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Conceitos principais que permeiam a BNCC – EI 

Conceito de Infância 

(Re)conhecer as crianças nas suas singularidades;

A interligação das características de cada criança, do

seu processo de maturação biológica e das

experiências vividas e das interações sociais, faz de

cada criança um ser único, com características,

capacidades e interesses próprios, com um processo

de desenvolvimento singular e formas próprias de

aprender.



- O Conceito de infância irá refletir na organização didática

que mudam o foco do currículo da perspectiva do/a

professor/a para a perspectiva da criança a partir do trabalho

por Campos de Experiências que envolvem todos os

momentos da jornada das crianças na Educação Infantil.



CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS

 A ideia dos Campos de Experiência mobiliza a reflexão

sobre a organização do currículo a respeito dessa outra

possibilidade de constituir uma escola de Educação Infantil

que respeite as especificidades das crianças que vivenciam

esses contextos educativos favoráveis para as diversas

possibilidades de aprender.





 Os CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS não devem ser

tratados como divisões de áreas ou componentes

disciplinares e que sua didática não incentiva aprendizagens

particulares, mas sim procura ampliar e aprofundar as

experiências que as crianças vivem diariamente.

 Não se trata de dar novo nome à velha forma de

fragmentar o conhecimento.

 O conceito de EXPERIÊNCIA reconhece que a imersão

das crianças em práticas no meio físico, social e cultural

que possam promover aprendizagens significativas em

momentos plenos de afetividade, invenções e descobertas.



 Articulação dos CAMPOS DE EXPERIÊNCIA com os

DIREITOS DE APRENDIZAGEM expressam os diferentes

modos como as crianças aprendem, ou seja, convivendo,

brincando, participando, explorando, expressando e

conhecendo-se.

 As instituições de Educação Infantil, são responsáveis

por criar, pensar e estruturar um trabalho educativo

que garanta a legitimidade de seus direitos.

 Favorecer e valorizar as múltiplas interlocuções

dialógicas entre os adultos e crianças, desde bebês, e

entre as crianças, no sentido de articular a resposta à

escuta dos ditos, não ditos, presumidos em todo o

contexto.



 Organização e disponibilidade de um ambiente culturalmente

rico e estimulante;

 Trabalho pedagógico coerente e consistente, em que as

diferentes experiências e oportunidades de aprendizagem

tenham sentido e ligação entre si;

 Relações afetivas estáveis, em que a criança é acolhida e

respeitada, que promova um sentimento de bem-estar e a

vontade de interagir com os outros e com o mundo;

 Observar, registrar, documentar, planejar e avaliar.
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“Quando as crianças brincam

E eu as ouço brincar,

Qualquer coisa em minha alma

Começa a se alegrar.

E toda aquela infância

Que não tive me vem,

Numa onda de alegria

Que não foi de ninguém.

Se quem fui é enigma,

E quem serei visão,

Quem sou ao menos sinta

Isto no coração.

Fernando Pessoa.


