
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CHE - CÂMARA DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E EDUCAÇÃO ( PÔSTER )

NOME: ALICE ANDRADE DA SILVEIRA

TÍTULO: EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CARANGOLA- MG:

AUTORES: ANTONIA SIMONE COELHO GOMES, ALICE ANDRADE DA SILVEIRA, RANNIELLY FERNANDES COUTO, ALICE ANDRADE DA SILVEIRA, ANTONIA SIMONE COELHO GOMES 

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAPq

PALAVRA CHAVE: CULTURA DE CRECHE, PEDAGOGIA DE CRECHE, CULTURA MATERIAL, EDUCAÇÃO INFANTIL. 

RESUMO

O objetivo desse estudo é apresentar os resultados parciais da pesquisa

desenvolvida nas creches municipais de Carangola MG, em que se busca

identificar e documentar os brinquedos e os materiais pedagógicos utilizados

pelas professoras em práticas de cuidar e educar crianças de 0 a 3 anos. O

ponto central converge para a identificação de como é produzida uma cultura

de creche, ideia que segundo CONCEIÇÃO e FISCHER (2015), corresponde a

“um conjunto de práticas, procedimentos e ações de cuidado/educação que se

estruturam a partir da organização dos tempos/espaços/rotinas da creche”. O

caminho metodológico foi delineado a partir do mapeamento de publicação da

área reunida no Grupo de Trabalho GT7 da ANPEd relativo ao período de 2000

a 2015 que dá visibilidade aos processos educativos da criança de 0 a 6 anos.

São duas as creches participantes dessa fase da pesquisa, uma se localiza em

um bairro da periferia e a outra em uma área central e faz parte das ações do

Proinfância – Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de

Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil. A entrada no

campo se deu, no primeiro momento, para fotografar e realizar o registro dos

materiais e brinquedos disponíveis no ambiente. Em prosseguimento

passamos a observar a atuação das professoras na promoção dos cuidados,

proteção e formas de interação lúdico/pedagógica com os bebês e crianças

pequenas. As narrativas das professoras também foram tomadas como objeto

de estudo na busca de compreender um pouco mais sobre como são



exploradas as práticas educativas e compreender como se estruturam os

espaços/ tempos da creche, podendo ser avaliado o lugar destinado à

ludicidade. Os resultados servirão como indicadores para a criação de uma

proposta de formação continuada para as profissionais que atuam nessa área.
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