessas interferências dos adultos quando elas 
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contam sobre suas expectativas, ou seja, o que esperam encontrar no 1º ano. Elas carregam 

essa interferência adulta quando respondem que irão aprender muitas coisas importantes, não 

terão mais tanto tempo para brincar, terão muitos deveres de casa, que se não estudarem vão 

repetir de ano e/ou precisam aprender para ter uma profissão.  

 A Escola propõe diferentes estratégias para este momento. No subtítulo abaixo, 

tratarei de apontá-las e analisá-las.   

 

3.1 – Análise das estratégias de integração ao 1º ano 
 

A lista de eventos da Escola, chamada de Agenda Cultural, possui diferentes tipos de 

atividades nas turmas de Pré-II, que visam a Integração entre os segmentos. Iniciarei a análise 

com exemplos de direcionamentos pedagógicos e em seguida apresentarei aqueles que são 

tratados como comemorações.  

As turmas de EI, na Escola tem sua grade de horários predominantemente na Língua 

Inglesa. As aulas especializadas, por exemplo, são ministradas em Inglês. As turmas de Pré-

escolar II são organizadas de maneira diferente, contando com uma professora de Português e 

divisão igual dos tempos de aula nas duas línguas. Para a Escola, esse caminho é considerado 

uma estratégia de adaptação, uma vez que o Ensino Fundamental é predominantemente em 

Português. Além disso, a Escola propõe nessa etapa da EI dar início ao processo de 

aprendizagem da leitura e da escrita. Porém, cabe aqui desvelar que esse caminho, sobretudo 

curricular, se aproxima da percepção dessa etapa como fase preparatória ao EF. Para isso, 

podemos recorrer aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento sinalizados pela BNCC 

para essa faixa etária, nomeada como crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses), tais 

como: 

 

 

EI03EF01- Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio 
da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas 
de expressão; EI03EF05- Recontar histórias ouvidas para produção de reconto 
escrito, tendo o professor como escriba; EI03EF06- Produzir suas próprias histórias 
orais e escritas (escrita espontânea), em situações com função social significativa; 
EI03EF09- Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros 
de palavras e textos, por meio de escrita espontânea; EI03ET04- Registrar 
observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, 
registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes (BRASIL, 
2018). 
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 Não há menção nesse documento sobre o processo de alfabetização e domínio do 

código alfabético na EI. As referências supracitadas permanecem no campo da aprendizagem 

da função social da escrita, através do trabalho de apresentação, manuseio, interpretação e 

compreensão de diferentes gêneros textuais. A BNCC orienta os primeiros anos do EF para o 

processo sistematizado de aquisição da leitura e escrita.  

Com esse caminho delineado, outras ações pedagógicas também são executadas, 

como: uso de material para a escrita, aumento da frequência de dever de casa e aplicação de 

simulados. As crianças do Pré-II iniciam o uso de atividades nos cadernos. As professoras são 

orientadas a produzirem “folhinhas de apoio” para a fixação dos conteúdos, com a realização 

em sala de aula ou em casa, cuja periodicidade passa a ser diária. Por último, a adoção de um 

renomado material didático trouxe a rotina de execução de simulados. Semestralmente, as 

crianças são testadas por esse material, produzido a partir dos conteúdos do livro. Com o 

objetivo de não gerar ansiedade ou medo nas crianças, a Escola optou em realizar as provas de 

simulado de forma surpresa, chamando-as de Trabalho Especial. Mesmo com o propósito de 

não serem cobradas, as crianças são orientadas dentro do que o manual aconselha, com todas 

as exigências cumpridas, como, se sentarem individualmente, realizarem os exercícios sem 

ajuda, marcarem corretamente o cartão resposta, entre outros direcionamentos. O resultado 

obtido não é divulgado aos pais, sendo anexado à pasta da criança.  

 No momento em que a Escola orienta seus docentes na realização deste tipo de 

planejamento nas turmas de Pré-II, percebe-se a intencionalidade predominantemente 

conteudista, gerando a falsa ideia de ensino eficiente e preparatório para o EF.  

 No último mês do ano letivo, a Escola realiza diferentes eventos para as turmas de Pré-

II, com o objetivo de aproximar as crianças e seus futuros professores. São eles: Realização de 

entrevista com a professora do 1º ano, Semana de Experimentação e encerra com a Noite da 

Soneca.   

 A entrevista com a professora do 1º ano é direcionada pela professora do Pré-II e 

construída com as crianças. Num primeiro momento, elas são incentivadas a refletirem sobre 

o 1º ano e compartilharem suas curiosidades e dúvidas. Todas as falas são registradas. No 

grande dia, elas preparam a sala de aula para receber a professora, sentam-se em roda, fazem 

suas perguntas e ouvem atentamente as respostas. Esse evento geralmente é muito 

enriquecedor. A espontaneidade das crianças é o grande diferencial desta atividade. É sempre 

recomendado que as crianças sejam encorajadas a conversarem livremente e tenham suas 

falas ouvidas. Esse espaço de diálogo é fundamental na construção do novo relacionamento 

de afetividade e confiança entre crianças e professora.  
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 A Semana de Experimentação conta com a participação das crianças do Pré-II em 

diferentes momentos com o 1º ano. Em cada dia, as atividades são planejadas e desenvolvidas 

com os dois grupos para que juntos socializem a rotina do 1º ano. As crianças participam das 

aulas especializadas com os professores do EF, como Artes, Robótica, Educação Física, 

Inglês e Música. O momento do lanche também é muito esperado pelas crianças, já que o EF 

lancha no pátio e a EI em sala de aula. E por último, vivenciam a Hora da Saída, momento em 

que o EF se posiciona no pátio e aguarda ser chamado pelo nome para ir embora.  

A Noite da Soneca se caracteriza como uma despedida da EI. Neste dia, as crianças 

não têm aula e chegam de tardinha com suas malas, roupas de cama e colchonetes.  A escola é 

enfeitada e organizada para essa noite especial. Logo na chegada, elas são recebidas com 

muita animação. Em seguida, as crianças participam de diferentes atividades divertidas, como, 

banho de piscina, caça ao tesouro, jantar temático, desfile de pijama, guerra de travesseiros, 

entre outros; e dormem na escola. No dia seguinte, o momento do café da manhã conta com a 

presença da equipe docente do 1º ano, uma oportunidade alegre e descontraída para as 

crianças interagirem com os futuros professores.  

 Os três eventos supracitados são muito aguardados pelas crianças do Pré-II e cumprem 

a função de apresentação do 1º ano de maneira leve e alegre. 

Para as turmas de 1º ano, a Escola apresenta uma programação de volta às aulas, com 

o principal objetivo de acolher as crianças no novo segmento. Nomeada como “Semana de 

boas vindas”, as crianças participam dos primeiros dias de aula com uma lista repleta de 

atividades divertidas. Seguindo um cronograma, em cada dia, as famílias são convidadas a se 

envolverem e colaborarem para o bom desenvolvimento das brincadeiras. E para que isso seja 

possível, antes do início das aulas, os responsáveis recebem uma circular com todas as 

informações sobre o evento.  

Geralmente as crianças chegam à escola muito animadas para participarem dessa 

semana especial. A Escola mobiliza um número grande de funcionários para que o evento seja 

realizado com segurança e cause uma boa primeira impressão nas crianças e seus 

responsáveis. Cada professor fica responsável pela condução de um momento, por exemplo: a 

professora de Natação brinca de banho de mangueira; a professora de Artes brinca de pintura 

no azulejo; a professora de Educação Física brinca de circuito com obstáculos, entre outros. 

Há também atividades executadas por outros membros da equipe, como Oficina de Robótica, 

Oficina de Culinária, Oficina de Experiência Científica; Oficina de Mandarim; Oficina de 

Inglês etc. Há dias em que as crianças podem ir fantasiadas e outros com roupas confortáveis 

para participarem das atividades sem se preocuparem com o bom estado dos uniformes.  
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Após essa semana de entretenimento, as crianças são inseridas no cotidiano pré- 

estabelecido do Ensino Fundamental. Trarei a seguir alguns aspectos observados. 

 

3.2 Análise das principais modificações na rotina das crianças no 1º ano 
 

 Ao longo deste subtítulo, apresentarei as principais mudanças que foram observadas 

na rotina das crianças ao chegarem ao 1º ano do EF. Como regra de organização estrutural da 

Escola, a maioria dos espaços frequentados pelas crianças do EF – Anos Iniciais é localizada 

no segundo andar, não tendo contato diretamente com o primeiro, onde localiza-se a EI. O EF 

– Anos Finais e o Ensino Médio ficam alocados no terceiro andar do prédio.  

 Observando as salas de aula, podemos listar algumas características, como tamanho e 

tipo de mobiliário. Em geral, possuem uma área total considerada grande, com capacidade 

para até 30 pessoas. Porém, ao contrário do Pré-II, há pouco espaço disponível para 

circulação, pois estão estruturadas com armários, estantes e mesas e cadeiras individuais e 

enfileiradas para os estudantes e para os professores, localizadas em destaque na frente da 

turma. Nas paredes de todas as salas, ao invés de contemplarmos produções de autoria das 

crianças, como no Pré-II, elas estão preenchidas com quadros padronizados com a figura do 

Mapa do Brasil, Sistema Numérico e Tabuada. Há um mural designado para a exibição de 

trabalhos de Artes e um quadro branco que preenche toda a parede de frente para as crianças. 

Esse cenário revela uma concepção de sala de aula como lugar destinado ao aprendizado, com 

ênfase na disciplina e foco, com crianças limitadas, controladas e sem distrações. Sobre a 

organização dos espaços, Horn sinaliza a influência do espaço no processo de 

desenvolvimento infantil quando diz:  

 

 

[...] um ambiente sem estímulos, no qual as crianças não possam interagir desde 
tenra idade umas com as outras, com os adultos e com os objetos e materiais 
diversos, influenciará de forma significativa em seu processo de desenvolvimento 
que consequentemente não ocorrerá de forma integral (HORN, 2004, p.17). 

 

 

 Além disso, outro ponto interessante para analisarmos é a organização do tempo, com 

a dinâmica constante de troca dos professores e a nova rotina das aulas. A grade de horários 

está dividida em disciplinas com tempos de cinquenta minutos de aula, inclusive as que são 

ministradas pela professora regente. As aulas especializadas também têm seus respectivos 
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professores e acontecem em espaços específicos. Na maioria das vezes, a professora da turma 

não participa desses momentos, ela permanece em sala de aula realizando suas tarefas 

“administrativas”, como correção de livros e cadernos. As crianças são estimuladas a 

organizarem seu material de acordo com a aula, por exemplo: para a aula de Música devem 

levar a flauta, para a aula de Natação devem levar o kit de banho, para a aula de Artes devem 

levar o avental de pintura. A rotina de atividades do 1º ano demanda crescente 

responsabilidade e organização com os pertences. 

 A mudança mais sentida pelas crianças no 1º ano é a proibição do uso do parquinho, 

uma vez que ele é considerado espaço da EI. O recreio do EF acontece na área da cantina e na 

quadra, lugares amplos que as crianças, ao terminarem seus lanches, podem brincar 

livremente por alguns minutos. A Escola oferece nesses espaços diferentes opções de 

brincadeiras para esse momento. As crianças podem brincar com as brincadeiras pintadas no 

chão, como a amarelinha e o tabuleiro gigante. Também podem solicitar os brinquedos da 

escola, como bola e corda. Ou ainda brincar de pingue-pongue ou totó. Outra estratégia foi a 

criação de horários na quadra para os jogos coletivos, ou seja, cada turma tem um dia 

específico para brincar de futebol, por exemplo. Nessa dinâmica, os supervisores precisam 

ficar atentos e verificar se as crianças lancharam, pois em alguns momentos elas preferem 

logo brincar do que comer ou optam por comer rápido para terem um tempo maior para 

brincar. 

Sendo assim, visto os pontos supracitados, o EF já no seu primeiro ano, se apresenta 

para as crianças como o lugar de controle corporal, oral e atitudinal. Além disso, o tempo 

passa a ser preenchido predominantemente por atividades conteudistas e repetitivas, revelando 

a desvalorização do brincar. Como salienta Borba (2006, p.34), a brincadeira é considerada 

“irrelevante ou de pouco valor do ponto de vista da educação formal, assumindo 

frequentemente a significação de oposição ao trabalho”. E acrescenta Corsino:  

 

Na medida em que as crianças vão crescendo, os gestos vão sendo cada vez mais 
organizados e até reprimidos, pois os espaços educativos estão estruturados para um 
coletivo de crianças que, para entrar na lógica da produtividade, precisa ser contido. 
Assim, o tempo para as brincadeiras e para as atividades de maior movimentação, 
que acontecem geralmente nos espaços externos ou ao ar livre, vai se reduzindo ao 
recreio e às aulas de educação física. Esta organização, que reforça a cisão entre 
corpo e mente, é fruto do projeto de Modernidade, que supervaloriza a razão em 
detrimento da emoção, do afeto, da sensibilidade e da arte (CORSINO, 2012 p.54). 
 

  



41 
 

 Baseado nisso, podemos analisar com muita concretude a ruptura significativa do 

brincar na Integração entre os segmentos. No EF há dia, lugar e horário determinados pela 

professora para brincar, apresentando destaque na concepção distorcida e desvalorizada do 

brincar. E assim, as crianças são disciplinadas a seguirem a dinâmica da eficiência presentes 

neste segmento, com o tempo direcionado à realização de muitos trabalhos e produções 

individuais.  

 

3.3 Avaliação – Orientações e instrumentos utilizados  
 

 Dentro da perspectiva de coleta e análise de dados observados na Escola, relatarei aqui 

os processos de avaliação realizados nas turmas de Pré-II da EI e do 1º ano do EF, trazendo à 

luz as orientações de instrumentos, procedimentos e documentos fornecidos pela Escola. 

 Para o Pré-II, assim como consta como orientação no PPP para toda a EI, a avaliação é 

qualitativa, não classificatória. O grupo docente tem autonomia para escolher os instrumentos 

avaliativos que embasem melhor as observações feitas sobre as crianças.  Numa concepção de 

avaliação mediadora, são essas escolhas que nortearão o acompanhamento, o processo de 

reflexão do ensino- aprendizagem das crianças, o planejamento e as ações pedagógicas. Nesse 

sentido, Hoffman (2018) afirma que:  

 

 

“A permanente curiosidade dos professores sobre as crianças é a premissa básica da 
avaliação em Educação Infantil, e não a intenção de julgar como positivo ou 
negativo o que uma criança é ou não capaz de fazer e de aprender” (HOFFMAN, 
2018, p25). 

 

 

Porém, na prática, ainda que não tenha a finalidade de aprovação ou retenção, o 

modelo de avaliação na Escola é composto por objetivos de aprendizagem a serem 

assinalados pela equipe docente através de conceitos. São eles: A para Atingido, EI para 

Etapa Inicial, EP para Etapa Posterior e NA para Não Atingido, significando basicamente se a 

criança alcançou ou não as metas pré-estabelecidas.  

 O ano letivo é dividido em três trimestres. Ao final de cada um deles, é emitido um 

Relatório de Avaliação das crianças. Com a nova BNCC, o modelo de avaliação da Escola A 

foi reformulado, passando a listar todos os objetivos de aprendizagem indicados na íntegra 

pela Base e um campo específico para a verificação dos conceitos. O uso desse referencial 
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sinaliza a intenção de conferir respeitabilidade ao processo desenvolvido, com frases técnicas 

e elaboradas, mas a criança é exposta “de forma padronizada, genérica e artificial” 

(HOFFMAN, 2018, p. 53).  

 Para o 1º ano, assim como na EI, o período letivo também é dividido em três 

trimestres. Ao longo desse período, as crianças participam de momentos de avaliação, como 

Semana de Testes, Semana de Entrega de Trabalhos, Semana de Simulados, Semana de 

Provas, entre outros. A equipe docente elabora esses instrumentos a partir dos conteúdos 

trabalhados no material didático. Paro (2001, p.40) salienta que essa avaliação restrita a 

testagem periódica “é feita sempre depois de certa porção de ensino em vez de acompanhar o 

seu desenvolvimento”. E com isso, a ênfase está no resultado em detrimento de todo o 

processo percorrido pelas crianças.  

Após a conclusão desses procedimentos, o preenchimento das fichas avaliativas e/ou 

boletins de cada um e o envio dentro do prazo são obrigatoriedades exigidas e controladas 

pela equipe gestora da Escola. É recomendável que os professores das aulas especializadas 

participem, mas nem sempre se faz possível, uma vez que a escola não fornece um horário 

para esse encontro.  Todos os arquivos preenchidos são enviados à coordenação e direção e 

aqueles que tem alguma especificidade que demande atenção especial são vistos com maior 

atenção e alterados, se houver necessidade. Cabe aqui especificar que nem sempre a correção, 

de fato, tem motivação na criança, muitas vezes é por causa da família.  

No momento do Conselho de Classe, atividade em grupo com a presença de toda a 

equipe pedagógica, as professoras dos dois segmentos apresentam suas turmas, de acordo com 

o preenchimento de um roteiro, previamente entregue pela escola. São eles: perfil da turma, 

número total de crianças, número total dividido em gênero, características do grupo, pontos 

positivos, pontos negativos, crianças que necessitam de intervenção da Coordenação, crianças 

que os conceitos foram alterados pela coordenadora e/ou diretora, agendamentos de futuras 

reuniões com os responsáveis. 

Após todas as etapas supracitadas, os responsáveis são convocados a comparecerem na 

escola. Os pais da EI para receberem o Relatório de Avaliação dos seus filhos e os pais do EF 

recebem um boletim com a média obtida pelas crianças na realização dos instrumentos 

quantitativos utilizados em cada disciplina. Ele também sinaliza se a criança está em período 

de recuperação de nota ou não.  

Para esse momento de entrega de resultados, os responsáveis assistem a uma reunião 

com os professores com o intuito de serem apresentados aos projetos, atividades e conteúdos 

trabalhados com as crianças. De forma equivocada, a Escola entende que essas informações 



43 
 

compartilhadas através de falas explicativas, textos e fotos são ilustrativas para que os pais 

compreendam os Relatórios ou Boletins. Esses encontros tratam apenas dos assuntos 

pedagógicos coletivos, transferindo aos pais a ideia de que todas as crianças foram 

estimuladas a desenvolverem as mesmas habilidades e expostas aos mesmos conteúdos. Caso 

não tenham alcançado o esperado, a centralidade do problema não está na escola, mas na 

criança. E com isso, ressaltam aos pais que a escola está à disposição para ajudar aqueles 

desejam conversar sobre algum ponto particular sobre suas crianças. Nas palavras de Paro, 

“nunca é a escola que reprova, a escola que não ensina, a escola que falha; a ênfase é sempre 

no aluno que é reprovado, que não aprende, que fracassa” (PARO, 2011, p. 47). 

Finalizando aqui esse ponto de análise, a avaliação mediadora, ao contrário dos 

documentos classificatórios elaborados pela Escola A, permitiria que o professor, ao observar, 

registrar e refletir sobre sua criança enquanto sujeito histórico-social, contextualizasse seus 

processos de aprendizagem, possibilitando intervenções pedagógicas comprometidas, de fato, 

com o desenvolvimento integral das crianças.  

E seguindo na direção dessa prática pedagógica reflexiva, Freire nos encanta quando 

sabiamente diz: 

 

Que bom seria, na verdade, se trabalhássemos, metodicamente, com os educandos, a 
cada par de dias, durante algum tempo que dedicaríamos à análise crítica de nossa 
linguagem, de nossa prática. Aprenderíamos e ensinaríamos juntos um instrumento 
indispensável ao ato de estudar: o registro dos fatos e o que a eles se prende. A 
prática de registrar nos leva a observar, comparar, selecionar, estabelecer relações 
entre fatos e coisas. Educadores e educandos se obrigariam, diariamente, a anotar os 
momentos que mais os haviam desafiado positiva ou negativamente durante o 
intervalo de um encontro ao outro (FREIRE, 2007: p82-83). 
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Considerações Finais 
 

Concluindo, e não encerrando, o presente trabalho monográfico projetou estabelecer 

uma linha de pesquisa que permitisse a observação, o estudo e a reflexão sobre o processo de 

Integração entre os segmentos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, trazendo a 

Avaliação como facilitadora de um viés mais diferenciado.  

Muros ou pontes? Ruptura ou continuação? Este trabalho contribuiu para a importante 

reflexão sobre instrumentos avaliativos qualitativos, que definitivamente precisam “sair do 

papel” e assumirem o caráter orientado e fundamentado em diferentes referências teóricas e 

legais.  

Através dos caminhos bibliográficos percorridos, me deparei concomitantemente com 

entendimentos e questionamentos. Sob a perspectiva da avaliação mediadora, conceito 

explicitado aqui por Hoffman, foi possível elucidar os caminhos de uma prática pedagógica 

comprometida com o desenvolvimento integral das crianças. A avaliação mediadora é capaz 

de ser ferramenta potencializadora ao promover uma prática de acompanhamento do processo 

de ensino-aprendizagem coerente e produtivo para as crianças, permitindo a reflexão da 

prática docente e das estratégias pedagógicas. 

Tradicionalmente ainda nos deparamos com modelos de avaliação classificatórios, 

disfarçados tecnicamente de melhor (ou única) opção para as crianças. Mesmo que no 

momento da Integração não sejam utilizados para retenção, como sabido, eles podem agir 

como instrumentos de verificação e rotulação, corroborando com consequências negativas ao 

processo de construção da criança. 

A relevância desse trabalho se deu na possibilidade de trazer à tona esta discussão 

sobre o movimento de construção da avaliação mediadora ao longo do processo de 

institucionalização das infâncias. Para que, sobretudo, a Integração entre os segmentos seja, 

de fato, ponte e deixe de ser muro.  
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