
                   UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE- UNIARP 
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

EDIA APARECIDA PACZTUCH 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A ROTINA COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E 
CRIATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAÇADOR - SC 
2019



 
 

 
 

EDIA APARECIDA PACZTUCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ROTINA COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E 
CRIATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Mestrado Profissional em Educação 
Básica, Linha de Pesquisa Cultura, 
Ensino, Saúde e Formação Docente, da 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - 
UNIARP, como requisito parcial à 
obtenção do título de Mestre em 
Educação.  
 
Orientadora:  Profa. Dra. Vera Lúcia 
Simão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAÇADOR - SC 
2019 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

       

Catalogação Fonte, elaborada pela Bibliotecária: Célia De Marco / CRB14-692 da Universidade 
Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP – Caçador – SC. 

P122r 

Pacztuch, Edia Aparecida  

    A rotina como promotora do desenvolvimento integral e criativo na educação infantil. Edia 

Aparecida Pacztuch. Caçador, SC. EdUNIARP: 2019. 

    56f.  

    Orientadora: Profª. Drª. Vera Lúcia Simão 

     Dissertação apresentada no curso de Mestrado Profissional em Educação Básica, linha de 
Pesquisa Cultura, Ensino e Formação Docente da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 
(UNIARP), como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Educação.  

     1. Educação Infantil. 2 Rotina. 3. Desenvolvimento Integral. 4. Criatividade. I. Simão, Vera 

Lucia.  II. TITULO.    

                                                                                                            CDD:  370 

_______________________________________________________________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

EDIA APARECIDA PACZTUCH 

 

A ROTINA COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E 

CRIATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 

 

A Comissão Examinadora, abaixo assinada, aprova a Dissertação apresentada 

ao Programa de Mestrado Profissional em Educação Básica (PPGEB), Linha de 

Pesquisa Cultura, Ensino e Formação Docente, da Universidade Alto Vale do Rio do 

Peixe - UNIARP, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em 

Educação. 

 
 
 

 
 
BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 

Profa. Dra. Vera Lúcia Simão – PPGEB/UNIARP 
(Presidente da Banca/ Orientadora) 

 
 
 

Prof. Dr. Allan Henrique Gomes – PPG/FURJ 
(Membro da Banca)  

 
 

Prof. Dr. Joel Haroldo Baade – PPGEB/UNIARP 
(Membro da Banca) 

 

 
 
 
 

Caçador, SC, 22 de novembro de 2019. 
 

 



 
 

 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 

A Deus, pela dádiva da vida e por me permitir realizar tantos sonhos nesta 

existência. Obrigado por me permitir errar, aprender e crescer, por Sua eterna 

compreensão e tolerância, por Seu infinito amor, pela sua voz invisível, que não me 

permitiu desistir e, principalmente, por ter me dado uma família tão especial. Enfim 

obrigado por tudo. Ainda não descobri o que fiz para merecer tanto. 

A meus irmãos Edemilson e Edilson, pois mesmo de longe me dão força e 

estimulam. A Edinei e a meu sobrinho Alex, meu agradecimento especial, pois, a 

seu modo, sempre se orgulharam de mim e confiaram em meu trabalho. Obrigado 

pela confiança! 

À Professora Dra. Vera Lúcia Simão pela Orientação, competência, 

profissionalismo e dedicação tão importantes. Nas tantas vezes nas quais nos 

reunimos e, embora em algumas eu chegasse desestimulada, bastavam alguns 

minutos de conversa e umas poucas palavras de incentivo e lá estava eu com o 

mesmo ânimo do primeiro dia de aula. Obrigado por acreditar em mim e pelos tantos 

elogios e incentivos. Tenho certeza de que não chegaria neste ponto sem o seu 

apoio e paciência. Você foi e está sendo muito mais que orientadora: para mim será 

sempre mestra e amiga.  

Aos professores do Mestrado pela dedicação, competência, apoio e todo 

conhecimento compartilhado. À Gisele Segatto, que sempre com carisma estava 

pronta nos atender. Obrigada pelo carinho. 

Aos membros da banca examinadora, Dr. Allan Henrique Gomes e Dr. Joel 

Haroldo Baade, que tão gentilmente aceitaram participar e colaborar com esta 

dissertação. À Prof.ª Dra. Vera Lúcia Simão, gratidão eterna por toda atenção e 

compreensão em cada momento. 

À minha turma de Mestrado pelos trabalhos realizados em conjunto, leituras, 

revisões, conhecimentos e dedicação, pois foram fundamentais. Obrigada pelo 

convívio, amizade, alegria e parceria.    

Por fim, a todos que contribuíram direta ou indiretamente para a realização 

dessa dissertação, o meu sincero agradecimento.  



 
 

 
 

 

 

 

RESUMO 

A maneira como a criança compreenderá as noções abstratas dependerá das 
experiências concretas por que passará desde a infância, pois o sentido que o 
indivíduo atribui a essas noções depende de sua sensibilidade e de suas eventuais 
deformações. A pesquisa intitulada “A Rotina como Promotora do Desenvolvimento 
Integral e Criativo e da Educação Infantil” teve por objetivo principal apresentar, 
como Produto Educacional, categorias pedagógicas para rotina na Educação Infantil 
como promotora do desenvolvimento integral e criativo das crianças dos CMEIs 
pertencentes à rede Municipal de Caçador-SC. A partir disso, destaca-se a questão 
problema “Como as categorias pedagógicas para rotina na Educação Infantil podem 
contribuir para o desenvolvimento integral e criativo das crianças da Educação 
Infantil?”. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica apoiada pela pesquisa documental 
e comparativa. Quanto à abordagem, priorizou-se a qualitativa em função de sua 
relevância para a coleta de dados compatíveis com o objetivo do estudo. A pesquisa 
ocorreu por meio de coleta de dados bibliográficos com base no objetivo da 
pesquisa, com levantamento sobre atividades pedagógicas apresentados pelo CBC 
com foco na rotina como promotora do desenvolvimento integral e criativo na 
educação infantil. Ao longo da pesquisa, abordaram-se, como aporte teórico, autores 
como Canivez (1998), Bujes (2001), Torre (2003), 2005, 2013), Torre e Pujol (2008, 
2013), Nunes (2011), além de Documentos Oficiais como RCNEI (1998, vols. 1,2,3) 
e CBC (2019). Os resultados apontam possibilidades de estratégias para 
organização das rotinas como potencializadora do desenvolvimento integral na 
educação infantil baseada na criatividade, resultando em avanços nas práticas 
docentes.   
 
Palavras-chave: Educação Infantil. Rotina. Desenvolvimento Integral. Criatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

ABSTRACT 

The manner by which each child will understand abstract notions will depend on 
concrete experiences since childhood; because the meaning that the individual 
attributes to these notions depends on their sensitivity and their possible deformities. 
The main objective of the research titled " The Routine as a Promoter of Integral and 
Creative Development and Early Childhood Education" is to present an Educational 
Product of Pedagogical categories for the routine in Early Childhood Education,  as a 
promoter of the integral and creative development of children of the CMEIs pertaining 
to the Municipal Government of Caçador-SC. Beginning with this, the question that 
stands out is: “How can the pedagogical categories for routine in Early Childhood 
Education contribute to the integral and creative development of children in Early 
Childhood Education?”. This is a bibliographic research supported by documented 
and comparative research. Regarding the approach, the qualitative one was 
prioritized due to its relevance for the collection of data compatible with the objective 
of the study. The research was performed by collecting  bibliographic data related to 
the research objective, with a survey on pedagogical activities presented by CBC 
with a focus on routine as a promoter of integral and creative development in early 
childhood education. Throughout the research, authors such as Canivez (1998), 
Bujes (2001), Torre (2003), 2005, 2013), Torre and Pujol (2008, 2013), Nunes (2011), 
were studied as  Theorical input , as well as Official Documents such as RCNEI 
(1998, vols. 1,2,3) and CBC (2019). The conclusions point out the possible strategies 
for organizing routines as potential for integral development in childhood education 
based on creativity, resulting in advances of teaching practices. 
 
Keywords: Early Childhood Education. Routine. Integral Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

  A intenção de pesquisar e de estudar as rotinas na educação infantil vincula-

se, de alguma forma, à minha caminhada profissional, de uma interrogação central e 

aprofundamento autobiográfica, que é a da escolha entre dois aspectos: cuidar e 

educar. Na minha graduação e Pós-graduação, já me questionava sobre a temática 

desenvolvimento das potencialidades das crianças a partir de experiências do 

cotidiano, organizando o tempo de ações educativas na educação infantil, na faixa-

etária de 0 a 5 anos.  

 Entretanto, a curiosidade sobre tal temática iniciou muito antes, pois estava 

presente na minha infância, já que eu não frequentei o Jardim de Infância ou Pré-

escolar. Essa fase se desenvolveu em casa com meus pais, pessoas simples, que 

não frequentaram a escola, mas desenvolveram nos filhos muitos valores, 

ensinando por meio de conversas, brincadeiras, jogos, oferecendo momentos para 

cada ação. Tínhamos momentos de lazer (que envolviam pai e mãe), de 

responsabilidades, do aprender, do carinho.  

 Recordo que o pai vinha do trabalho cansado, mas antes de tomar banho 

tinha o momento de brincar conosco. Como era a única filha, entre três meninos, ele 

fazia um dia amarelinha na terra, outro dia pulava corda, em outro pulava tábua, 

andava de carrinho de rolimã. Em todas essas brincadeiras, eu estava, juntamente 

com a minha mãe, incluída. Depois ele ia na rua em frente à nossa casa, reunia os 

meninos e fazia jogo de futebol. Minha mãe, por sua vez, ensinava-nos a ler, a 

escrever, a ter noção de matemática por meio através da culinária, a brincar de 

casinha, entre outros, proporcionando momentos da espiritualidade, da escuta.  

       Assim, quando passamos a frequentar a primeira série, foi um susto, pois a 

professora ensinava aos alunos sentados um atrás do outro, sem perceber se 

aprendíamos ou não, sempre da mesma forma. Dessa forma, foi passando o tempo 

de escola.  

 Lembro-me de que, quando iniciei a segunda série, a diretora nos reuniu no 

início do ano letivo e falou: “quem não faltar na aula, no final do ano vai ganhar um 

presente”. Nesse ano não faltei até mesmo quando estava com febre, fui todos os 

dias à aula. Chegou o final do ano, lá estava entusiasmada para receber o prêmio, 

foram chamando os alunos e eu fiquei esperando. Eu não sabia que para ganhar o 

prêmio tinha que ser ótima na ginástica. E continuou da mesma forma, ou seja, 
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cópias, um atrás do outro, por isso fui para o magistério com toda a vontade de 

mudar. 

 Quando iniciei, em 1989, o trabalho na educação infantil numa instituição 

privada, ali comecei com muito entusiasmo. Por meio da brincadeira, ensinando 

através do concreto. Os pais estavam alegres com o desenvolvimento das crianças, 

mas veio a coordenadora e jogou um balde de água fria ao me falar: “Você está aqui 

para cuidar, não para ensinar, isso deixe para quando eles forem para o primeiro 

ano”.  

 Isso me incomodava. Continuei fazendo como eu pensava ser o adequado, e 

quando ela aparecia na creche, eu parava e fazia o que ela orientava. Quando ela e 

sua equipe perceberam que eu não mudava a forma de ensinar e que os pais 

estavam ajudando em casa, começaram a me trocar de creche.  

 Dessa maneira, iniciava do meu jeito de ensinar, e então me mudavam 

novamente. E isso foi me incomodando. Saí e fui trabalhar como Administrativo de 

contratação Temporário - ACT nas escolas Municipais e Estaduais. Para minha 

tristeza, não foi diferente. Comecei a graduação e me decepcionei quando um 

professor me falou: “Olhe, Edia, aqui não é lugar para pessoas pobres e negras...”.  

Pensei em desistir, mas respirei fundo e continuei. 

 Hoje, com 32 anos de magistério, continuo com esse incômodo. Mesmo com 

todas as mudanças que aconteceram na educação infantil, o cuidar, o assistir 

continuam muito presentes nos processos em que a criatividade, a curiosidade das 

crianças ainda está sendo pouco desenvolvida. Pensar que, nos anos 1970, muitas   

famílias como a minha já usavam da rotina para ensinar seus filhos e hoje as 

crianças estão desassistidas por seus responsáveis devido ao pouco tempo que 

disponibilizam aos filhos.  

 Assim, pesquisando algumas teses, resenhas, monografias, dissertações, 

artigos, repensei minha caminhada como professora, o que me levou a buscar por 

uma Pós-Graduação que me ajudasse a abrir horizontes e ampliar olhares. Meus 

autores preferidos, durante minha formação inicial, foram Maria Montessori, Paulo 

Freire, Piaget entre outros. 

       Segui o caminho de professora e, atualmente, trabalho em um Centro de 

Educação Infantil Municipal (CMEI), o que me trouxe muitas experiências. Hoje, sinto 

que posso colaborar com as colegas professoras que estão chegando novas no 
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CMEI a partir da prática experimentada sobre as rotinas na Educação Infantil. 

1.1 JUSTIFICATIVA  

O cuidado cotidiano junto às crianças, permeado pelas ações pedagógicas, é 

uma prática profissional do professor de educação infantil e requer que ele se 

aproprie de conhecimentos e desenvolva competências com base nas ciências 

biológicas e humanas de forma autônoma ou em parceria com outros profissionais.  

Acolher, observar e interagir,a estar atento, observar cada criança na 

dinâmica da convivência coletiva durante os cuidados es  brincadeiras possibilita 

identificar suas características e necessidades peculiares, manifestas por meio de 

diversas linguagens. É preciso ainda que o professor esteja atento à comunicação 

das intenções da criança, expressas na organização espacial, na própria mímica 

facial, nos gestos e no tom de voz que emprega.  

As crianças sentem-se cuidadas, ou seja, acolhidas, amparadas, 

reconhecidas em suas inquietações, necessidades e desejos pela forma como os 

professores organizam o ambiente e interagem com elas durante todos os 

momentos em que realizam cuidados elementares, mas essenciais ao conforto, à 

proteção, à nutrição, ao crescimento e ao desenvolvimento integral e saudável das 

crianças. 

São situações que fazem parte do dia a dia na educação infantil e, junto a 

isso, está a rotina diária como fator imprescindível para o desenvolvimento da 

criança desde muito pequena.   

1.2 PROBLEMA 

A partir do contexto inicial, configura-se o problema desta pesquisa: como as 

categorias pedagógicas para rotina na Educação Infantil podem contribuir para o 

desenvolvimento integral e criativo das crianças da Educação Infantil? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

   Dessa forma, o objetivo geral da pesquisa consiste em apresentar como 

Produto Educacional categorias pedagógicas para rotina na Educação Infantil como 
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promotora do desenvolvimento integral e criativo das crianças dos CMEIs 

pertencentes à rede Municipal de Caçador-SC.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

Para o alcance do objetivo geral, elaboraram-se os seguintes objetivos 

específicos:  

a) levantamento bibliográfico de categorias pedagógicas sobre a rotina na 

Educação Infantil como promotora do desenvolvimento integral e criativo de acordo 

com o RCNEI (BRASIL, 1998) - Volumes 1, 2 e 3 e no CBC (SANTA CATARINA, 

2019);  

b) coletar dados com categorias pedagógicas descritos em dissertações 

de mestrado, sites de pesquisa, que contenham evidências sobre a rotina na 

Educação Infantil como promotora do desenvolvimento integral e criativo; 

c) elaborar categorias pedagógicas para a rotina na Educação Infantil 

como promotora do desenvolvimento integral e criativo a partir da coleta de dados e 

em paralelo aos campos de experiência previstos no CBC. 

Diante do exposto, pode-se argumentar sobre a relevância deste estudo: 

Relevância Científica - a criação de categorias pedagógicas para rotina na 

Educação Infantil como promotora do desenvolvimento integral e criativo das 

crianças servirá de inspiração para práticas pedagógicas significativas e inovadoras.  

Dessa forma, este estudo é relevante à medida que:  

• Permite identificarem-se teorias que dão suporte a ações pedagógicas 

contextualizadas nas rotinas da educação infantil;   

• Proporciona conhecimento teórico e científico sobre a importância do 

desenvolvimento integral e criativo;  

Relevância Social - desde um ponto de vista prático:  

• Aporta um entendimento de que tanto a teoria como a prática 

caminham em uma só direção e estão interligadas para o estudo de um fenômeno a 

ser pesquisado.  

Além disso, este estudo permite fundamentar conhecimentos para um 

impacto educacional, social, criativo e inovador tão necessário para a educação 

contemporânea. 



15 
 

 
 

Dentro dessa perspectiva, esta pesquisa está vinculada à linha de pesquisa 

‘Cultura, Ensino e Formação Docente’ Programa de Mestrado Profissional em 

Educação Básica (PPGEB), da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP). A 

linha de pesquisa tem por objetivo identificar conhecimentos e práticas pertinentes 

aos processos pedagógicos, estimulando a descoberta de formas pelas quais os 

saberes são gerados e transformados nos processos de ensino e de aprendizagem 

na esfera da Educação Básica, explorando e estimulando o protagonismo de 

práticas inovadoras e novas técnicas/tecnologias na educação, conforme definido 

pelo Programa de Mestrado.  

Os resultados e as discussões poderão contribuir significativamente para 

ampliação dos referenciais teórico-metodológicos dos cursos de formação inicial e 

continuada de professores da Educação Básica Infantil de Caçador, região e da 

Rede Internacional de Escolas Criativas RIEC, RIEC BRASIL, RIEC UNIARP e RIEC 

ECOFOR.  

Para compreenderem-se os pressupostos, esta pesquisa estrutura-se da 

seguinte forma: no capítulo 1, “Introdução”, apresenta-se o tema e a relevância 

desta pesquisa, objeto de estudo, justificativa, autores principais, questão problema, 

objetivos e estrutura do presente trabalho.  

No capítulo 2, “Abrangências teóricas”, evidenciam-se as concepções de 

criança e infância; a rotina, o tempo e o espaço na educação infantil; educação e 

cidadania; o brincar como aspecto organizador das rotinas; criatividade; as rotinas 

no tempo e no espaço das crianças a partir dos documentos oficiais.  

No capítulo 3, “Procedimentos metodológicos”, determinam-se o contexto e os 

sujeitos da pesquisa, as propostas metodológicas desta pesquisa, a definição dos 

instrumentos de coleta de dados e as categorias para análise e a matriz para a 

análise e a interpretação dos resultados. 

No capítulo 4, apresenta-se “Produto educacional: com categorias 

pedagógicas para a rotina na educação infantil como promotora do desenvolvimento 

integral e criativo das crianças dos CMEIs pertencentes à rede Municipal de 

Caçador-SC” e os resultados aos quais a pesquisa se propõe.     

Encerrando com o capítulo 5, “Considerações finais”, expõe-se a conclusão 

da pesquisa, na qual se marcam possibilidades de estratégias para organização das 
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rotinas como potencializadoras do desenvolvimento integral na educação infantil, 

baseada na criatividade, resultando em avanços nas práticas docentes.    

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo, aprofundar-se-ão conceitos que darão subsídios a esta 

pesquisa, a qual objetiva, de maneira geral, apresentar, como Produto Educacional, 

categorias pedagógicas para rotina na Educação Infantil como promotora do 

desenvolvimento integral e criativo das crianças dos CMEIs pertencentes à rede 

Municipal de Caçador-SC.    

De início, abordar-se-á o tema infância, uma linha histórica. Em seguida, 

conceitos sobre rotina, tempos e espaços na educação infantil e conceitos sobre 

criatividade. Por fim, alguns quadros a partir dos documentos oficiais, o RCNEI 

(BRASIL, 1998), e a CBC (SANTA CATARINA, 2019), que dão destaque à rotina, ao 

tempo, ao espaço para o desenvolvimento integral e criativo da criança. 

2.1 CONCEPÇÕES DE INFÂNCIA E de CRIANÇA 

Em 1988, a Constituição Federal inseriu a criança em um contexto de 

cidadania e de direitos e definiu novas relações entre ela e o Estado. A infância 

muda com o tempo e com os diferentes contextos sociais, econômicos e 

características individuais. Sendo assim, as crianças de hoje não são iguais às de 

antigamente e nem serão iguais às que virão. “A infância seria um conceito, uma 

representação, um tipo ideal a caracterizar elementos comuns a diferentes crianças” 

(FERNANDES; KUHLMANN JÚNIOR, 2004, p. 28). 

Há que se entender cada criança como única, com desejos, particularidades, 

com seu jeito próprio de pensar e de agir, de pensar e de sentir o mundo ao seu 

redor. É um sujeito que pertence a uma determinada cultura, que leva consigo uma 

determinada história, além da sua organização familiar, social e cultural.   

As crianças vivem infâncias construídas para elas pelos adultos a partir da 

compreensão que esses têm sobre a própria infância e sobre o que é ser criança. 

Nas últimas décadas, houve um aumento significativo de dispositivos legais, como a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9394 (BRASIL, 1996), Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil (BRASIL, 1999), Estatuto da Criança e 

do Adolescente (BRASIL, 1988) que ampliaram concepções, conceitos, discursos 
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acerca de infância e de criança. E o papel da Educação Infantil na formação do ser 

humano evidencia-se como direito a partir da concepção de que 

 

A educação infantil, reconhecida como direito de toda criança desde o 
nascimento em instituições próprias [...] vem-se tornando não só uma 
demanda cada vez mais expressiva, um objetivo explícito da política 
educacional e um dever dos organismos governamentais, mas também um 
claro empenho de organizações da sociedade civil (NUNES, 2011, p. 15). 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI (BRASIL, 

1998, p.21) afirma que “a concepção de criança é uma noção historicamente 

construída e consequentemente vem mudando ao longo dos tempos, não se 

apresentando de forma homogênea nem mesmo no interior de uma mesma 

sociedade e época”. Dessa forma, destaca-se que a concepção de criança se 

estabelece à medida que se constroem, transforma-se e constituem-se os tempos, 

trazendo, a cada sociedade, elementos pertencentes a uma determinada cultura e 

sociedade. 

Para tanto, nada melhor que oferecer um entorno de aprendizado e de 

convívio com os outros a fim de favorecer o incremento dessa história de alegria e 

de boas experiências.  

O RCNEI (BRASIL, 1998, p. 21) aponta 

 A criança como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte 
de uma organização familiar que está inserida em uma sociedade, comum a 
determinada cultura, em um determinado momento histórico. É 
profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas 
também a marca.  

Para tanto, a rotina, visa a ajudar a criança a extrair um sentido mais profundo 

e completo de eventos e de fenômenos de seu próprio ambiente e de experiências 

que mereçam a atenção. Ainda sobre o conceito de criança, Nunes (2011, p. 38) 

aponta que 

O processo histórico descrito anteriormente foi consolidando a concepção 
de criança como sujeito histórico, social, produtor de cultura, ativo e criativo, 
cujo desenvolvimento se dá de forma indivisível. Ela não pode ser vista 
apenas como um corpo que precisa de cuidado, tampouco como uma 
mente sem corpo ou uma inteligência que aprende num corpo ao qual não 
se dê atenção. O argumento é, pois, da coerência das ações de educação 
infantil, que sejam respeitosas da unidade da criança. 

Os significados atribuídos à infância e ao “que é ser criança” construíram-se 

por meio de diversos discursos, modelados no interior das relações de poder entre 
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religião, ciência, Estado, escola, sociedade. Desse modo, o conceito de criança e de 

infância não é um conceito dado, mas sim um discurso construído socialmente, 

passível de alterações, de ressignificações e de diferentes interpretações, sempre 

localizadas no tempo e no espaço, portanto, transitórios (BUJES, 2001).  

Os discursos socialmente construídos já criaram e recriaram inúmeros 

conceitos de infância, tentando adaptar os sujeitos infantis conforme seus 

interesses. As crianças já foram tratadas como mini adultos, seres angelicais 

protegidos por sua sensibilidade. Durante a reforma industrial, virou adulto 

responsável por operar máquinas, receber salários, entre outros afazeres. Até 

mesmo, perdeu a figura materna e precisou de um local onde fosse cuidada com 

assistência à saúde para garantir sobrevivência, pois sua família trabalhava horas 

estafantes e não havia outro lugar em que se garantisse sua segurança. As diversas 

infâncias inventadas em cada época foram e estão diretamente ligadas às visões e 

às realidades dos adultos. Essas concepções tomam-se como naturais e 

generalizam um ideal de criança.  

Tais conceitos sobre criança e infância foram produzidos nas práticas sociais 

entre adultos. Contudo, nessa relação, as formas de ser e de agir das crianças 

normalmente são ignoradas e o adulto passa a possuir o papel decisivo na 

caracterização da infância, seja como detentor do poder político e social, pelo papel 

que estabelece com a criança, como pai, professor ou até mesmo funcionário das 

instituições. Entretanto, não se pode esquecer que tal ideia já existente não é uma 

referência sobre a infância, mas sim um ideal de criança que se constituiu nas 

práticas sociais entre adultos e crianças da classe dominante (SARMENTO, 2011). 

Para além disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

- DCNEI (BRASIL, 2010, p. 12) ampliam a concepção de criança, afirmando que 

essa é 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona 
e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.  

Dessa forma, percebe-se que a criança é um sujeito ativo dentro da 

sociedade, que, com o passar dos anos, conquistou o seu espaço de direito e que 

se mostra disposta a aprender com seus pares, criando, para si, um significado do 
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mundo a partir de experimentações vivenciadas todos os dias nos diferentes lugares 

da sociedade. 

Está bastante claro, no âmbito teórico ou conceitual das ciências que 
estudam a criança, bem como nas leis, normas e políticas sobre a primeira 
infância, que a criança é um todo, que o físico, o social, o emocional e o 
intelectual são apenas aspectos de um ser único e integral e que um não se 
realiza bem sem os outros (NUNES, 2011, p. 13). 

As práticas de ensino, quando centradas numa perspectiva de criatividade, 

transformam o ambiente educativo em um espaço de convivência que possibilita aos 

professores e estudantes aprenderem de forma significativa, imaginativa e integral 

(TORRE; PUJOL, 2013).  

A partir da rotina organizada para o desenvolvimento integral e criativo da 

criança, seja de diversas formas, ou melhor, pelas interações, linguagens, 

brincadeiras, esse ambiente pode instigar a curiosidade e a imaginação.  

O Currículo Base Território Catarinense (CBC) é referencial para o território 

catarinense com a responsabilidade na LDB - Lei Nº9.394, de 20 de dezembro de 

1996 – a qual determina que o atendimento à educação é de responsabilidade dos 

municípios (BRASIL, 1996). Dessa forma, o estado compõe-se de 295 municípios, 

divididos em regiões de características geográficas, climáticas, históricas e culturais 

específicas. Para isso, elabora-se um documento que orienta a prática pedagógica 

na Educação Infantil com o objetivo de fortalecer, de revisar e de fundamentar a 

BNCC e a Constituição Federal, com a visão das demais legislações vigentes, 

resguardando a garantia da autonomia de cada município (SANTA CATARINA, 

2019, p. 101).  

O CBC (SANTA CATARINA, 2019) é formado por olhares pensando em uma 

educação de qualidade social, em que os docentes organizem suas práticas, 

inclusivas e igualitárias, incentivos a pesquisas e à contextualização das ações nos 

ambientes de aprendizagem, no desenvolvimento integral e contextualizado para as 

crianças como centro da Educação Infantil. O documento favorece o compromisso 

com as competências e as diretrizes da BNCC com o propósito de garantir a 

equidade na aprendizagem no Estado de Santa Catarina. Dessa forma, destaca-se 

que o currículo só se concretiza na prática, com ações dos profissionais e dos 

professores, de modo a garantir os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento 

das crianças, possibilitando por meio dos campos de experiências e seus objetivos a 

fim de uma Educação Infantil de qualidade (SANTA CATARINA, 2019, p. 101).  
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Nessa direção, o CBC (SANTA CATARINA, 2019), também, aponta aspectos 

relevantes no  tocante à rotina, ao tempo e ao espaço para o desenvolvimento 

integral e da criatividade da criança. Muitos desses aspectos poderão ser 

observados nos quadros organizados de forma didática para esse fim.   

 

2.2 A ROTINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A rotina, segundo Mantagute (2008), pode ser definida como uma categoria 

pedagógica utilizada nas instituições educativas para auxiliar o trabalho do 

educador, sobretudo para garantir um atendimento de qualidade às crianças. A 

autora complementa que a rotina, igualmente, pode ser considerada uma forma de 

assegurar a tranquilidade do ambiente uma vez que a repetição das ações do dia a 

dia, como lavar as mãos, comer, escovar os dentes, organizar os espaços nos quais 

brincaram, guardar os materiais, trocar de roupa entre outras ações, sinaliza às 

crianças cada situação do dia. A repetição de determinadas práticas dá estabilidade 

e segurança aos sujeitos. Saber que depois de determinada tarefa ocorrerá outra 

diminui a ansiedade das pessoas, sejam elas grandes ou pequenas (MANTAGUTE, 

2008).  

Nas instituições de Educação Infantil, a rotina torna-se um elemento 

importante para o desenvolvimento integral e criativo da criança, da formação pelo 

desenvolvimento, social, cognitivo, ético do seu EU, pela aquisição de hábitos e de 

higienização entre outros, pois orienta as ações das crianças e dos professores 

favorecendo a previsão de situações que possam vir acontecer. Assim, entendem-se 

as categorias pedagógicas para a rotina como aquelas que devem ser realizadas 

diariamente. Isso não significa que se deve transformar o dia a dia da educação 

infantil em uma planilha com atividades rígidas e inflexíveis, mas sim adequar as 

atividades diárias ao ritmo da instituição, das crianças e do professor.  

Por sua vez, compreender a rotina nas suas diferentes dimensões, seja pelo 

viés da instituição, do professor e da criança provoca a uma reflexão atenta e 

cuidadosa acerca do desenvolvimento integral como um todo. Isso porque a rotina 

diária prevalece como um meio de aprendizagem e de desenvolvimento integral e, 

tal como afirmam Hohmann e Weikart (2011, p. 227), “oferece um enquadramento 

estável no qual as crianças (…) podem sem perigo iniciar, reflectir sobre, modificar e 



21 
 

 
 

expandir as experiências de aprendizagem pela acção”.  

Caso se olhe pela dimensão da instituição, existe todo um cuidado quanto à 

gestão de pessoal que, direta ou indiretamente, reflete na dinâmica da instituição. 

Da mesma forma, a dimensão do professor da educação infantil, que precisa estar 

atento às necessidades inerentes para que o desenvolvimento integral seja 

promovido de forma responsável e consciente. A própria criança, que tem tempos e 

necessidades diferentes, deve ser estimulada em todos os aspectos, seja por meio 

das interações, das brincadeiras, das linguagens, seja por meio cultural, multicultural 

político, econômico entre outros. Portanto, a rotina pode e deve sofrer modificações 

e inovações quantas vezes se fizerem necessárias durante o ano letivo.  

Barbosa afirma que  

A rotina é compreendida como uma categoria pedagógica da Educação 
Infantil que opera como uma estrutura básica organizadora da vida cotidiana 
diária em certo tipo de espaço social, creches ou pré-escola. Devem fazer 
parte da rotina todas as atividades recorrentes ou reiterativas na vida 
cotidiana coletiva, mas nem por isso precisam ser repetitivas (BARBOSA, 
2006, p. 201).  

 As ações que ocorrem na Educação Infantil, segundo Massena (2011), 

devem estar entrelaçadas, articulando o educar e o cuidar. Por isso, a rotina é a 

“mola mestra” dessas instituições de ensino. Dessa forma, pode-se dizer que a 

rotina é uma prática com diferentes ações que ocorrem em nosso cotidiano. Ela 

possibilita que a criança se oriente na relação espaço/tempo, reconhecendo seu 

andamento, dando sugestões e propondo mudanças.  

Levando em consideração as necessidades da criança, é fundamental que, 

dentre os elementos os quais compõem a rotina, haja horários de alimentação, 

higiene, escovação de dentes, calendário, chamada, roda de música, oração, 

momento da novidade, ajudante do dia, hora do conto, repouso, atividades lúdicas e 

significativas, jogos diversificados como faz-de-conta, exploração de diversos 

materiais, ou seja, atividades que estimulem o desenvolvimento da criança 

(MASSENA, 2011).  

As diferentes categorias pedagógicas componentes da rotina na Educação 

Infantil possuem suas finalidades e formas de organização específica de acordo com 

a intencionalidade pedagógica e as necessidades inerentes a cada faixa estaria.   

Desse modo, uma rotina com o intuito de contemplar o entrelaçamento das 

ações fundamentais que configuram a Educação Infantil necessita de uma 
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consciência crítica do educador a fim de compreender que a rotina é responsável 

pela organização e pelo cumprimento das metas pré-estabelecidas no dia a dia da 

educação infantil visando, principalmente, ao desenvolvimento integral e criativo da 

criança.  

As instituições de ensino que não possuem uma rotina adequada dificultam o 

trabalho do professor, bem como a adaptação e a autonomia das crianças. 

2.3 EDUCAÇÃO E CIDADANIA 

Para Canivez (1998, p. 15), “a cidadania define pertença a um estado. Ela dá 

ao Indivíduo um status jurídico, ao qual se ligam direitos e deveres particulares”. Há 

duas concepções de cidadania, segundo o autor, a primeira insiste na liberdade dos 

indivíduos ou das comunidades em oposição ao estado; a segunda enfatiza a 

tradição, a identidade e a continuidade da nação; e a terceira, sobretudo, diz que o 

acesso à cidadania depende da adesão a uma certa maneira de viver, de pensar ou 

de crer. 

Dispondo de certas condições, em particular de idade, todos os cidadãos 

podem aspirar ao exercício de uma responsabilidade política. Isso significa   que a 

liberdade e a igualdade política não residem apenas no sufrágio universal, mas 

também, essencialmente, no fato de que nenhum cidadão está excluído, a priori, do 

exercício das funções governamentais. É o que define a democracia moderna: ela é 

o estado no qual, segundo a fórmula de Eric Weil, todo o cidadão é considerado um 

governante potencial. 

Essa definição formal traz, claramente, alguns problemas concretos, 

principalmente na educação, porque a igualdade dos cidadãos implica a igualdade 

dos indivíduos em relação do saber e da formação. Surge, enfim, a questão do tipo 

de educação do cidadão assim definido.  

Essa educação não pode mais simplesmente consistir numa informação ou 

instrução que permita ao indivíduo, enquanto governado, ter conhecimento de seus 

direitos e deveres a fim de ele conformar-se com escrúpulo e inteligência. Deve 

fornecer-lhes, além dessa informação, uma educação que corresponda à sua 

posição de governante potencial (CANIVEZ,1998, p. 31). 

Ainda segundo Canivez (1988, p. 33) “se toda comunidade política se 

caracteriza pela coexistência de vária tradições, a escolaridade tem significado 
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particular”. A escola, de fato, institui a cidadania, pois é o lugar onde as crianças 

deixam de pertencer exclusivamente à família para integrarem-se numa comunidade 

mais ampla em que os indivíduos estão reunidos não por vínculos de parentesco ou 

por afinidade, mas pela obrigação de viver em comum. 

A escola institui, em outras palavras, a coabitação de seres diferentes sob a 

autoridade de uma mesma regra. 

Por isso, há a disciplina. Espera-se que essa estimule o hábito de se 

conformarem às imposições de uma organização. Mas, à medida em que essa 

disciplina se constrói, também se estimula nas crianças o hábito do cumprimento de 

regras, bem como a sociedade é constituída.  

A maneira como a criança compreenderá as noções abstratas dependerá das 

experiências concretas pelas quais passará desde a infância, pois o sentido que o 

indivíduo atribuí a essas noções depende de sua sensibilidade e de suas eventuais 

deformações.  

A autoridade impessoal da lei, por exemplo, é, sem dúvida, uma noção 

completamente desprovida de sentido para um indivíduo cuja experiência da 

autoridade se resume na do arbítrio do mais forte, revestido de alguns “bons 

motivos”. A solução desse problema, recomendada por Rosseau, é que “não se dê 

ordens à criança, não de modo a deixá-la fazer o que bem entender, mas 

coorganizando-lhe o quadro da vida de tal forma, que ela deseje só aquilo que, 

objetivamente, é bom para ele” (CANIVEZ,1998, p. 36).  

A obediência apoia-se, portanto, fundamentalmente na confiança. “O 

indivíduo obedece porque sabe que não lhe impõem nada que ele mesmo não 

possa compreender e querer, se sua impetuosidade e inexperiência não o 

impedissem de perceber a situação e avaliar-lhe os perigos” (CANIVEZ,1998, p. 37). 

A educação, por pressão social, inculca no indivíduo hábitos que acarretam 

um certo modo de ser para com o outro, de falar e de pensar. Ao formar o 

comportamento do indivíduo, podem-se orientar, duravelmente, suas reações e seus 

gostos. “Contrair um hábito é “interiorizar” um certo valor, assimilar um princípio de 

ação e de apreciação” (CANIVEZ,1998, p. 53). 

A criança e o indivíduo começam como colaboradores eficazes e respeitosos 

das regras antes de dar significado moral e social a isso. É através do cálculo que o 
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indivíduo respeita a paz social e se torna membro ativo da sociedade 

(CANIVEZ,1998, p. 70).  

O indivíduo que calcula sua conduta não é ainda o indivíduo que pensa, que 

equaciona corretamente o problema da justiça, do direito da liberdade de uma 

política racional. Não basta ser um trabalhador eficaz para ser um cidadão 

esclarecido. A difusão desses comportamentos, desses hábitos, dessa maneira 

racional e calculista de trabalhar torna possível a reflexão cidadão. 

2.4 O BRINCAR COMO CATEGORIA PEDAGÓGICA PARA A ROTINA 

Brincar é preciso. É por meio desse ato que as crianças descobrem o mundo, 

comunicam-se e inserem-se em um contexto social. A criança não brinca sozinha, 

ela tem um brinquedo, um ambiente, uma história, um colega, um professor que 

media essa relação e que faz do brincar algo criativo e estimulante, ou seja, a forma 

como o brincar é mediado pelo contexto da escola é importante para que seja de 

qualidade e realmente ofereça a oportunidade de diferentes aprendizagens à 

criança. 

A criança é considerada um sujeito de direitos. De acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil (BRASIL, 2010, p. 12),  

Criança: sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e 
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, 
questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 
cultura. 

Esse fato revela que a criança, considerada como sujeito histórico e de 

direitos, precisa brincar em ambientes favoráveis às interações, às relações e às 

práticas educativas, além da garantia da efetivação desses direitos na prática 

pedagógica. Dessa forma, ao ingressar em um Centro de Educação Infantil, a 

criança tem o direito do brincar, pois esse é um dos eixos do currículo da Educação 

Infantil. A BNCC afirma que um dos direitos de aprendizagem e de desenvolvimento 

na Educação Infantil é 

Brincar de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com 
diferentes parceiros (crianças e adultos), de forma a ampliar e diversificar 
suas possibilidades de acesso a produções culturais. A participação e as 
transformações introduzidas pelas crianças nas brincadeiras devem ser 
valorizadas, tendo em vista o estímulo ao desenvolvimento de seus 
conhecimentos, sua imaginação, criatividade, experiências emocionais, 
corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais (BRASIL, 
2017, p. 34). 
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É por meio da brincadeira que a criança estabelecerá vínculos com outras, ou 

melhor, criança e adultos, criança, adultos e criança, com o meio, com seu entorno e 

consigo mesma. Já em relação à prática pedagógica desenvolvida pelos professores 

para o desenvolvimento da criatividade das crianças pode se dar a partir de diversas 

propostas, e Torre e Pujol (2009) oferece como exemplos a construção de 

brincadeiras, experiências e criação de linguagens, exploração de materiais, 

recursos e entornos. 

A criatividade favorece que as crianças se manifestem, por meio de 

brincadeira com um brinquedo ou um objeto qualquer, suas fantasias e imaginações, 

proporcionando diferentes manifestações, contribuindo dessa forma para o seu 

desenvolvimento integral. 

Horn (2004, p. 40) afirma que, ao brincar, a criança constrói e reconstrói o 

mundo em que vive, estabelecendo interações com seus pares e com adultos à 

medida que brinca. Por isso é imprescindível que o professor organize a rotina 

diária, contemplando categorias pedagógicas para que as crianças possam brincar 

de vida real, criando significados para as suas vivências. 

Também, pode-se constatar o que o RCNEI discorre sobre o brincar 

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da 
identidade e da autonomia. [...] Nas brincadeiras as crianças podem 
desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a 
imitação, a memória, a imaginação. Amadurecem também algumas 
capacidades de socialização, por meio da interação e da utilização e 
experimentação de regras e papéis sociais (BRASIL, 1998, p. 22). 

Por meio do brincar, as crianças se expressam, demonstram algumas de suas 

vivências, pois trazem para suas brincadeiras o mundo dos adultos, muitas vezes 

reproduzindo situações cotidianas. Para Pereira e Torriglia (2017, p. 108), “a 

brincadeira é uma atividade da criança e é importante que esteja presente na escola 

desde a Educação Infantil para que a criança possa se colocar e se expressar 

através da atividade lúdica”. 

Não é recomendável que na organização da rotina no processo pedagógico o 

professor direcione constantemente as ações da criança, apontando o que a ela 

pode ou não fazer, pois, dessa forma, pode inibir suas possibilidades de criação. 

Guimarães (2012, p. 91) esclarece sobre levar em conta o diálogo com a 

expressividade 
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É necessário levar em conta o diálogo com a expressividade das crianças, o 
incentivo às suas capacidades de criar cenas, narrativas (com vários 
suportes), invenção de situações, soluções inusitadas para as questões que 
emergem no coletivo, permitindo-lhes prosseguir, testar suas hipóteses, 
experimentar formas novas de relação, sustentar o que constroem. 

Reconhecer a criança como sujeito que tem desejos, vontades, que em certos 

momentos ri, chora, cansa-se, escolhe, diz sim, diz não, sente sono, agita-se, 

acalma-se, é uma forma de compreender seu processo de maturação e evolução 

cognitiva e emocional. Nisso, de modo semelhante, percebe-se a dimensão ética do 

cuidado com a criança e essa é uma aposta também educativa, pois na infância as 

aprendizagens são marcadas por aspectos corpóreos, relacionais, concretos. Mas 

quase nada a criança aprende pela informação. O sujeito da infância é mediado no 

mundo por detalhes e aspectos micro-culturais, como, por exemplo, a tonalidade da 

voz, expressões e gestos dos mediadores socioculturais. Pode-se pensar que a 

infância não é mais um termo que se refere aos “sem vozes” (que não falam), mas 

àqueles que ainda experimentam seus lugares de vida muito mais pelos gestos e 

pela presença do outro do que pelos discursos e pelas representações esgotadas do 

mundo. O respeito ao outro é, nesse sentido, um fundamento das relações que se 

constitui e se aprende de modo basilar, semiótico, visceral.  

Conhecer a criança, suas necessidades e prioridades é conceito inerente ao 

professor da educação infantil. Um professor que sabe reconhecer essa criança 

como um ser humano em desenvolvimento e a respeita e a valoriza favorecerá muito 

positivamente em sua formação de vida e para vida.  

As autoras Souza e Chagas (2017, p. 305) afirmam que a “brincadeira é uma 

atividade extremamente importante para a vida futura dos seres humanos, pois que, 

desenvolvendo a imaginação, liberta-nos das amarras situacionais impostas pelo 

meio”. Além disso, ainda auxilia na criatividade da criança, pois acaba criando seus 

personagens no seu mundo de faz-de-conta e naquilo que já vivenciou. As autoras 

asseguram que “a brincadeira não é meramente recordação do que a criança 

vivenciou, mas uma reelaboração criativa das impressões gerais daquilo que 

vivenciou” (SOUZA; CHAGAS, 2017, p. 306).  

Em diferentes momentos da rotina da criança em um CEI, pode-se observar 

que a brincadeira se insere nos momentos em que não tem “nada para fazer”. Para 

Barbosa (2006), rotina é uma categoria pedagógica que os responsáveis pela 

educação infantil estruturaram para, a partir dela, desenvolver o trabalho cotidiano 
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nas instituições de educação infantil. Pode ser vista como produtos culturais criados, 

produzidos e reproduzidos no dia a dia, tendo como objetivo a organização da 

cotidianidade.  

São rotineiras atividades como estudar, dormir, trabalhar, reguladas por 

costumes e desenvolvidas em um espaço-tempo social definido e próximo como a 

casa, a comunidade ou o local de trabalho. A rotina é apenas um dos elementos que 

integram o cotidiano: horário; emprego do tempo; sequência de ações; trabalho dos 

adultos e das crianças; plano diário; rotina diária; jornada etc. 

Souza e Chagas (2017, p. 310) relatam que se deve propor que as 

brincadeiras sejam um momento sério dentro do planejamento diário da rotina 

docente, e não apenas relegada ao espontaneísmo. 

2.5 CRIATIVIDADE 

Considerando ainda a relação entre a rotina, os tempos, os espaços e a 

criatividade para o desenvolvimento integral da criança, Moreno (2006) menciona 

ser na primeira infância, no contato com a família, que se começa a configurar a 

personalidade, a construção das primeiras capacidades, o fomento aos primeiros 

interesses, as primeiras motivações e o fundamento dos pilares da habilidade 

criadora. 

A criatividade também pode ser vista como um potencial humano a ser 

desenvolvido. Observada nas palavras de Torre (2005), “A criatividade é o potencial 

humano de gerar ideias novas dentro de uma escala de valores e comunicá-las”. 

Desse modo, é possível considerar que a criatividade como potencializadora do 

desenvolvimento infantil provoca o pensar em estratégias por meio das quais as 

crianças possam se expressar e emitir opinião, a fazer perguntas e a questionar 

respostas. “As crianças criam e recriam constantemente ideias e imagens que lhes 

permitem representar e entender a si mesmas e suas ideias sobre a realidade” 

(MOYLES, 2002, p. 83). Pode-se perceber isso na forma como elas brincam, nas 

suas conversas, entre outras atitudes.  

Segundo Torre (2003), “A criatividade não é somente um saber, senão 

também saber fazer e saber ser. Requer implicação e compromisso pessoal” 

(TORRE, 2003, p. 24, tradução nossa). Com ajuda da criatividade, os entornos, o 

meio servem de estímulo e contribuem para a formação:  
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A estimulação criativa é uma responsabilidade social e um compromisso 
educativo como valor social de nosso tempo. É o norte de todo o sistema 
educativo aberto do futuro. Nossa sociedade, dada a quantidade de 
problemas que tem, não pode permitir o luxo de desperdiçar o potencial 
criativo subjacente em todo o ser humano (TORRE, 2003, p. 27, tradução 
nossa). 

Torre (2008) afirma que a criatividade é tida como algo universal, uns tem 

mais que outros. Ou seja, para que se possa desenvolver a criatividade, é 

necessária a criação de ocasiões, de atividades e de elementos para que isso possa 

ser favorecido. Torre (2013) preconiza que se precisa converter um espaço 

educativo agradável de convivência em um laboratório criativo, no qual crianças e 

professores seguem aprendendo de forma significativa, imaginativa, integral e, 

especialmente, de forma compartilhada e responsável, ou seja, estabelecer uma 

rotina em que esses elementos sejam garantidos na prática diária.  

E é na primeira infância que, ainda segundo Torre (2005), nota-se a 

importância do desenvolvimento sensorial de criar interesses novos, de sensibilizar-

se perante o que é problemático, sendo essas variantes relevantes para o 

desenvolvimento criativo. Esses processos são extremamente importantes para que 

a criança aprenda com o novo, com o inusitado, com os diferentes, com o 

emergente.  É o caso da brincadeira do faz de conta na qual a criança cria e recria 

sua realidade. Pereira e Torriglia (2017, p. 112) descrevem que o faz de conta é 

importante, pois 

São exploradas a imaginação e os recursos disponíveis para criar e recriar 
a realidade, ao mesmo tempo em que criam e recriam sua identidade. 
Através da brincadeira, a criança pode representar diferentes papéis 
sociais, expressar suas necessidades, medos, desejos e sonhos, além de 
ampliar o autoconhecimento, a imaginação e a socialização.   

Quando a criança brinca, já está automaticamente criando. Moyles (2002, p. 

84) diz que o brincar leva naturalmente à criatividade porque em todos os níveis do 

brincar as crianças precisam usar habilidades e processos que proporcionam 

oportunidades de ser criativo. 

Ser criativo requer tempo e imaginação, o que está disponível para a 
maioria das crianças. Mais importante, ser criativo requer autoconfiança, 
algum conhecimento, receptividade, senso de absurdo e a capacidade do 
brincar. Tudo isso faz parte da infância, e muito disso precisa ser estimulado 
com mais vigor no contexto da escola e da educação (MOYLES, 2002, p. 
93). 

Torre (2005) comenta sobre os limites do campo criativo: a atividade criativa é 

intrinsecamente humana, apenas o homem cria; direcionalidade e intencionalidade 
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da atividade criativa, a criatividade é uma virtude pessoal que se pode dirigir 

voluntariamente; caráter transformador, todo ato criativo é uma “transação” entre a 

pessoa e o meio. A mente reprodutora repete o adquirido; a mente criativa 

transforma a informação de forma pessoal. Só o homem cria e ao criar comunica sua 

transformação do meio. A originalidade também faz referência à criatividade. E, por 

fim, também, são limites do campo criativo o caráter ético e emocional. 

Conforme Torre (2013), as práticas de ensino, quando centradas numa 

perspectiva da criatividade, transformam o ambiente educativo num espaço 

agradável de convivência e possibilitam que professores e crianças aprendam de 

forma significativa, imaginativa e integral. Porém, a criatividade precisa de condições 

para se desenvolver. Todos possuem um potencial criativo, a forma como se 

organiza essa criatividade é essencial para gerar novos recursos e formas de cultura 

em seu entorno (TORRE, 2012). Desse modo, o papel do professor é essencial para 

reconhecer e estimular o potencial criativo das crianças e, para tanto, pensar em 

categorias pedagógicas para a rotina da educação infantil denota ser um potencial 

significativo para o desenvolvimento integral e criativo das crianças.  

Pode-se encontrar a criatividade dentro do documento da DCNEI, como um 

dos princípios a serem respeitados dentro da proposta pedagógica. “Princípios 

Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de 

expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais” (BRASIL, 2010, p. 16).  

Na sequência, apresentam-se quatro quadros, que dão destaque à rotina, ao 

tempo, ao espaço e à criatividade de acordo com o RCNEI (BRASIL, 1998) volumes 

1 a 3 e CBC (SANTA CATARINA, 2019).  

2.6 AS ROTINAS DA CRIANÇA A PARTIR DOS DOCUMENTOS OFICIAIS 

No  Quadro 1, o RCNEI (BRASIL, 1998, vol.1) organiza-se da seguinte forma: 

Introdução, que apresenta uma reflexão sobre creches e pré-escolas no Brasil, 

situando e fundamentando concepções de criança, de educação, de instituição e do 

profissional, as quais se utilizaram para definir os objetivos gerais da educação 

infantil e orientaram a organização dos documentos de eixos de trabalho agrupados 

em dois volumes relacionados aos seguintes âmbitos de experiência, ou seja, 

Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo. Para além disso, mostra as 

páginas que embasam a rotina na Educação infantil. 
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Quadro 1 - Rotinas da criança a partir do RCNEI (BRASIL, 1998, v. 1) 

Objetivo 1 - Levantamento bibliográfico de categorias pedagógicas sobre a rotina na 
Educação Infantil como promotora do desenvolvimento integral e criativo de acordo com o 
RCNEI (BRASIL, 1998) - Volumes 1, 2 e 3 e no CBC (SANTA CATATINA, 2019)  

RCNEI (BRASIL, 1998, v.1) Categoria 

Há práticas que privilegiam os cuidados físicos, partindo de concepções as quais 
compreendem a criança pequena como carente, frágil, dependente, passiva e 
levam à construção de procedimentos e de rotinas rígidas, dependentes todo o 
tempo da ação direta do adulto (BRASIL, 1998, p.19, grifo da pesquisadora). 

✓ Rotina 
 

A rotina representa, também, a estrutura sobre a qual se organizará o tempo 
didático, ou seja, o tempo de trabalho educativo realizado com as crianças. A 
rotina deve envolver os cuidados, as brincadeiras e as situações de aprendizagens 
orientadas (BRASIL, 1998, p. 54, grifo da pesquisadora). 

É preciso que, em todas as salas, exista mobiliário adequado ao tamanho das 
crianças para que essas disponham permanentemente de materiais para seu uso 
espontâneo ou em atividades dirigidas. Esse uso frequente ocasiona, 
inevitavelmente, desgaste em brinquedos, livros, canetas, pincéis, tesouras, jogos 
etc. Tal situação comum não deve ser pretexto para que os adultos guardem e 
tranquem os materiais em armários, dificultando o uso pelas crianças. Usar, 
usufruir, cuidar e manter os materiais são aprendizagens importantes nessa faixa 
etária. A manutenção e a reposição desses materiais devem fazer parte da rotina 
das instituições e não acontecer de forma esporádica (BRASIL, 1998, p. 70, grifo 
da pesquisadora). 

A rotina na educação infantil pode ser facilitadora ou cerceadora dos processos de 
desenvolvimento e de aprendizagem. Rotinas rígidas e inflexíveis desconsideram a 
criança, que precisa adaptar-se a ela e não o contrário, como deveria ser; 
desconsideram, também, o adulto, tornando seu trabalho monótono, repetitivo e 
pouco participativo (BRASIL, 1998, p.72, grifo da pesquisadora). 

O número de horas as quais a criança permanece na instituição, amplitude dos 
cuidados físicos necessários ao atendimento, os ritmos e diferenças individuais e a 
especificidade do trabalho pedagógico demandam um planejamento constante da 
rotina (BRASIL, 1998, p. 72, grifo da pesquisadora). 

Considerada como um instrumento de dinamização da aprendizagem, facilitador 
das percepções infantis sobre o tempo e o espaço, uma rotina clara e 
compreensível para as crianças é fator de segurança. A rotina pode orientar as 
ações das crianças, assim como as dos professores, possibilitando-lhes a 
antecipação das situações que acontecerão (BRASIL, 1998, p. 72, grifo da 
pesquisadora). 

A comunicação mais individualizada entre as famílias e as instituições de educação 
infantil deve ocorrer desde o início de forma planejada. Após os primeiros contatos, 
a comunicação entre as famílias e os professores pode se tornar uma rotina mais 
informal, porém bastante ativa (BRASIL, 1998, p. 77, grifo da pesquisadora). 

Quando o atendimento é de período integral, é recomendável que se estabeleça 
um processo gradual de inserção, ampliando o tempo de permanência de maneira 
que a criança vá se familiarizando aos poucos com o professor, com o espaço, 
com a rotina e com as outras crianças com as quais conviverá (BRASIL, 1998, 
p.81, grifo da pesquisadora). 

O professor pode planejar a melhor forma de organizar o ambiente nesses 
primeiros dias, levando em consideração os gostos e as preferências das crianças, 
repensando a rotina em função de sua chegada e oferecendo-lhes atividades 
atrativas. Ambientes organizados com material de pintura, desenho e modelagem, 
brinquedos de casinha, baldes, pás, areia e água etc., são boas estratégias 
(BRASIL, 1998, p.81, grifo da pesquisadora). 

As orientações [...] para os primeiros dias do ano ou do semestre quando todas as 
crianças e funcionários estão em período de adaptação. É necessário um período 
de planejamento da equipe para organizar a entrada e a rotina das crianças 
(BRASIL, 1998, p.81, grifo da pesquisadora). 

Fonte: A Autora (2019). 
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No Quadro 2, o RCNEI (1998) mostra que a rotina se relaciona à organização 

dos documentos no âmbito de experiência, formação pessoal e social com eixo de 

trabalho que favorece, propriamente, os processos de construção da identidade e de 

autonomia das crianças. 

Quadro 2 - Rotinas da criança a partir do RCNEI (BRASIL, 1998, v. 2) 

Objetivo 1 - Levantamento bibliográfico de categorias pedagógicas sobre a rotina na 
Educação Infantil como promotora do desenvolvimento integral e criativo de acordo com o 
RCNEI (BRASIL, 1998) - Volumes 1, 2 e 3 e no CBC (SANTA CATARINA, 2019)  

RCNEI (1998, v. 2) Categoria 

Escolhas mais diretas logo se tornam possíveis tais como as que se referem aos 
objetos com os quais brincar ou aos companheiros com quem interagir. Mas essas 
escolhas, também, dependem muito da maneira como o adulto organiza a rotina e 
dispõe o ambiente. Nesse sentido, a organização do espaço é um procedimento 
recomendado para que as crianças disponham de várias alternativas de ação e de 
parceiros (BRASIL, 1998, p. 32, grifo da pesquisadora). 

✓ Rotina 
 

Um aspecto a ser levado em conta é a quantidade de exemplares de brinquedos ou 
de objetos significativos colocados à disposição. A oferta de múltiplos exemplares 
pode facilitar comunicação na medida em que propicia ações paralelas de imitação, 
bem como ações encadeadas de faz-de-conta. Além disso, tal procedimento tem 
chances de reduzir a incidência de conflitos em torno da posse de objetos. O faz-
de-conta é momento privilegiado de interação entre as crianças. Por isso a 
importância de ter espaço assegurado na rotina ao longo de toda a educação 
infantil (BRASIL, 1998, p. 34, grifo da pesquisadora). 

O processo de retirada de fraldas pode ser facilitado pela organização da rotina e 
do ambiente pelos professores e pela observação e imitação da criança em relação 
aos colegas que vão ao sanitário ou que estão começando a utilizar o penico. A 
primeira condição para que os adultos iniciem esse processo com a criança é o 
respeito por sua vontade e a identificação de suas necessidades tanto pelos 
familiares quanto pelo professor (BRASIL, 1998, p. 35, grifo da pesquisadora). 

Outro aspecto que contribui para o desenvolvimento da autonomia é a criança ter 
referências para situar-se na rotina da instituição. Quando se está num ambiente 
conhecido e em que se pode antecipar a sequência dos acontecimentos, tem-se 
mais segurança para arriscar e ousar agir com independência (BRASIL, 1998, p. 
41, grifo da pesquisadora). 

O conhecimento da sequência da rotina é também fator que favorece o 
desenvolvimento da autonomia. Pode-se pensar em organizá-lo por meio de 
instrumentos que se utilizem das novas conquistas no plano da representação, ou 
seja, a crescente familiarização com linguagens gráficas como o desenho e a 
escrita. Assim, a elaboração de quadros e de tabelas nos quais as atividades fixas 
de cada dia da semana estejam registradas pode constituir-se numa interessante 
atividade (BRASIL, 1998, vol.2, p.41, grifo da pesquisadora). 

Alguns jogos e algumas brincadeiras de parque ou quintal, envolvendo o 
reconhecimento do próprio corpo, o do outro e a imitação podem se transformar em 
atividades da rotina. Bons exemplos são “Siga o Mestre” e “Seu Lobo”, porque 
propõem a percepção e identificação de partes do corpo e a imitação de 
movimentos (BRASIL, 1998, p.46, grifo da pesquisadora). 

No período em que a criança está sob os cuidados da instituição educativa é 
possível prever uma rotina de escovação dos dentes, visando a desenvolver 
atitudes e construir habilidades para autocuidado com a boca e com os dentes 
(BRASIL, 1998, p. 58, grifo da pesquisadora). 

(continua) 

Fonte: A Autora (2019). 
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Quadro 2 - Rotinas da criança a partir do RCNEI (BRASIL, 1998, v. 2) 

Objetivo 1 – Levantamento bibliográfico de categorias pedagógicas sobre a 
rotina na Educação Infantil como promotora do desenvolvimento integral e 
criativo de acordo com o RCNEI (BRASIL, 1998) - Volumes 1, 2 e 3 e no CBC 
(SANTA CATARIA, 2019)  

 

RCNEI (1998, v .2) Categoria 

No momento em que é incluído na rotina, o banho precisa ser planejado, 
preparado e realizado como um procedimento que tanto promove o bem-estar 
quanto um momento no qual a criança experimenta sensações, entra em contato 
com a água e com objetos, interage com o adulto e com as outras crianças 
(BRASIL, 1998, p. 58, grifo da pesquisadora). 

✓ Rotina 

Enquanto executa os procedimentos de troca, é aconselhável que o professor 
observe e corresponda aos sorrisos, conversas, gestos e movimentos da criança. 
Para evitar que esse cuidado individualizado implique num longo tempo de espera 
para as demais crianças, ou se torne uma rotina mecanizada, é importante 
considerar o número de bebês sob a responsabilidade de cada professor, a 
localização e as condições do local de troca e a organização do trabalho (BRASIL, 
1998, p. 59, grifo da pesquisadora). 

 

Fonte: A Autora (2019). 

No Quadro 3, o RCNEI (1998) mostra como a rotina se insere no volume 

relativo ao âmbito de experiência Conhecimento de Mundo, mostrando eixos de 

trabalho orientados para a construção das diferentes linguagens pelas crianças e 

para as relações que estabelecem com os objetos de conhecimento: movimento, 

música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática. 

Quadro 3 - Rotinas da criança a partir do RCNEI (BRASIL, 1998, v.3) 

Objetivo 1 - Levantamento bibliográfico de categorias pedagógicas sobre a rotina na 
Educação Infantil como promotora do desenvolvimento integral e criativo de acordo com o 
RCNEI (BRASIL, 1998) - Volumes 1, 2 e 3 e no CBC (SANTA CATRINA, 2019)  

RCNEI (BRASIL, 1998, v.3) Categoria 

Dado o alcance que a questão motora assume na atividade da criança, é muito 
importante   que, ao lado das situações planejadas especialmente para trabalhar o 
movimento em   suas várias dimensões, a instituição reflita sobre o espaço dado ao 
movimento em todos os momentos da rotina diária, incorporando os diferentes 
significados que lhe são atribuídos pelos familiares e pela comunidade (BRASIL, 
1998, p. 20, grifo da pesquisadora). 

✓ Rotina 
 

Os conteúdos relacionados ao movimento deverão ser trabalhados inseridos na 
rotina. As atividades que buscam valorizar o movimento nas suas dimensões 
expressivas instrumentais e culturais podem ser realizadas diariamente de maneira 
planejada ou não (BRASIL, 1998, p. 38, grifo da pesquisadora). 

A atividade de construção de instrumentos é de grande importância e por isso 
poderá justificar a organização de um momento específico na rotina, comumente 
denominado oficina. Além de contribuir ao entendimento de questões elementares 
referentes à produção do som e das suas qualidades, estimula a pesquisa, a 
imaginação e a capacidade criativa (BRASIL, 1998, p. 65, grifo da pesquisadora). 

(continua) 
Fonte: A Autora (2019). 
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Quadro 3 - Rotinas da criança a partir do RCNEI (BRASIL, 1998, v. 3) 

Objetivo 1 - Levantamento bibliográfico de categorias pedagógicas sobre a rotina na 
Educação Infantil como promotora do desenvolvimento integral e criativo de acordo com o 
RCNEI (BRASIL, 1998) - Volumes 1, 2 e 3 e no CBC (SANTA CATARINA, 2019)  

RCNEI (BRAISL, 1998, v. 3) Categoria 

São situações didáticas que acontecem com regularidade diária ou semanal na 
rotina das crianças. Os ateliês ou os ambientes de trabalho nos quais se oferecem 
diversas atividades simultâneas como desenhar, pintar, modelar e fazer 
construções e colagens para que as crianças escolham o que querem fazer 
exemplificam a atividade permanente. Esses ateliês permitem o desenvolvimento 
do percurso individual de cada criança à medida em que elas podem fazer suas 
escolhas, regular por si mesmas o tempo dedicado a cada produção e 
experimentar diversas possibilidades. É aconselhável também que se garanta um 
tempo na rotina para que as crianças possam desenhar diariamente sem a 
intervenção direta do professor (BRASIL, 1998, p. 100, grifo da pesquisadora). 

 

A roda de conversa tem se transformado em estratégia comum nas instituições de 
educação infantil, marcando um momento definido, na rotina, em que as crianças 
se sentam em roda com o professor para conversar (BRASIL, 1998, p. 110, grifo da 
pesquisadora). 

O trabalho nessa faixa etária acontece inserido e integrado no cotidiano das 
crianças. Não serão selecionados blocos de conteúdo, mas destacam-se ideias 
relacionadas aos objetivos definidos anteriormente e que podem estar presentes 
nos mais variados contextos que integram a rotina infantil (BRASIL, 1998, p. 165, 
grifo da pesquisadora). 

No caso de haver possibilidade de se manterem pequenos animais e plantas no 
espaço da sala, as atividades de observação, registro etc. podem integrar a rotina 
diária. Da mesma forma, se for possível manter uma horta na instituição, as 
crianças também podem observar o crescimento das hortaliças e dos vegetais além 
de aproveitá-los nas refeições. Cabe ao professor planejar os momentos de visita 
e de cuidados, integrando-os na rotina como atividades permanentes (BRASIL, 
177, p. 38, grifo da pesquisadora). 

Para tanto, é preciso que o professor desenvolva atividades variadas relacionadas 
a festas, brincadeiras, músicas e danças da tradição cultural da comunidade, 
inserindo-as na rotina e nos projetos que desenvolve junto às crianças. Por meio 
dessas atividades, poderão conhecer e aprender a valorizar sua cultura. Vale 
lembrar que os valores se concretizam na prática cotidiana e são construídos pelas 
crianças também por meio do convívio social. Assim, o professor e a instituição 
devem organizar sua prática de forma a manter a coerência entre os valores que 
querem desenvolver e a ação cotidiana (BRASIL, 1998, p. 192, grifo da 
pesquisadora). 

Há diferentes tipos de calendários utilizados socialmente (folhinhas anuais, 
mensais, semanais) que podem ser apropriados para diferentes usos e funções na 
instituição, como marcar o dia corrente no calendário e escrever a data na lousa; 
usar o calendário para organizar a rotina, marcando compromissos importantes do 
grupo como os aniversários das crianças, a data de um passeio etc. (BRASIL, 
1998, p. 209, grifo da pesquisadora). 

Fonte: A Autora (2019) 

O Quadro 4, o CBC (2019), é um documento organizador das atividades 

escolares, concretizando diferentes formas de uso dos tempos, espaços 

pedagógicos para a Educação Infantil e ensino Fundamental de Santa Catarina, 

mantendo-se a unidade entre os anos iniciais e finais. Do mesmo modo, a rotina 

também está relacionada no currículo alicerçado pela Base Nacional Comum 

Curricular (BRASIL, 2017). 
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Quadro 4 - Rotinas da criança a partir do CBC (2019) 

Objetivo 1 - Levantamento bibliográfico de categorias pedagógicas sobre a rotina na 
Educação Infantil como promotora do desenvolvimento integral e criativo de acordo com o 
RCNEI (BRASIL, 1998) - Volumes 1, 2 e 3 e no CBC (SANTA CATARINA, 2019)  

CBC (SANTA CATARINA, 2019) Categoria 

O campo de experiências “corpo, gesto e movimento” proporciona à criança a 
função primordial para o desenvolvimento de toda a prática da Educação Infantil. 
Por meio do corpo, a criança compreende o mundo, percebe-se, relaciona-se e 
identifica-se como sujeito integrante de um grupo social de direitos. Privar a criança 
dos movimentos é negligenciar seu direito à aprendizagem e ao desenvolvimento 
integral. Portanto, torna-se fundamental promover experiências em que tenha 
oportunidades de conhecer e de vivenciar amplo repertório de movimentos, 
imitação, gestos e sons, descobrindo modos variados de uso e de ocupação do 
espaço com o corpo. Esse campo de experiências estará sempre presente no 
cotidiano da Educação Infantil, exigindo planejamento amplo e flexível do professor 
e olhar atento às manifestações das crianças de modo que o movimento se faça 
presente na rotina e que se respeite o tempo de cada criança (SANTA CATARINA, 
2019, p.128, grifo da pesquisadora). 

✓ Rotina 
 

Fonte: A Autora (2019). 

Da mesma forma, o Currículo Base da Educação Infantil do Território 

Catarinense (SANTA CATARINA, 2019) orienta que a rotina, o desenvolvimento 

integral, entre outros elementos, sejam fatores a se garantirem na organização dos 

tempos e dos espaços para o desenvolvimento integral da criança. 
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3 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

Neste capítulo, apresentam-se os procedimentos metodológicos utilizados 

para o desenvolvimento da pesquisa. Primeiramente, aponta-se a modalidade da 

pesquisa, na sequência, as etapas, tipos de pesquisa, fontes e a matriz para a 

análise e a interpretação dos resultados. 

3.1 MODALIDADE DA PESQUISA 

Para atender ao objetivo de apresentar como Produto Educacional rotinas 

como promotoras do desenvolvimento integral e criativo na Educação Infantil para os 

CMEIs pertencentes a rede Municipal de Caçador- SC, utilizou-se a bibliográfica, 

apoiada na pesquisa documental e comparativa.    

Para Prodanov e Freitas (2013, p. 54 e 57), há as seguintes definições sobre 

pesquisa bibliográfica 

quando elaborada a partir de material já publicado, constituído 
principalmente de: livros, revistas, publicações em periódicos e artigos 
científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material 
cartográfico, internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato 
direto com todo material já escrito sobre o assunto da pesquisa. Em relação 
aos dados coletados na internet, devemos atentar à confiabilidade e 
fidelidade das fontes consultadas eletronicamente. Na pesquisa 
bibliográfica, é importante que o pesquisador verifique a veracidade dos 
dados obtidos, observando as possíveis incoerências ou contradições que 
as obras possam apresentar. 

A seguir, aponta-se o que Martins e Theóphilo (2009, p. 54) dizem sobre 

pesquisa bibliográfica e levantamento sobre pesquisa bibliográfica  

Trata-se de estratégia de pesquisa necessária para a condução de qualquer 
pesquisa científica. Uma pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir 
um assunto, tema ou problema com base em referências publicadas. Busca 
conhecer, analisar e explicar contribuições sobre determinado assunto, 
tema ou problema. 

A pesquisa documental é compreendida como um processo que se utiliza de 

métodos e de técnicas para a apreensão, a compressão e a análise de documentos 

dos mais variados tipos. Ludke e André (1986, p. 39)  

concluem que os documentos constituem também uma fonte poderosa de 
onde podem ser retiradas evidências que fundamentem afirmações e 
declarações do pesquisador. Representam ainda uma fonte natural de 
informação. Não são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas 
surgem num determinado contexto e fornecem informações sobre esse 
mesmo contexto (GARANHANI, 2006, p.76, grifo do autor). 
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Embora haja uma polissemia conceitual em torno das investigações com 

documentos, o presente estudo assume, como ponto de partida, a noção de num 

procedimento metodológico que se utiliza de técnicas e de instrumentos para 

apreensão, compreensão e análise de documentos. Dessa forma, empregam-se as 

expressões “pesquisa” e “análise” documental, pois entende-se que, sob esse ponto 

de vista, incluem-se, concomitantemente, as dimensões metodológica, técnica e 

epistemológica da pesquisa com documentos. 

Já a pesquisa comparativa envolve aspectos como investigar fatos, 

semelhanças ou diferenças. A comparação é um processo de perceber as 

diferenças e as semelhanças e de assumir valores nessa relação de mútuo 

conhecimento. Trata-se de entender o outro a partir dele mesmo, e, por exclusão, 

perceber-se na diferença. Franco (2000) indica a necessidade de: 

Não perder a especificidade local do fenômeno e tratá-lo dentro das 
complexas relações sociais que o constituem enquanto preparação para o 
trabalho, em um mundo cultural e economicamente globalizado. O que 
significa compreendê-lo enquanto resposta estratégica aos problemas 
postos pela globalização econômica, pela reestruturação produtiva, pelos 
objetivos de qualidade e de competitividade, pelas transformações do 
mundo do trabalho e pelo desemprego estrutural (FRANCO, 2000, p. 222). 

O entendimento do conceito de pesquisa qualitativa ou de abordagem 

qualitativa de pesquisa é variado no campo das ciências. Denzin e Lincoln (2006) 

argumentam que a pesquisa qualitativa é, em si mesma, um campo de investigação, 

envolve o estudo do uso e a coleta de uma variedade de materiais empíricos e, 

como um conjunto de atividades interpretativas, não privilegia nenhuma única prática 

metodológica em relação à outra. Diante dessas características, as autoras definem 

genericamente e de maneira inicial que “a pesquisa qualitativa é uma atividade 

situada que localiza o observador no mundo” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17). 

Para atender aos objetivos específicos deste estudo, exploraram-se as 

seguintes etapas de acordo com o Fluxograma abaixo:  
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Figura 1 - Etapas, tipos de pesquisa e fontes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A Autora (2019). 

Os autores que auxiliaram na construção do suporte teórico são estes: 

Luciana Esmeralda Ostetto (2012), Léa Tiriba (2018), Maria Antònia Pujol (2007, 

2019), Saturnino de la Torre (2009, 2019), além dos Referenciais Curriculares 

Nacionais para educação Infantil – Volumes 1, 2, 3 (BRASIL, 1998), das Diretrizes 

Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010), a Base Nacional Comum 

Curricular (BRASIL, 2017), Currículo Base do Território Catarinense (SANTA 

CATARINA, 2019).  

Apresenta-se, na sequência, um quadro que relaciona a questão da pesquisa 

ao objetivo geral e aos específicos. No quadro, igualmente, apresentam-se as 

categorias de análise e os instrumentos e as fontes de coleta dos dados utilizados 

na pesquisa.  

 

Objetivo 1 Bibliográfica 

Levantamento bibliográfico de 
categorias pedagógicas sobre a 
rotina na Educação Infantil como 
promotora do desenvolvimento 

integral e criativo de acordo com o 
RCNEI (1998) - Volumes 1, 2 e 3 

e no CBC (2019). 
 

Objetivo 2 Documental 

Coletar dados com categorias 
pedagógicas, descritos em 

dissertações de mestrado, sites 
de pesquisa, que contenham 

evidências a rotina na 
Educação Infantil como 

promotora do desenvolvimento 
integral e criativo. 

 

Objetivo 3 Comparativa 

Elaborar categorias pedagógicas 

para a rotina na Educação Infantil 

como promotora do 

desenvolvimento integral e criativo 

a partir da coleta de dados e em 

paralelo aos campos de experiência 

previstos no CBC. 
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Quadro 5 - Matriz para a análise e a interpretação dos resultados 
Q

U
E

S
T

Ã
O

 

D
A

 

P
E

S
Q

U
IS

A
 Como as categorias pedagógicas para rotina na Educação Infantil podem 

contribuir para o desenvolvimento integral e criativo das crianças da 
Educação Infantil? 

O
B

J
E

T
IV

O
 

G
E

R
A

L
 

Apresentar, como Produto Educacional, categorias pedagógicas para rotina na 
Educação Infantil como promotora do desenvolvimento integral e criativo das 
crianças dos CMEIs pertencentes à rede Municipal de Caçador-SC.  
 
 

O
B

J
E

T
IV

O
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
 

1
 

Levantamento bibliográfico de categorias pedagógicas sobre a rotina na 
Educação Infantil como promotora do desenvolvimento integral e criativo de 
acordo com o RCNEI (BRASIL, 1998) - Volumes 1, 2 e 3 e no CBC (SANTA 
CATARINA, 2019). 
 
Categoria de análise: categorias pedagógicas, rotina, desenvolvimento 
integral e criativo. 
 
Fontes de coleta dos dados: coleta de dados bibliográficos nos RCNEI 
(BRASIL, 1998) - Volumes 1, 2 e 3 e na CBC (SANTA CATARINA, 2019).  

O
B

J
E

T
IV

O
 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

 2
 

Coletar dados com categorias pedagógicas descritos em dissertações de 
mestrado, sites de pesquisa que contenham evidências a rotina na Educação 
Infantil como promotora do desenvolvimento integral e criativo. 
  
Categoria de análise: categorias pedagógicas, rotina, desenvolvimento 
integral e criativo.  
  
Fontes de coleta dos dados: coleta de dados bibliográficos e documental em 
artigos científicos, dissertações de mestrado, sites de pesquisa.  

O
B

J
E

T
IV

O
 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

 

3
 

Elaborar categorias pedagógicas para a rotina na Educação Infantil como 
promotora do desenvolvimento integral e criativo a partir da coleta de dados e 
em paralelo aos campos de experiência previstos no CBC. 

Fonte: Adaptado de Gaskell (2013). 
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4 PRODUTO EDUCACIONAL: CATEGORIAS PEDAGÓGICAS PARA A ROTINA 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO 

INTEGRAL E CRIATIVO 

Para atender ao objetivo desta pesquisa, apresentam-se, como Produto 

Educacional, categorias pedagógicas para a rotina na Educação Infantil como 

promotora do desenvolvimento integral e criativo das crianças dos CMEIs 

pertencentes à rede Municipal de Caçador-SC. Apresentam-se, na sequência, os 

resultados ao qual a pesquisa se propõe.    

As categorias pedagógicas apresentam-se em dois Quadros, cada um 

apresentará a pesquisa da qual se coletaram os dados. Essas estratégias estão 

contextualizadas na sequência de cada quadro para melhor compreensão da 

proposta. Na sequência, haverá mais um Quadro, um compilado das pesquisas 

como Produto Educacional de categorias pedagógicas para a rotina na educação 

infantil como promotora do desenvolvimento integral e criativo. 

Quadro 6 - Dissertação de mestrado de Sandra Aparecida do Prado Pereira (2016) – Universidade 

Nove de Julho – UNINOVE 

Objetivo 2 - Coletar dados com categorias pedagógicas descritos em dissertações de 
mestrado, sites de pesquisa, que contenham evidências a rotina na Educação Infantil como 
promotora do desenvolvimento integral e criativo; 

DISSERTAÇÃO TÍTULO CATEGORIAS PEDAGÓGICAS 
(categorias pedagógicas, rotina, 
desenvolvimento integral e criativo) 

Sandra 
Aparecida do 
Prado Pereira 
 
BDTD 
 
Descritores: 
rotina, 
educação 
infantil 

PLANEJAMENTO E ROTINA NA 
CRECHE: ATUAÇÃO DA EQUIPE 
GESTORA E DE PROFESSORAS 
PARA MUDANÇAS NAS PRÁTICAS 
EDUCACIONAIS 

Planejamento das rotinas: alimentação, 
escovação, sono, banho, atividades 
diárias de exploração dos espaços, dos 
materiais, assim como as histórias, a 
música, a brincadeira livre e dirigida, e 
o trabalho em subgrupos.  
 
 

Fonte: A Autora (2019). 

Analisando as Categorias Pedagógicas para o desenvolvimento integral e 

criativo das crianças da Educação Infantil, possibilitou-se evidenciar, na rotina da 

Educação Infantil, a promoção do desenvolvimento integral e criativo da criança, 

descritos na Dissertação de Mestrado de Sandra Aparecida do Prado Pereira (2016) 

– Universidade Nove de Julho – UNINOVE.   

As categorias pedagógicas evidenciadas abordam, nesta pesquisa, cinco 

propostas organizadas a partir do planejamento das rotinas, nas quais, cada uma 
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delas contempla elementos do desenvolvimento integral e da criatividade de acordo 

com autores citados neste estudo, bem como em documentos oficiais que regem a 

educação brasileira.  

 A figura  indica a organização do “Acolhimento (Entrada e Saída)” a partir do 

planejamento da rotina. No primeiro momento, observa-se o registro quanto à 

entrada e à saída das crianças do centro de educação infantil seguido do 

contraponto “Mas pode ser diferente...” realizado pela pesquisadora. A pesquisadora 

descreve o acolhimento desde a chegada das crianças na instituição de educação 

infantil, o caminho até a sala, a organização da sala para o recebimento delas. No 

chão da sala observada, há diversos brinquedos espalhados pelo chão, bonecos, 

carrinhos, ursinhos de pelúcia. Registra-se, também, outras cenas que acontecem 

paralelamente e simultaneamente a chegada.  

Figura 2 - Rotina quanto ao acolhimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
Fonte: Pereira (2019, p. 126-127). 
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No contraponto “mas pode ser diferente...”, a pesquisadora sugere, para esse 

momento, um espaço previamente organizado com cantos diversificados e ao fundo 

uma música que toca no ambiente. Sugere uma dinâmica para o recebimento das 

crianças e de suas famílias, promovendo o desenvolvimento integral e da 

criatividade à medida que guardam sozinhas suas mochilas, retiram suas agendas e 

colocam-nas sob a mesa da professora e escolhem de que querem brincar. As 

próprias crianças guardam os brinquedos e se encaminham para o café.  

A rotina na educação infantil pode ser facilitadora ou cerceadora dos 
processos de desenvolvimento e aprendizagem. Rotinas rígidas e inflexíveis 
desconsideram a criança, que precisa adaptar-se a ela e não o contrário, 
como deveria ser; desconsideram também o adulto, tornando seu trabalho 
monótono, repetitivo e pouco participativo (BRASIL, 1998, p.72). 

 Nesse sentido, a criança em desenvolvimento é ativa no processo de 

promoção da criatividade e da tomada de decisão. Planejar momentos de chegada e 

de saída da criança da instituição denota um cuidado da rotina como elemento 

fundamental para o desenvolvimento integral da criança.  

Conforme Torre (2013), as práticas de ensino, quando centradas numa 

perspectiva da criatividade, transformam o ambiente educativo num espaço 

agradável de convivência e possibilitam que professores e crianças aprendam de 

forma significativa, imaginativa e integral. Porém, a criatividade precisa de condições 

para se desenvolver. Todos possuem um potencial criativo, e a forma como se 

organiza essa criatividade é essencial para gerar novos recursos e novas formas de 

cultura em seu entorno (TORRE, 2012). Desse modo, o papel do professor é 

essencial para reconhecer e estimular o potencial criativo das crianças e, para tanto, 

pensar em categorias pedagógicas para a rotina da educação infantil denota ser um 

potencial significativo para o desenvolvimento integral e criativo das crianças.  

A Figura  indica a organização da “Alimentação” a partir do planejamento da 

rotina. No primeiro momento, observa-se o registro quanto à hora do almoço desde 

a chegada no refeitório e os demais acontecimentos seguidos do contraponto “Mas 

pode ser diferente...” realizado pela pesquisadora.  

A pesquisadora descreve a chegada das crianças no refeitório, a professora 

coloca-lhes o sabonete sobre as mãos. Em seguida, recebem o papel para secarem 

as mãos e depois são colocadas à mesa. Os pratos já estão prontos sem chance de 

escolherem o que querem comer. Algumas comem, outras não, outras dormem.  
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Figura 3 - Rotina quanto a alimentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
                            
Fonte: Pereira (2019, p. 128-129). 

No contraponto, “mas pode ser diferente...” a pesquisadora sugere que as 

crianças lavem e sequem sozinhas as mãos. As crianças se servem sozinhas, 

podendo decidir pelo o que querem comer e ao mesmo tempo serem incentivadas 

para provarem novos sabores. Podem escolher onde se sentar e, ao final, 

descartam possíveis sobras e entregam seus pratos.  
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Escolhas mais diretas logo se tornam possíveis, tais como as que se 
referem aos objetos com os quais brincar ou aos companheiros com quem 
interagir. Mas essas escolhas, também, dependem muito da maneira como 
o adulto organiza a rotina e dispõe o ambiente. Nesse sentido, a 
organização do espaço é um procedimento recomendado para que as 
crianças disponham de várias alternativas de ação e de parceiros (BRASIL, 
1998, p. 32). 

Torre (2008) afirma que a criatividade é tida como algo universal, uns tem 

mais que outros. Ou seja, para que se possa desenvolver a criatividade é necessária 

a criação de ocasiões, de atividades e de elementos para que isso possa ser 

favorecido. Torre (2013) preconiza que se necessita converter um espaço educativo 

agradável de convivência em um laboratório criativo, onde crianças e professores 

seguem aprendendo de forma significativa, imaginativa, integral e, especialmente, 

de forma compartilhada e responsável, ou seja, estabelecer uma rotina em que 

esses elementos sejam garantidos na prática diária.  

A Figura   indica a organização do “Escovação” a partir do planejamento da 

rotina. No primeiro momento, observa-se o registro quanto à dinâmica empreendida 

nesse momento seguido do contraponto “Mas pode ser diferente...” realizado pela 

pesquisadora. A pesquisadora descreve esse momento a partir da chegada das 

crianças na sala após o refeitório. As crianças começam a cantar e a correr pela 

sala, contrariando o desejo das professoras de que permaneçam sentadas.     

Figura 4 - Rotina quanto a escovação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pereira (2019, p. 129-130). 
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No contraponto “Mas pode ser diferente...”, a pesquisadora sugere uma roda 

de música enquanto a outra professora vai pegando as mochilas. Após a troca de 

roupas, podem formar pequenos grupos e, a partir disso, as crianças podem ser 

orientadas além da promoção de uma conversa a partir do contexto.   

Enquanto executa os procedimentos de troca, é aconselhável que o 
professor observe e corresponda aos sorrisos, conversas, gestos e 
movimentos da criança. Para evitar que esse cuidado individualizado 
implique num longo tempo de espera para as demais crianças, ou se torne 
uma rotina mecanizada, é importante considerar o número de bebês sob a 
responsabilidade de cada professor, a localização e as condições do local 
de troca e a organização do trabalho (BRASIL, 1998, p. 59). 

Nas instituições de Educação Infantil, a rotina torna-se um elemento 

importante para o desenvolvimento integral e criativo da criança, da formação, pelo 

desenvolvimento, social, cognitivo, ético, do seu EU, pela aquisição de hábitos e de 

higienes entre outros, pois orienta as ações das crianças e dos professores, 

favorecendo a previsão de situações que possam vir acontecer. Assim, entendem-se 

as categorias pedagógicas para a rotina como aquelas que devem ser realizadas 

diariamente. 

A Figura 5 indica a organização do “Troca de fraldas e roupas” a partir do 

planejamento da rotina. No primeiro momento, observa-se o registro quanto à 

organização para esse momento seguido do contraponto “Mas pode ser diferente...” 

realizado pela pesquisadora. Durante a troca de fraldas, a professora despeja uma 

caixa de minibrinquedos para as crianças correrem e disputarem qual brinquedo 

será pego. 

Figura 5 - Rotina quanto a troca de fraldas e roupas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
Fonte: Pereira (2019, p. 130). 



45 
 

 
 

No contraponto, “mas pode ser diferente...” a pesquisadora sugere uma 

brincadeira de roda dirigida enquanto as demais educadoras vão levando uma 

criança por vez para ser trocada.  

O processo de retirada de fraldas pode ser facilitado pela organização da 
rotina e do ambiente pelos professores e pela observação e imitação pela 
criança das outras crianças que vão ao sanitário ou que estão começando a 
utilizar o penico. A primeira condição para que os adultos iniciem esse 
processo com a criança é o respeito por sua vontade e a identificação de 
suas necessidades, tanto pelos familiares quanto pelo professor (BRASIL, 
1998, p. 35). 

Conforme Torre (2013), as práticas de ensino, quando centradas numa 

perspectiva da criatividade, transformam o ambiente educativo num espaço 

agradável de convivência e possibilitam aos professores e às crianças aprenderem 

de forma significativa, imaginativa e integral. Porém, a criatividade precisa de 

condições para se desenvolver. Todos possuem um potencial criativo, a forma como 

organizam essa criatividade é essencial para gerar novos recursos e formas de 

cultura em seu entorno (TORRE, 2012). 

A Figura 6 indica a organização do “Sono” a partir do planejamento da rotina. 

No primeiro momento, observa-se o registro quanto à hora de dormir seguido do 

contraponto “Mas pode ser diferente...” realizado pela pesquisadora. A pesquisadora 

descreve o momento de entrada em sala com os colchões já forrados com lençol 

elástico e lençol para cobrir.  Todas são colocadas para dormir, mesmo se mexendo 

e remexendo a professora anuncia que é a hora de dormir. Ainda que não durmam, 

permanecem deitadas até a hora de levantar.  
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Figura 6 - Rotina quanto ao sono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
Fonte: Pereira (2019, p. 130-131). 

No contraponto “mas pode ser diferente...”, a pesquisadora sugere que 

entrem na sala com os colchões organizados, sendo recebidas com uma música 

ambiente. Todas são aconchegadas em seus colchões e aquelas que não sentem a 

necessidade de dormir podem ser retiradas da sala e encaminhadas para um outro 

espaço com atividade mais tranquila.  

O campo de experiências “corpo, gesto e movimento” proporciona à criança 
a função primordial para o desenvolvimento de toda a prática da Educação 
Infantil. Por meio do corpo, a criança compreende o mundo, percebe-se, 
relaciona-se e identifica-se como sujeito integrante de um grupo social de 
direitos. Privar a criança dos movimentos é negligenciar seu direito à 
aprendizagem e ao desenvolvimento integral. Portanto, torna-se 
fundamental promover experiências em que a criança tenha oportunidades 
de conhecer e vivenciar amplo repertório de movimentos, imitação, gestos e 
sons, descobrindo modos variados de uso e ocupação do espaço com o 
corpo. Esse campo de experiências estará sempre presente no cotidiano da 
Educação Infantil, exigindo planejamento amplo e flexível do professor e 
olhar atento às manifestações das crianças, de modo que o movimento se 
faça presente na rotina e que se respeite o tempo de cada criança (SANTA 
CATARINA, 2019, p. 128). 
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Torre (2005) aponta que os limites do campo criativo são: a atividade criativa 

é intrinsecamente humana, apenas o homem cria; direcionalidade e intencionalidade 

da atividade criativa, a criatividade é uma virtude pessoal que se pode dirigir 

voluntariamente; caráter transformador, todo ato criativo é uma “transação” entre a 

pessoa e o meio.  

Quadro 7 - Dissertação de mestrado de Lara Miriam Lopes Eichmann (2014) – Instituto Politécnico de 

Portalegre e Escola Superior de Educação de Portalegre – Portugal 

Objetivo 2 - Coletar dados com categorias pedagógicas descritos em dissertações de 
mestrado, sites de pesquisa, que contenham evidências a rotina na Educação Infantil como 
promotora do desenvolvimento integral e criativo. 

DISSERTAÇÃO TÍTULO CATEGORIAS PEDAGÓGICAS 
(categorias pedagógicas, rotina, 

desenvolvimento integral e criativo) 

Lara Miriam 
Lopes Eichmann 
 

 
 

REPOSITÓRIO 
COMUM 

 
Descritores: 

rotina, 
desenvolvimento 

integral 

AS ROTINAS NA CRECHE: A 
SUA IMPORTÂNCIA NO 
DESENVOLVIMENTO 
INTEGRAL DA CRIANÇA DOS 
0 AOS 3 ANOS 

Almoço - com função educativa 
 
Tarefas/atividades – para integrar, no dia a 
dia rotinas na gestão do tempo educativo – 
marcação de presença, hora do conto de 
manhã e tarde; estar em grupo; dialogar em 
grupo; expressar oralmente vivências e 
sentimentos; alargar o vocabulário; melhorar a 
expressão oral de forma a fazer-se entender; 
narrar acontecimentos 
 
Introdução de tarefas – tornando-se rotinas 
educativas 
 
Organização/rotina diária - chegada das 
crianças – Rotina de acolhimento; Sessão de 
Expressão Motora ou Expressão Musical, 
Atividades Orientadas, Higiene, almoço, 
repouso e lanche – rotinas de higiene, 
alimentação e descanso, Brincadeira livre, 
Sala de TV, Encerramento da instituição 
 
Gestão do tempo educativo – equilibra na vida 
diária atividades de cuidado e educação 
 
Ouvir uma história – como rotina de 
estruturação do tempo 
 
Outras atividades desenvolvidas... 
Roda de conversa – primeira semana: sentar-
se no tapete para contar sobre 
acontecimentos do dia anterior; segunda 
semana: narrar acontecimentos todos os dias 
pela manhã, partilhando experiências 

(continua) 
Fonte: A Autora (2019). 
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Quadro 7 - Dissertação de mestrado de Lara Miriam Lopes Eichmann (2014) – Instituto Politécnico de 

Portalegre e Escola Superior de Educação de Portalegre – Portugal 

Objetivo 2 - Coletar dados com categorias pedagógicas descritos em dissertações de 
mestrado, sites de pesquisa, que contenham evidências a rotina na Educação Infantil como 
promotora do desenvolvimento integral e criativo. 

DISSERTAÇÃO TÍTULO CATEGORIAS PEDAGÓGICAS 
(categorias pedagógicas, rotina, 

desenvolvimento integral e criativo) 

Lara Miriam 
Lopes Eichmann 

 
 
 

REPOSITÓRIO 
COMUM 

 
Descritores: 

rotina, 
desenvolvimento 

integral 

AS ROTINAS NA CRECHE: A 
SUA IMPORTÂNCIA NO 
DESENVOLVIMENTO 
INTEGRAL DA CRIANÇA DOS 
0 AOS 3 ANOS 

Criação de atividades diversas – permitindo 
que as crianças explorem objetos e materiais, 
pois, numa experiência sensoriomotora 
abrangente, a criança age.  
 
Atividades planejadas com as crianças - 
levando materiais adequados à sua idade e 
dando sempre, em todas as situações, 
oportunidade de experimentação, cheirando, 
mexendo, comendo.  
 
Atividades que exploram essencialmente os 
sentidos das crianças – poema na cozinha:  
as crianças participaram, seguido de uma 
receita com imagens reais dos ingredientes; 
digitinta de chocolate: consiste na junção de 
ingredientes comestíveis (água, chocolate em 
pó e farinha) e sua envolvência. As crianças 
tiveram oportunidade de cheirar, envolver, 
provar, espalhar a mistura na mesa, desenhar 
sobre ela, calcar uma folha de papel e, a parte 
menos empolgante, lavar as mãos e braços, 
terminando assim a atividade 
 
Expressão plástica – colocar à disposição das 
crianças papéis de vários tamanhos e de 
várias texturas, por exemplo, cartão, jornal, 
papel manteiga, papel crepe e tintas de várias 
cores para que pudesse haver oportunidade 
de escolha.  
 
Jogos didáticos – exemplo – loto dos animais: 
atividade criada, aplicando fotografias reais de 
animais domésticos abordados nas atividades 
e introduzida na sala na primeira semana de 
intervenção. 

Fonte: A Autora (2019). 

Analisando as Categorias Pedagógicas para o desenvolvimento integral e 

criativo das crianças da Educação Infantil, evidenciou-se, na rotina da Educação 

Infantil, a promoção do desenvolvimento integral e criativo da criança descritos na 

Dissertação de Mestrado de Lara Miriam Lopes Eichmann do Instituto Politécnico de 

Portalegre e Escola Superior de Educação de Portalegre – Portugal.   

As categorias pedagógicas evidenciadas abordam, nesta pesquisa, 12 

propostas, as quais, cada uma delas, contemplam elementos do desenvolvimento 
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integral e da criatividade de acordo com autores citados neste estudo, bem como em 

documentos oficiais que regem a educação brasileira.  

Pode-se citar, como por exemplo, a gestão do tempo educativo que se 

estrutura, da seguinte forma, de acordo com Eichmann (2014, p. 73-74): “introduz 

tarefas como rotinas educativas, que criam alguma autonomia nas crianças, como 

por exemplo a marcação das presenças e a hora do conto de manhã e à tarde”. 

Essa atividade se inseriu no dia a dia das crianças como a marcação da presença e 

a hora do conto com o intuito de criar uma rotina, de desafiar o grupo a expressar 

iniciativa em participar e, acima de tudo, em distinguir o “eu” dos outros”.  

Pode-se diagnosticar, a partir dessa categoria pedagógica, as crianças se 

tornaram mais autónomas, sentindo-se entusiasmadas e com mais à vontade em 

participar, destacando-se, dessa forma, o desenvolvimento integral e a criatividade. 

Esse estímulo se pode compreender nas palavras de Torre (2003). 

Figura 7 - Marcação da presença e hora 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         
 
 
                           
 

Fonte: Eichmann (2014). 

A estimulação criativa é uma responsabilidade social e um compromisso 
educativo como valor social de nosso tempo. É o norte de todo o sistema 
educativo aberto do futuro. Nossa sociedade, dada a quantidade de 
problemas que tem, não pode permitir o luxo de desperdiçar o potencial 
criativo subjacente em todo o ser humano (TORRE, 2003, p. 27, tradução 
nossa). 

 Outro destaque pode ser dado a Atividades que exploram essencialmente os 

sentidos das crianças, que, de acordo análise de Eichmann (2014, p. 83) 
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Foram desenvolvidas atividades como fazer um bolo para o dia do pai, em 
que as crianças puderam ter algum contacto com noções matemáticas, para 
além de sensoriais: cheirar, provar e mexer todos os ingredientes, 
acompanhando o seu crescimento. A tarefa foi introduzida com um poema 
sobre cozinha, onde as crianças participaram, seguido de uma receita com 
imagens reais dos ingredientes. Todas as crianças quiseram participar 
ativamente.   

Outra atividade proposta foi a digitinta de chocolate,  

Uma atividade sensório-motora realizada durante a prática pedagógica. 
Esta consistiu na junção de ingredientes comestíveis (água, chocolate em 
pó e farinha) e sua envolvência. As crianças tiveram oportunidade de 
cheirar, envolver, provar, espalhar a mistura na mesa, desenhar sobre ela, 
calcar uma folha de papel e, a parte menos empolgante, lavar as mãos e 
braços, terminando assim a atividade. (EICHMANN, 2014, p. 83-84).  

Figura 8 - As crianças na categoria pedagógica digitinta de chocolate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Eichmann (2014). 

Nessas duas atividades, podem-se evidenciar questões descritas no campo 

de experiência corpo, gesto e movimento de acordo com a CBC. 

O campo de experiências “corpo, gesto e movimento” proporciona à criança 
a função primordial para o desenvolvimento de toda a prática da Educação 
Infantil. Por meio do corpo, a criança compreende o mundo, percebe-se, 
relaciona-se e identifica-se como sujeito integrante de um grupo social de 
direitos. [...] Esse campo de experiências estará sempre presente no 
cotidiano da Educação Infantil, exigindo planejamento amplo e flexível do 
professor e olhar atento às manifestações das crianças, de modo que o 
movimento se faça presente na rotina e que se respeite o tempo de cada 
criança (SANTA CATARINA, 2019, p. 128). 

As práticas de ensino, quando centradas numa perspectiva de criatividade, 

transformam o ambiente educativo em um espaço de convivência que possibilita aos 

professores e aos estudantes aprenderem de forma significativa, imaginativa e 

integral (TORRE; PUJOL, 2013).   

São questões como essas que favorecem às rotinas constituídas dentro dos 

espaços de educação infantil virem ao encontro de uma educação inovadora, 
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criativa e transformadora. Como um compilado das pesquisas descritas nos Quadros 

6 e 7, apresenta-se o Quadro 8, o qual destaca sugestões para a rotina na educação 

infantil. 

Quadro 8 - Produto Educacional categorias pedagógicas para a rotina na educação infantil como 

promotora do desenvolvimento integral e criativo 

Objetivo 3 - Elaborar categorias pedagógicas para a rotina na Educação Infantil como 
promotora do desenvolvimento integral e criativo a partir da coleta de dados e em paralelo 
aos campos de experiência previstos no CBC. 

CATEGORIAS PEDAGÓGICAS 

• Planejamento das rotinas: alimentação, escovação, sono, banho, atividades diárias de 
exploração dos espaços, dos materiais, assim como as histórias, a música, a brincadeira livre e 
dirigida e o trabalho em subgrupos. 

• Almoço - com função educativa. 

• Tarefas/atividades – para integrar, no dia a dia, rotinas na gestão do tempo educativo – 
marcação de presença, hora do conto de manhã e tarde; estar em grupo; dialogar em grupo; 
expressar oralmente vivências e sentimentos; alargar o vocabulário; melhorar a expressão oral, 
de forma a fazer-se entender; narrar acontecimentos. 

• Introdução de tarefas – tornando-se rotinas educativas. 

• Organização/rotina diária - chegada das crianças – Rotina de acolhimento; Sessão de 
Expressão Motora ou Expressão Musical, Atividades Orientadas, Higiene, almoço, repouso e 
lanche – rotinas de higiene, alimentação e descanso, Brincadeira livre, Sala de TV, Encerramento 
da instituição. 

• Gestão do tempo educativo – equilibra, na vida diária, atividades de cuidado e educação. 

• Ouvir uma história – como rotina de estruturação do tempo. 

• Outras atividades desenvolvidas. 

• Roda de conversa – primeira semana: sentar-se no tapete para contar sobre acontecimentos do 
dia anterior; segunda semana: narrar acontecimentos todos os dias pela manhã, partilhando 
experiências. 

• Criação de atividades diversas – permitindo que as crianças explorassem objetos e materiais, 
pois, numa experiência sensoriomotora abrangente, a criança age.  

• Atividades planejadas com as crianças - levando materiais adequados à sua idade e dando 
sempre, em todas as situações, oportunidade de experimentação, cheirando, mexendo, 
comendo.  

• Atividades que exploram essencialmente os sentidos das crianças – poema na cozinha:  as 
crianças participaram, seguido de uma receita com imagens reais dos ingredientes; digitinta de 
chocolate: consistiu na junção de ingredientes comestíveis (água, chocolate em pó e farinha) e 
sua envolvência. As crianças tiveram oportunidade de cheirar, envolver, provar, espalhar a 
mistura na mesa, desenhar sobre ela, calcar uma folha de papel e, a parte menos empolgante, 
lavar as mãos e braços, terminando assim a atividade. 

• Expressão plástica – colocar à disposição das crianças papéis de vários tamanhos e de várias 
texturas, por exemplo, cartão, jornal, papel manteiga, papel crepe e tintas de várias cores para 
que pudesse haver oportunidade de escolha.  

• Jogos didáticos – exemplo – loto dos animais: atividade criada, aplicando fotografias reais de 
animais domésticos abordados nas atividades, e introduzida na sala na primeira semana de 
intervenção. 

Fonte: A Autora (2019). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir  do conhecimento de relevância do tema abordado, vale enfatizar que, 

nas instituições de Educação Infantil, a rotina torna-se um elemento importante para 

o desenvolvimento integral e criativo da criança. Isso se nota desde o processo 

formativo, pelo desenvolvimento, social, cognitico, ético, do seu EU, pela aquisição 

de hábitos e higienes entre outros, pois orienta as ações de crianças e de 

professores.  

Assim, entendem-se as categorias pedagógicas para a rotina como aquelas 

que devem ser realizadas diariamente. Isso não significa transformar o dia a dia da 

educação infantil em uma planilha com atividades rígidas e inflexíveis, mas sim 

adequar as atividades diárias ao ritmo da instituição, das crianças e do professor.  

Todo o processo da pesquisa resultou da pergunta: Como as categorias 

pedagógicas para a rotina na Educação Infantil podem contribuir para o 

desenvolvimento integral e criativo das crianças da Educação Infantil?   

A partir da rotina organizada para que o desenvolvimento integral e criativo da 

criança, sendo de diversas formas, sendo pelas interações, linguagens, brincadeiras, 

enfatiza-se que esse ambiente pode instigar a curiosidade e a imaginação.  

Esta pesquisa teve por principal objetivo apresentar, como Produto 

Educacional, categorias pedagógicas para rotina na Educação Infantil como 

promotora do desenvolvimento integral e criativo das crianças dos CMEIs 

pertencentes à rede Municipal de Caçador-SC.  

A partir dos objetivos específicos, ou melhor, do levantamento bibliográfico de 

categorias pedagógicas sobre a rotina na Educação Infantil como promotora do 

desenvolvimento integral e criativo, de acordo com o RCNEI (BRASIL, 1998) - 

Volumes 1, 2 e 3 e no CBC (2019),  apresentou-se uma reflexão sobre creches e 

pré-escolas no Brasil, situando e fundamentando concepções de criança, de 

educação, de instituição e do profissional, as quais se utilizaram para definir os 

objetivos gerais da educação infantil e orientaram a organização dos documentos de 

eixos de trabalho relacionados aos seguintes âmbitos de experiência: Formação 

Pessoal e  Social e Conhecimento de Mundo.  

Para além disso, expõem-se as páginas que embasam a rotina na Educação 

infantil. Também, onde se encontra a rotina a qual orienta a organização dos 

documentos no âmbito de experiência, mostrando eixos de trabalho não apenas 
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favoráveis ao processo de construção da identidade e da autonomia das crianças, 

mas igualmente orientando a construção das diferentes linguagens pelas crianças e 

para as relações que estabelecem com os objetos de conhecimento: movimento, 

música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática. 

O Currículo Base da Educação Infantil do Território Catarinense (SANTA 

CATARINA, 2019) orienta que a rotina, o desenvolvimento integral, entre outros 

elementos, sejam fatores a se garantir na organização dos tempos e dos espaços 

para o desenvolvimento integral da criança. 

Coletar dados com categorias pedagógicas descritos em dissertações de 

mestrado e em sites de pesquisa permitiu notar a rotina na Educação Infantil como 

promotora do desenvolvimento integral e criativo, elaborar categorias pedagógicas 

para a rotina na Educação Infantil como promotora do desenvolvimento integral e 

criativo em paralelo aos campos de experiência previstos no CBC. 

Diante do exposto, pode-se argumentar sobre a relevância deste estudo: a 

criação de categorias pedagógicas para rotina na Educação Infantil como promotora 

do desenvolvimento integral e criativo das crianças, pois servirá de inspiração para 

práticas pedagógicas significativas e inovadoras. As diferentes categorias 

pedagógicas que compõem a rotina na Educação Infantil possuem suas finalidades 

e formas de organização específica de acordo com a intencionalidade pedagógica e 

as necessidades inerentes a cada faixa estaria.  

A criatividade favorece às crianças se manifestarem, por meio de brincadeira, 

com um brinquedo ou um objeto qualquer, suas fantasias e imaginações, 

proporcionando diferentes manifestações e contribuindo dessa forma para o seu 

desenvolvimento integral. 

Reconhecer a criança como sujeito que tem desejos, vontades, que em certos 

momentos ri, chora, se cansa, escolhe, diz sim, diz não, sente sono, se agita, se 

acalma é uma forma de compreender seu processo de maturação e de evolução 

cognitiva e emocional. Um professor que sabe reconhecer essa criança como um 

ser humano em desenvolvimento e a respeita e a valoriza, favorecerá muito 

positivamente sua formação de vida e para vida.  

O presente estudo assume, como ponto de partida, a noção de num 

procedimento metodológico que se utiliza de técnicas e de instrumentos para 

apreensão, compreensão e análise de documentos.  
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A pesquisa comparativa envolve aspectos como investigar fatos, 

semelhanças ou diferenças. A comparação é um processo de perceber as 

diferenças e as semelhanças e de assumir valores nessa relação de mútuo 

conhecimento. 

As categorias pedagógicas evidencias abordam, nesta pesquisa, 12 

propostas, nas quais, cada uma delas, contempla elementos do desenvolvimento 

integral e da criatividade de acordo com autores citados neste estudo, bem como em 

documentos oficiais que regem a educação brasileira. Essas são questões 

favoráveis a rotinas constituídas dentro dos espaços de educação infantil, haja vista 

virem ao encontro de uma educação inovadora, criativa e transformadora.   

Dessa forma, a pesquisa trouxe resultados  satisfatórios, pois ficou evidente 

que a rotina , em se tratando da educação infantil, deve ser  inserida no cotidiano,  

pois pode ser considerada uma forma de assegurar a tranquilidade do ambiente uma 

vez que a repetição das ações do dia a dia, como lavar as mãos, comer, escovar os 

dentes, organizar os espaços no qual brincaram, guardar os materiais, trocar de 

roupa entre outras ações, sinaliza às crianças cada situação do dia. Assim, a 

repetição de determinadas práticas dá estabilidade e segurança aos sujeitos. Saber 

que depois de determinada tarefa ocorrerá outra, diminui a ansiedade das pessoas, 

sejam elas grandes ou pequenas. 

 Portanto a rotina, visa a ajudar a criança a extrair um sentido mais profundo e 

completo de eventos e de fenômenos de seu próprio ambiente e de experiências 

que mereçam a atenção, magia, descobertas, curiosidades e desafios, favorecendo 

sua formação enquanto um adulto responsável, feliz e resolvendo os seus conflitos 

interno e externo. 
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