
Primeira Infância
Tempos e Espaços de Aprendizagens

CEI Prof Emiliano Stolf



Como potencializar os 
tempos e espaços para 

que se tornem 
ambientes de 

aprendizagens?

CEI Irmgard Zoschke



Brasil é um país com uma 
ampla diversidade: cultural, 
física, social, econômica; mas 

com a mesma legislação
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Legislação
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Porque ainda temos na Educação Infantil do País essa realidade?
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Essas práticas vieram da Saúde, da Assistência...



Eu, enquanto Dirigente, Técnico da 
Secretaria de Educação, Diretor, 

Professor, o que eu faço para 
garantir os Direitos das Crianças 

previstos na legislação?

CEI Profª Teresa Raquel S. de Araújo



Direitos 
de Aprendizagem e 
Desenvolvimento

CEI Dr. Arão Rebello



Mudança de 
Cultura na 

Cidade

CEI Profª Marlise Theis



Para provocar as mudanças é 
necessário:

Regime de Colaboração
Vara da Infância e Juventude;

Ministério Público;

Câmara de Vereadores;

Conselho Tutelar;

Conselho Municipal de Educação;

Entre outros Conselhos.

Com o regime de colaboração conseguimos consolidar 
os direitos

CEI Irmã Maria C. Prullage



Formação Continuada e Permanente



E a partir daí o que devemos 
oferecer?

CEI Profª Marlise Theis



CEI Irmã Maria 

Interações e brincadeiras com intencionalidade

CEI Profª Marlise Theis 



Vivências e Experiências 

 Que tenham sentido e significado para as 

crianças;

 Que possibilitem experiências instigantes, 

desafiadoras;

 Ampliação do repertório.

CEI Frieda Zadrozny



Pensar tempos, espaços e materiais...

CEI Emília Piske
CEI Profª Marlise Theis



Que tempo é este? 
Tempo do relógio, do adulto ou da criança?
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CEI Erica Braun



Rotinas...
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Tempos...

Organização do 
cotidiano para 

superar as prática 
repetitivas, 
mecânicas e 

rotineiras
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CEI Profª Marlise TheisCEI Profª Elzira Hornburg
CEI Profª Marlise Theis

Acolhida
e

Despedida

CEI Alberto Stein



Alimentação...

CEI Frei Silvério Weber

CEI Profª Marlise Theis



Respeitar as necessidades e vontades das crianças

CEI Irmã Maria C. Prullage

CEI Bertha Muller



Espaços/Ambientes...

 Espaço é Currículo,

 Terceiro Professor,

 Ampliação das possibilidades

e descobertas,

 Despertar a curiosidade.

CEI Profª Marlise Theis
CEI Emiliano Stolf

CEI Profª Marlise Theis

CEI Frieda Zadrosny



Materiais...
“Os materiais, brinquedos, elementos e objetos 
que compõem o espaço da Educação Infantil 

configuram um conjunto de escolhas das 
crianças e dos professores e contribuem para 

que as propostas pedagógicas sejam 
impregnadas de sentido.” 

(BLUMENAU, 2021, p. 38) 



Materiais não estruturados

CEI Profª Marlise Theis

CEI Profª  Marlise Theis



Oportunizar um espaço externo 
agradável, rico de alternativas e 

escolhas

CEI Carlos Roweder
CEI Franz Volles



Desemparedar...

CEI Profª Marlise Theis CEI Profª Teresa Raquel S. de Araújo



CEI Nazaré

“A mudança não virá se esperarmos 
outra pessoa ou outros tempos. Nós 
somos aqueles por quem estávamos 
esperando. Nós somos a mudança 
que procuramos.”

Autor Desconhecido



PATRICIA LUEDERS
Dirigente de Educação de Blumenau/SC

Presidente Undime Santa Catarina e Região Sul

Gratidão!
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