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  PROGRAMA DE DISCIPLINA  
 

CURSO ANO LETIVO 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 2015.2 

CÓDIGO DISCIPLINA 

PED025 TRABALHO COTIDIANO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

72h 5º 

 

EMENTA 

História de creches e pré-escolas. Precursores da educação infantil. Relações entre centro 

de educação infantil, família e Estado. Centro de educação infantil: construção de um 

projeto pedagógico. 

 

OBJETIVOS 

• Refletir sobre a história da Creche e Pré-Escola no Brasil; 

• Conhecer os precursores da Educação Infantil; 

• Analisar a ação do Estado e a criação de políticas públicas para a Educação Infantil 

no Brasil; 

• Refletir sobre o papel da família em parceria com a escola na formação de crianças; 

• Analisar a função social de uma proposta pedagógica para a escola de Educação 

Infantil; 

• Compreender a rotina como elemento organizador do trabalho pedagógico; 

• Analisar a função da avaliação e uso de diferentes instrumentos; 

• Construir Projetos e Atividades sequenciadas como propostas curriculares na 

Educação Infantil; 

• Refletir sobre o papel do professor ao trabalhar com crianças pequenas. 
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PERFIL DO EGRESSO 

O curso de Pedagogia da FAT objetiva a formação do profissional da educação capaz de 

atuar com ética e compromisso em espaços escolares e não escolares, na promoção da 

aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos 

níveis e modalidades do processo educativo. Além disso, visa a formação desse 

profissional capaz de reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, 

cognitivas, emocionais e afetivas dos educandos nas suas relações individuais e coletivas; 

e capaz de identificar problemas socioculturais e educacionais, respeitando as diferenças 

existentes na sociedade. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Histórico da Creche e Pré-escola no Brasil; 

• O Estado e a relação com as escolas de Educação Infantil; 

• Precursores da Educação Infantil; 

• Organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil em diferentes áreas do 

conhecimento; 

• Avaliação e instrumentos; 

• Proposta pedagógica e curricular na Educação Infantil – modalidades organizativas; 

• Papel docente no trabalho pedagógico. 

 

METODOLOGIA 

 A proposta metodológica da disciplina apresenta uma perspectiva investigativa e reflexiva 

sobre a prática docente na Educação Infantil buscando articulá-la com os referenciais 

teóricos indicados. Sendo assim, serão realizadas atividades de investigação individuais, 

em grupos e coletivas a partir de inquietações dos alunos em formação tais como leituras 

de textos, reflexões, discussões, sistematização de estudo, visitas às escolas para 

observação com socialização, construção de rotinas bem como a análise de propostas 

pedagógicas para a Educação Infantil.  

 

AVALIAÇÃO 

Acontecerá de forma contínua no início e durante todo o percurso da disciplina, utilizando 

diferentes instrumentos. Assim, será considerada a participação dos alunos durante as 

atividades propostas em aula, realização de leituras, envolvimento em debates, realização 

de seminários, produção de resumos, sínteses e relatórios, observação em escola, 

registro, ciclo de debates, construção de modalidades organizativas de currículo e 

avaliação escrita individual.  
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