
EDUCAÇÃO INFANTIL

O Núcleo de Educação Infantil vinculado à Coordenadoria de Educação, da Secretaria de 
Educação (SME) é constituído por vinte e seis escolas de educação infantil localizadas nos diversos 
bairros do município e atende aproximadamente 2.900 crianças. 

As  escolas  de  educação  infantil,  antes  creches,  até  o  ano  de  2000  estavam lotadas  na 
SEMAS e tinham como princípio o cuidar. Em 2001 foram transferidas para a SME e passaram a 
ter como princípios, o cuidar e o educar. A partir do ano de 2005, em atendimento à Resolução 
01/2003 do Conselho Municipal de Educação, as referidas escolas passam a ter seu espaço físico e 
orientação pedagógica reorganizados. 

Além disso, neste período, com a implementação do Programa de Formação Continuada 
(Re)significando  Saberes  na  Educação  Infantil,  construiu-se  o  Projeto  Político  Pedagógico 
(juntamente  com  as  comunidades  escolares),  o  Regimento  Escolar  e  o  Referencial  Curricular 
Municipal.  A  construção  destes  documentos  representa  um  novo  olhar  e  uma  nova  ação 
desenvolvida  em  cada  escola  de  educação  infantil.  De  uma  perspectiva  de  atendimento  às 
necessidades  básicas  da  criança,  passa-se  a  compreender  o  trabalho  junto  a  elas  através  dos 
princípios de cuidar e educar. Estes princípios incluem preocupações que vão desde a organização 
dos  horários  de  funcionamento  da  escola,  da  organização  do  espaço  físico,  ao  respeito  às 
manifestações das crianças. Educar e cuidar, caminham juntos, um completando o outro, e ambos 
devem estar integrados para melhor atender ao desenvolvimento da criança na construção de sua 
totalidade e autonomia.

A criança é compreendida como um sujeito único em pleno e constante desenvolvimento 
físico, cognitivo, afetivo e emocional. Capaz de aprender, descobrir e construir, num tempo que é 
próprio da infância e, que como cidadão, necessita respeito e orientação para que viva plenamente o 
brincar, o sonhar e o imaginar, 

constituindo-se um ser sócio-histórico produtor de cultura e nela inserido. 
O educador nesta etapa da educação básica, é aquele profissional que possui o conhecimento 

a  cerca do desenvolvimento e  aprendizagem da criança e  a  competência de realizar  a  reflexão 
pedagógica orientada para a percepção, a sensibilidade no auxílio a construção de habilidades e 
conhecimentos das crianças através de uma postura crítica, ética e criativa. E ainda, que seja capaz 
de constantemente avaliar o seu fazer, estabelecendo metas e objetivos, buscando em consonância 
com o Projeto Político Pedagógico e o Referencial Curricular a qualificação do seu trabalho. 

A escola de educação infantil caracteriza-se, enfim, por ser um espaço de vivências significativas, 
com uma infraestrutura  adequada  à  faixa  etária,  onde  as  atividades  propostas  às  crianças  lhes 
possibilitem experiências diversas, significativas e participativas, diferentes e complementares ao 
contexto familiar.

Imagens das escolas: arquivo em PDF (anexo)

Regimento: http://www.pmpf.rs.gov.br/secao.php?p=473&a=2&pm=1198

Referencial curricular em PDF : http://www.pmpf.rs.gov.br/secao.php?p=1198&a=2
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