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RESUMO 

O presente estudo refere-se a uma análise do Projeto Político-Pedagógico de 

uma escola da rede pública do Distrito Federal, situada no Plano Piloto, que oferta a 

educação infantil, considerando três dimensões apresentadas no documento 

“Indicadores da Qualidade na Educação Infantil” (BRASIL, 2009). As Dimensões 

analisadas são (a) Interações; (b) Relação Escola Família e, (c) Formação e condições 

de trabalho das professoras e demais profissionais. O método utilizado consiste em 

identificar por meio de análise de artigos e documentos, principalmente documentos 

como o Projeto Político Pedagógico da escola e os Indicadores da Qualidade na 

Educação Infantil, se a escola está contemplando ações em seu PPP referentes a essas 

três dimensões. A análise aponta que o PPP articula bem o que consta nos Indicadores 

da Qualidade na Educação Infantil, levando em consideração as Interações entre os 

alunos, e entre os alunos com os professores, trabalhando para se ter uma boa relação 

com as famílias dos alunos e comunidade escolar, e procurando novas condições de 

formação para seus professores e demais profissionais. 

 

Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico, Educação Infantil, Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil, Qualidade, Interação, Professor, Aluno. 
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Memorial 

Meu processo para ingressar na Universidade de Brasília não foi muito fácil. Fui 

criada somente pela minha mãe, pois meu pai faleceu quando eu ainda era bebê. Sempre 

moramos, eu, minha mãe e minha irmã do meio perto de Caldas Novas, que é uma 

cidade pequena do interior. Viemos para Brasília quando eu tinha 10 anos de idade e 

fomos morar com minha irmã mais velha que já morava aqui fazia um tempo. 

Sempre estudei em escolas públicas, e algumas eram muito boas. Em uma 

especificamente, que estudei no Ensino Fundamental, conheci professores que me 

falavam da UnB e que acreditavam em mim e que me incentivavam a ingressar em uma 

Universidade Federal. Adorava ouvir as histórias que meus professores contavam acerca 

da época em eles estudaram na UnB. A partir daí comecei a acreditar e sonhar que um 

dia eu estudaria na Universidade de Brasília 

Estudei muito, fiz o vestibular e passei em Pedagogia na Universidade de 

Brasília. Era um sonho sendo realizado. E até hoje sou a única da família que passou em 

uma Universidade Federal. 

Meu primeiro dia como estudante na Universidade de Brasília foi no meu 

aniversário15/08/2011e foi um dos maiores presentes que Deus me deu.  

 O primeiro semestre foi maravilhoso, pois tudo era novo para mim, me encantei 

com os conteúdos, as matérias, as pessoas e o campus. O segundo semestre já conhecia 

como era a Universidade e comecei um estágio como monitora em uma escola 

particular de educação infantil, no bairro Lago Sul. Foi uma experiência diferente e 

gratificante, porém um pouco puxado. Vi na prática como era o trabalho do professor e 

monitor da educação infantil. Fiquei por quase um ano sendo monitora dessa escola, 

trabalhei com crianças de dois anos de idade. 

 Durante o terceiro semestre do curso eu continuava estagiando, foi um período 

corrido, porém bom. Fiz no quarto semestre a disciplina de Políticas Públicas, e achei 

muito interessante algumas temáticas. A disciplina me instigou. Os estudos no quinto 

semestre iniciaram muito bem, porém o final dele foi bem puxado e difícil. Uma 

temática que despertou o meu interesse ao longo do curso foi a educação hospitalar, 

então, inclui a disciplina Introdução à Classe Hospitalar na minha matrícula no quinto 

semestre do curso, porém no final do semestre minha mãe veio a falecer e isso tirou 

meus pés do chão, fiquei um tempo desestabilizado na universidade, porém não tranquei 



nem desisti da formação. Com o falecimento de minha mãe que era auxiliar de 

enfermagem decidi não seguir em frente com o seguimento Educação Hospitalar. 

 Depois de um tempo comecei a trabalhar como vendedora no Park Shopping e 

assim não conseguia pegar a quantidade de disciplinas que gostaria na Universidade. 

Em função disso, demorei a concluir o curso na universidade. 

 No sexto semestre comecei a acompanhar o Projeto Educação Solidária com a 

professora Sônia Marise, que foi uma experiência muito boa, pois trabalhava diversas 

atividades com crianças em cidades menos favorecidas, e com esse trabalho aprendi 

muitas coisas, porém como também trabalhava no shopping ficava bem difícil pegar 

essa disciplina no sábado de manhã, mas, mesmo assim, consegui acompanhar esse 

projeto por dois semestres. 

 Os Sétimo e oitavo semestres também exigiram de mim um grande esforço, 

continuava trabalhando em shopping precisava me dedicar aos estudos, era corrido, 

porém eu tinha que fazer, pois, ninguém faria por mim. 

 Estava com algumas dúvidas do tema que iria escrever na monografia. Daí 

lembrei que gostava da área de Políticas Públicas e no final por sorte minha o professor 

Cleyton ficou sendo meu orientador. Conversamos e chegamos ao tema de Análise de 

um Projeto Político Pedagógico de uma escola pública de Educação Infantil no Plano 

Piloto em relação aos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil. Minha 

monografia será voltada para Qualidade na Educação Infantil e Políticas Públicas. 

Comecei o projeto final de curso fazendo várias pesquisas dos conteúdos que iria 

ler, com isso identifiquei artigos e documentos que iria dar sustentabilidade em meu 

trabalho.  Escolhi os documentos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil e o 

Projeto Político Pedagógico de uma escola para ser à base do meu trabalho. 

Produzir o meu projeto final de curso não foi muito fácil, porém foi uma 

experiência cheia de conhecimento e até divertido de se fazer. 

 Minha estadia na Universidade de Brasília foi muito boa, claro que tive altos e 

baixos, como algumas disciplinas que não gostei outras que amei disciplinas que 

gostaria de ter pegado, porém meus horários não coincidiam, mas ao todo foi uma 

experiência maravilhosa e cheia de conhecimentos que levarei por toda a minha vida. 

 Em relação a minha visão de futuro pretendo, inicialmente, atuar no campo da 

Educação Infantil. Irei prestar concurso para a Secretária de Educação como professora 

de atividades, e logo depois que passar na Secretária de Educação irei fazer uma pós-

graduação voltada para Políticas Públicas e quem sabe futuramente ingressar no 



Ministério da Educação. Caso não passe no concurso da Secretaria da Educação, irei 

procurar ser professora em uma escola particular, por pouco tempo, pois o que pretendo 

mesmo é ser professora de uma escola de rede pública. 

Irei ter uma formação continuada, não pretendo parar, quero estar me 

aperfeiçoando constantemente, tanto na minha área de formação, quanto em outras áreas 

também, pois pretendo e gostaria muito de terminar meu curso de inglês e francês.
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Introdução 

Algumas coisas me motivaram a fazer uma análise em relação ao Projeto 

Político Pedagógico de uma escola de educação infantil, alguns pontos foram que, nos 

tempos atuais a qualidade de ensino está bem precária, o Brasil está no 53º lugar em 

relação ao sistema de educação e que 34% dos alunos que chegam ao quinto ano do 

ensino fundamental, ainda não conseguem ler corretamente (Situação atual da educação 

no Brasil, BRASIL, 2016). Esses dados são bem preocupantes, pois alguns motivos para 

o Brasil estar com uma situação tão grave se deve a qualidade de ensino nas escolas, 

infraestrutura, valorização dos professores, relação escola família e etc. 

O estudo mostra como a escola contempla em seu Projeto Político Pedagógico 

os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil e como isso pode ser importante para 

uma educação de qualidade, pois percebesse que a escola trabalhando essas dimensões e 

outras diversas que o documento IQEI e IQE apresenta, além de outros documentos 

importantes, estará rumo a uma educação de qualidade. 

O Objetivo Geral é analisar o Projeto Político Pedagógico de uma Escola de 

Ensino Infantil Pública do Plano Piloto e ver se ela contempla três Dimensões de 

qualidade dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil. 

Os Objetivos Específicos são (a) Fazer uma analise documental e ver se a escola 

escolhida contempla a Dimensão Interações no Projeto Político Pedagógico em relação 

aos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, (b) Fazer uma analise em 

cooperação e troca com as famílias e participação na rede de proteção social em relação 

aos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, (c) Fazer uma analise em relação à 

Dimensão Formação e condições de trabalho das professoras e demais profissionais. 
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Uma visão geral da Educação Infantil e a qualidade 

 

Incialmente serão abordadas algumas definições sobre o que pode ser entendido 

como Qualidade logo em seguida tratará de questões relacionadas ao Projeto Político 

Pedagógico e a Educação Infantil em relação aos Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil, sendo que deste último, serão destacadas três dimensões: (a) Interações; (b) 

Relação Escola Família e, (c) Formação e condições de trabalho das professoras e 

demais profissionais.  

 

Qualidade: difícil de avaliar 

 

Segundo o Dicionário do Aurélio (BRASIL, online, 2008), a palavra qualidade 

pode ser usada para se referir a diferentes situações, entre elas: “maneira de ser boa ou 

má de uma coisa; aquilo que caracteriza uma coisa; conjunto de condições para o bem-

estar de um indivíduo ou conjunto de indivíduos, quando se trata de qualidade de vida”.  

Para além de uma definição formal, cabe destacar que há diversos significados 

de qualidade, pois esta palavra está relacionada a percepções, isto é, uma pessoa pode 

não achar que uma coisa não tenha o mesmo padrão de qualidade que outra pessoa. Em 

função disso, existem vários focos quando o assunto é qualidade, como qualidade de 

vida, qualidade de trabalho, e assim por diante. Nesse trabalho, o foco será a qualidade 

na educação, observando especificamente como esse tema é tratado no Projeto Político 

Pedagógico, tomando como referência o documento “Indicadores da Qualidade na 

Educação Infantil” (BRASIL, 2009). 

O documento “Indicadores da Qualidade na Educação” fala que “qualidade é um 

conceito dinâmico, reconstruído constantemente” (BRASIL, 2004, p5). Ser dinâmico, 

na perspectiva do documento, implica compreender que padrões de qualidade devem ser 

reconstruídos constantemente para conseguir resultados melhores, de modo que as 

escolas possam, à medida que alcançam determinadas metas, ampliar as conquistas 

incluindo novas metas ou aprofundando as já alcançadas. 

A LBD- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional fala em seu Art. 3º O 

ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. (Brasília, 1996) 

 Um dos princípios é: 

 IX- garantia de padrão de qualidade;  

E em seu Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivada 

mediante a garantia de: 
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 IX- padrões de qualidade de ensino, definidos como variedade e quantidade 

mínima, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de 

ensino- aprendizagem; (Brasília, 1996). 

Corrêa (2003, p. 87), fala que “qualidade” não se traduz em um conceito único, 

universal e absoluto, de tal modo que diferentes setores da sociedade e diferentes 

políticas educacionais podem tomá-lo de modo absolutamente diverso. Entretanto, 

segundo nos adverte Gadotti (2013, p. 2), não devemos pensar em qualidade 

educacional separadamente da qualidade de vida, pois, 

Qualidade significa melhorar a vida das pessoas, de todas as pessoas. Na 

educação a qualidade está ligada diretamente ao bem viver de todas as nossas 

comunidades, a partir da comunidade escolar. A qualidade na educação não 

pode ser boa se a qualidade do professor, do aluno, da comunidade é ruim. 

Não podemos separar a qualidade da educação da qualidade como um todo, 

como se fosse possível ser de qualidade ao entrar na escola e piorar a 

qualidade ao sair dela. 

 

 Considerando que falar em educação de qualidade implica em discutir a 

qualidade em outros campos da vida, pois estes dois “mundos” estão conectados, 

devemos reconhecer que fatores internos e fatores externos à escola interferem nas 

ações que serão desenvolvidas com vista ao sucesso dos estudantes em suas trajetórias 

de formação. Segundo Dourado (2007, p. 24-27), as “dimensões mínimas comuns da 

qualidade da educação” no plano extra-escolar deve incluir a dimensão socioeconômica 

e cultural dos entes envolvidos e a dimensão dos direitos, das obrigações e das garantias 

no nível do Estado. No plano intra-escolar a qualidade da educação inclui as condições 

de oferta do ensino, a gestão e organização do trabalho escolar, a profissionalização do 

professor, o acesso, a permanência e o desempenho escolar. . 

Nesse sentido, cabe à escola problematizar a sua realizada considerando os 

fatores extra-escolar e os fatores intra-escolares que agem para que ela possa alcançar a 

qualidade que deseja. Assim, o Projeto Político-Pedagógico deve refletir os objetivos 

almejados e prever ações para alcança-los, possibilitando que os padrões de qualidade 

desejados possam se concretizar no cotidiano escolar. 

Algumas dessas dimensões serão abordadas neste trabalho, discutindo as 

interações entre os diferentes sujeitos dentro da escola, a cooperação e as trocas com as 

famílias, isto é, a relação da escola com a família, a formação e condições de trabalho 

das professoras e demais profissionais. Todas essas dimensões constam nos Indicadores 

da Qualidade na Educação Infantil. 
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 Estêvão, (2013) faz uma pequena reflexão histórica de como era entendida a 

qualidade, mostrando que na década de 20 esta era entendida como um controle 

estatístico e logo depois evoluiu para o entendimento de qualidade como certificação de 

um produto. Já na década de 70 a qualidade é levada para o nível institucional. Segundo 

Estêvão (2013, p. 21), “a qualidade não pode ser vista independentemente do modo 

como a sociedade define as finalidades da educação e, por isto, ela é um conceito 

eminentemente político”. 

 Temos que procurar ter uma qualidade na educação que beneficie a todos, que 

leve em conta as dificuldades dos alunos, trabalhe a cidadania, o brincar, que leve a 

sério a proposta de educar e cuidar e que contribua no seu pleno desenvolvimento, e 

demais outras especificidades, tudo isso sendo trabalhado com os professores e demais 

profissionais, a comunidade, a família e o governo. Pois, para conseguir chegar perto de 

uma qualidade de educação é preciso que todos andem e trabalhem juntos. 

 Um dos elementos problemáticos relacionados à qualidade é a dificuldade de 

estabelecer um consenso acerca de como medir a qualidade da educação. Cabrito (2009, 

p. 183) diz que “não há critérios claros, objetivos e aceitos pela comunidade científica 

que nos permitam fazer tal medição”.  Mas será mesmo? Claro que não podemos 

simplesmente medir a qualidade da educação somente comparando as notas altas com 

notas baixas de alunos, assim estaríamos dizendo que o professor “deu” um ensino de 

qualidade para uns e para outros não, desconsiderando que o ambiente e outros diversos 

fatores influenciam no processo de aprendizagem do aluno. Devemos fazer sim, 

diversas avaliações para podemos ver como anda e tentar “medir” a qualidade da 

educação e existem diversos documentos que ajudam no quesito qualidade. Ainda 

segundo Cabrito (2009), avaliar a qualidade em educação é indispensável, na medida 

em que só a partir dessa avaliação podem-se propor práticas conducentes a melhorar 

aquela qualidade, qualquer que seja o processo utilizado para medi-la. 

 Após essas breves considerações acerca do tema qualidade, trataremos na 

próxima seção da educação infantil, etapa da escolarização que será discutida nesse 

trabalho. 

 

Uma Breve História da Educação Infantil no Brasil 

Em 1899 particulares fundam o Instituto de Proteção e Assistência à Infância do 

Rio de Janeiro e acontece à inauguração da Creche da Companhia de Fiação Corcovado, 

primeira creche para filho de operários. 
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Com o tempo, foram surgindo as reinvindicações por melhores condições de 

trabalho e vida, surgindo mais creches e escolas maternais para os filhos das operarias. 

Em 1937-1945, com a Ditadura do Estado Novo, a população sofre as 

consequências de leis que priorizavam a formação das elites e deixava de lado as classes 

populares.  Nessa época mal se falava em educação de crianças de 0 a 6 anos. 

A Educação Infantil foi considerada por muitos anos como papel absoluto da 

mãe e da família. Foi através de lutas na década de 1980, em diversos movimentos 

sociais, feministas em combate a desigualdade que possibilitaram a conquista na 

Constituição Federal de 1988 o reconhecimento da educação em creches e pré-escolas 

como direito da criança e sendo dever do Estado. Com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, houve uma expansão de pré-escolas e algumas melhorias no nível de 

formação de docentes. 

 Porém a pré-escola ainda não era considerada obrigatório, somente em 2009 que 

foi acrescentada a obrigatoriedade e a gratuidade. Como consta na Constituição Federal 

de 1988: 

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: 

I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, assegurando inclusive sua oferta gratuita para 

todos os que a ela não tiverem acesso na idade própria; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009). 

 

Porém somente as crianças de 4 a 5 anos tem pré-escola obrigatória e gratuita, as 

crianças de 0 a 3 anos ainda não tem esse benefício. 

A LDB Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996 pontua sobre a idade das 

crianças na creche e pré-escolas sendo: 

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

II – pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (anos) de idade (Redação dada pela 

Lei nº 12.796, de 2013). 

O Currículo em Movimento da Educação Básica Educação Infantil pontua que 

na década de 1980 foi um grande marco para a educação infantil: “No Brasil, a década 

de 1980 marca a virada do processo de valorização da infância porque, desde então, o 
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enfoque sai da tutela da família e recai sobre o direito. A criança passa a ser sujeito de 

direitos...” (BRASIL, 2014). 

O Currículo em Movimento da Educação Básica Educação Infantil coloca que: 

 

A instituição de Educação Infantil é um lugar privilegiado para 

que as crianças tenham acesso a oportunidades de compartilhar saberes, 

de reorganizar e recriar suas experiências, de favorecer vivências 

provocativas, inovar e criar a cultura de ter contato e incorporar os bens 

culturais produzidos pela humanidade. (BRASIL, 2014, p. 25) 

 

A educação infantil é considerada a primeira etapa da educação básica (Lei nº 

9.394/1996, título V, capítulo II, seção II, art. 29), tendo como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade. Além disso, ela deve 

colaborar para o alcance dos objetivos previstos na Constituição Federal - CF de 1988, 

que estabelece: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988). 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil estabelecem que 

“é dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de 

qualidade, sem requisito de seleção” (BRASIL, 2010, p. 12). Para que cada 

estabelecimento de ensino possa fazer com que essa oferta seja efetivamente de 

qualidade, deve elaborar o seu projeto político-pedagógico, que é um documento 

destinado a definir os rumos que serão seguidos para que a escola alcance os seus 

objetivos. 

 

Uma Breve História da Educação Infantil no Distrito Federal 

 

 Antes da inauguração de Brasília em 1960, vieram os trabalhadores e juntamente 

com eles vieram os seus filhos. Naquela época, não havia parquinhos, escolas, quadras 

de esportes e outras diversas coisas que são essenciais a uma criança. A qualidade de 

vida era precária, pois as pessoas moravam em barracas improvisadas de madeira. Não 

havia nada em Brasília, era uma cidade em construção. 

 Foi elaborado o Plano educacional de Brasília por Anísio Teixeira no final da 

década de 1950. O plano visava um melhor sistema de ensino que pudesse ser exemplo 
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no país inteiro. Foi construída a Escola Parque, e diversas escolas, sendo que em 1965 

mais de 30 mil estudantes estavam estudando em 130 escolas. 

 Em 1964 com a Ditadura Militar, as escolas enfrentaram problemas para se 

estruturarem. Diversos educadores foram perseguidos no período da ditadura. 

 Com o fim da ditadura militar, as coisas começaram a caminhar melhor em 

Brasília, inclusive a educação. 

 No decorrer dos anos foram surgindo diversos documentos importantes para a 

educação como os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil criado em 2009, que é 

um documento em que ajuda os professores e demais funcionários da escola e 

comunidade escolar a fazerem algumas avaliações do estado em que se encontra a 

escola para assim poderem melhorar. 

Já em 2014, foi criado o Currículo em Movimento, composto por diversos 

cadernos, sendo da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação 

Profissional e a Distância, Educação de Jovens e Adultos, e Educação Especial, que 

busca melhorar a qualidade na educação por meio do desenvolvimento dos currículos, 

alguns dos objetivos do Currículo em Movimento é elaborar documento orientador; 

promover o debate nacional sobre o currículo; identificar e analisar propostas 

pedagógicas. 

Mesmo com muitos planos, documentos o Distrito Federal ficou entre as três 

unidades da Federação que não conseguiram alcançar nem uma das metas estabelecidas 

pelo Ministério da Educação para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 

Ideb 2015. O Distrito Federal não conseguiu nem alcançar a meta para os anos iniciais 

do ensino fundamental, faltando um décimo para alcançar a meta. (dados Correio 

Brasiliense 2016) 

O Distrito Federal enfrenta vários problemas em relação à educação, como falta 

de professores, pouca infraestrutura nas escolas e outros diversos problemas que acabam 

acarretando em um desenvolvimento incompleto do aluno e acaba sendo mostrado pelos 

Índices de Desenvolvimento da Educação Básica. 

Em 2015, foi criado o Plano Distrital de Educação, PDE, que é somente para o 

Distrito Federal e tem vigência de 10 anos, que consiste em Metas, Estratégias e 

Diagnóstico a serem atingidos até o final de sua vigência. Certamente o PDE irá servir 

como guia para conseguir atingir o esperado no Ideb e em outros índices de avaliação da 

educação. 
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O Projeto Político-Pedagógico 

 

O projeto político-pedagógico – PPP é um norte para as escolas, é ele quem vai 

orientar as atividades que serão desenvolvidas, apresentando os seus métodos, 

fundamentos, conteúdos e diversos outros ensinos, com ele os profissionais da área 

sabem o que tem que ser feito para chegar a um ensino de qualidade e a comunidade 

fica sabendo o que vai acontecer na educação dos seus filhos no ano letivo. O Projeto 

Político Pedagógico da escola deve ser disponibilizado para qualquer pessoa ler, 

destacando que ele não elaborado a cada ano, porém todo ano ele é revisto e aprimorado 

pelos profissionais da instituição e pela comunidade. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, Lei 

9.394/1996 (BRASIL, 1996): 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as 

do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

 

A LDB também faz referência sobre a participação dos diversos segmentos 

escolares na elaboração do projeto político-pedagógico: 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 

conforme os seguintes princípios: 

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; 

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. 

 

A participação coletiva na elaboração do projeto político-pedagógico da escola 

também é recomendada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil: 

 

Proposta pedagógica ou projeto político pedagógico é o plano orientador das 

ações da instituição e define as metas que se pretende para a aprendizagem e 

o desenvolvimento das crianças que nela são educados e cuidados. É 

elaborado num processo coletivo, com a participação da direção, dos 

professores e da comunidade escolar (BRASIL, 2010, p. 13). 

 

Além dos documentos que citados, serão objeto de discussão dois documentos 

orientadores para a análise da qualidade nas escolas: (a) Indicadores da Qualidade na 

Educação - IQE (BRASIL, 2004) e, (b) Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 

– IQEI (BRASIL, 2009). Este último se constituirá no meu foco principal deste trabalho, 

juntamente como o projeto político-pedagógico da escola escolhida para análise. 
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A palavra indicadores, segundo o documento Indicadores da Qualidade na 

Educação, são sinais que revelam aspectos de determinada realidade e que podem 

qualificar algo (BRASIL, 2004, p. 5). Nesse sentido, cabe àqueles que estão analisando 

uma determinada realidade indicar quais são esses sinais que qualificarão o contexto em 

questão.  

 Considerando o cenário escolar, os IQE e IQEI apontam que todos os segmentos 

(profissionais da escola, estudantes, comunidade etc.) devem trabalham juntamente na 

construção dos indicadores que servirão de referência para a análise do trabalho e das 

condições de funcionamento da escola, debatendo e dialogando entre si para identificar 

o que deve ser melhorado e o que está dando certo na escola. Deste modo eles, poderão 

fazer uma avaliação de como está à qualidade da escola. Como diz o documento IQE, os 

“indicadores da qualidade foram criados para ajudar a comunidade escolar na avaliação 

e na melhoria da qualidade da escola” (BRASIL, 2004, p. 5). 

 Os Indicadores foram feitos para ajudar a escola e comunidade a fazer uma 

avaliação de como a escola se encontra, de acordo com os Indicadores da Qualidade na 

Educação funciona assim:  

Com um bom conjunto de indicadores tem-se de forma simples e acessível, 

um quadro de sinais que possibilita identificar o que vai bem e o que vai mal 

na escola, de forma que todos tomem conhecimento e tenham condições de 

discutir e dividir as prioridades de ação para melhorá-lo (BRASIL, 2004, p.7). 

 

 A fim de orientar a comunidade no trabalho de avaliação da qualidade da escola 

de educação infantil, o documento IQEI apresenta 07 (sete) dimensões a serem 

consideradas, a saber: 1 – Dimensão Planejamento institucional; 2 – Dimensão 

Multiplicidade de experiências e linguagens; 3 – Dimensão Interações; 4 – Dimensão 

Promoção da saúde; 5 – Dimensão Espaços, materiais e mobiliários; 6 – Dimensão 

Formação e condições de trabalho das professoras e demais profissionais e; 7 – 

Dimensão Cooperação e troca com as famílias e participação na rede de proteção social. 

Cada uma dessas dimensões é composta por um conjunto de indicadores que 

apresentam a qualidade da instituição de educação infantil em relação a importantes 

elementos de sua realidade. 

Serão destacadas nesse trabalho apenas três das sete dimensões presentes no 

documento IQEI: (a) Interações; (b) Relação Escola Família e, (c) Formação e 

condições de trabalho das professoras e demais profissionais. Essas dimensões foram 

selecionadas a fim de dar suporte a uma análise do PPP de uma escola de educação 

infantil, de modo a verificar se os indicadores que compõem essas dimensões foram 



21 
 

objeto de análise da escola e se há previsão de ações que contemplem esses indicadores. 

Tal escolha deve-se à complexidade da análise e da insuficiência de tempo para o 

desenvolvimento da pesquisa no âmbito do componente curricular do curso de 

Pedagogia Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 

 Uma dimensão muito importante que aparece nos Indicadores da Qualidade na 

Educação Infantil e que o Projeto Político Pedagógico de uma escola deve trabalhar é a 

relação Escola-Família, pois as duas andando juntas são compostas por um ensino de 

qualidade e bem estar para todos. 

 A família envolvida com a escola é garantida que o aluno irá ter um melhor 

acompanhamento e desenvolvimento, pois assim os professores irão ter informações do 

que os seus alunos passam no dia a dia fora da escola e com isso trabalhar o cotidiano 

do aluno em sala de aula. A maioria das escolas não consegue desenvolver uma boa 

relação Escola-Família. Muitos professores atribuem aos pais a origem dos problemas 

de disciplina e apontam como fatores o novo modelo familiar, no qual os adultos 

permanecem pouco tempo em casa, ou ainda aquele que apresenta uma organização 

diferente da tradicional (por exemplo, famílias constituídas a partir de relações 

homoafetivas ou por apenas um dos genitores). Por outro lado, muitos pais 

desconhecerem como ocorre a aprendizagem e como é desenvolvido o trabalho 

pedagógico nas escolas, gerando conflitos em função do desconhecimento ou 

discordância acerca da melhor forma de conduzir as atividades para o desenvolvimento 

das crianças. 

 A fim de diminuir conflitos e, ao mesmo tempo estabelecer parcerias, escola 

precisa buscar meios de conciliar as reuniões escolares com os horários que os pais têm 

disponível e é dever dos pais comparecer nas reuniões para um melhor desenvolvimento 

de qualidade da educação dos seus filhos. Para haver uma boa interação Escola-Família 

ambas as partes tem que querer colaborar, participar. 

 No Art. 12 da LDB há uma referência à integração da sociedade com a escola: 

 
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as 

do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

VI. Articular-se com as famílias, criando processos de integração da 

sociedade com a escola; 

VII. Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, 

os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem 

como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. 
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 Além da dimensão Relações Escola-Família, outra dimensão muito importante 

que deve ser abordada e trabalhada no Projeto Político Pedagógico da escola refere-se 

às interações entre todos os agentes escolares (gestores, professores, estudantes, famílias 

etc.). Nesse sentido, projeto político-pedagógico da escola deve trabalhar a Interação 

entre as crianças e entre as crianças e adultos através de projetos e outras atividades de 

interações. 

A interação Aluno-Aluno/Professor-Aluno constitui o centro de um processo 

educativo de qualidade. Pois é nessa relação que ocorre trocas de saberes, experiências, 

brincadeiras, afetividade etc., sem isso fica difícil ter uma relação harmoniosa em sala 

de aula. Uma boa relação do professor com o aluno deve ser harmoniosa, afetiva e cheia 

de confiança. Por um lado, tendo uma boa interação professor-aluno, torna-se mais 

provável que o aluno seja mais receptivo às atividades de ensino propostas para cada 

componente curricular, possibilitando em um ensino de qualidade. Por outro lado, 

quando as relações entre pares, isto é, as relações entre os estudantes são de respeito e 

colaboração, poderão favorecer o desenvolvimento de um clima de pertencimento e 

aceitação, ao mesmo tempo em que possibilitarão trocas de conhecimentos e 

experiências que concorrerão para o sucesso da aprendizagem. Ressalta-se que as 

crianças passam muitas horas na escola e, em função disso, esse espaço passa a ter para 

muitos uma representação significativa em sua constituição como pessoa e como 

aprendiz, assim, é fundamental que elas tenham uma boa interação, para um melhor 

desenvolvimento. 

 O documento Subsídios para Diretrizes Curriculares Nacionais Especifica da 

Educação Básica fala sobre a interação: 

 

1.5. Em relação às práticas pedagógicas, o professor que atua na Educação 

Infantil deve conceber o espaço como facilitador de interações e confrontos 

das crianças entre si – favorecendo a cultura de pares -, das crianças com os 

adultos - ambos experimentando a descoberta de ensinar e aprender - e dos 

adultos entre si, sejam eles mães, pais, professores, gestores e demais 

profissionais. - que vivem o intenso desafio de ressignificar o seu papel, 

revendo conhecimentos e experiências (BRASIL 2009, p. 30). 

 

Segundo o documento IQEI (BRASIL, 2009, p. 45), 

As interações entre crianças devem ser observadas pelas professoras, que 

precisam interferir sempre que situações com maior grau de conflito ocorram. 

Os adultos não devem deixar de fazer uma intervenção segura e cuidadosa 

quando se deparam com expressões de racismo, de preconceito, agressões 

físicas e verbais entre crianças. Por outro lado, as relações de cooperação e 

amizade infantil devem ser incentivadas e valorizadas. 
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Comportamentos que denotam preconceito e racismo bem como expressam 

violência física ou verbal podem comprometer o processo de aprendizagem e, 

dependendo da gravidade, pode levar ao fracasso escolar e à evasão. 

Outra dimensão fundamental para um ensino de qualidade que deve ser 

abordado pelo projeto político-pedagógico da escola refere-se à formação e condições 

de trabalho das professoras e demais profissionais. 

A formação inicial e continuada dos professores e demais profissionais, 

acarretará diretamente em um ensino de qualidade na educação infantil. Os professores 

da educação infantil tem que ter no mínimo a formação no curso normal de nível médio 

ou no curso superior de pedagogia para atuar na educação infantil. O documento IQEI 

ressalta que é fundamental, na construção de instituições de educação infantil de 

qualidade, professores bem formados e com salários dignos que contam com o apoio da 

direção e com os demais profissionais (BRASIL, 2009, p.54). 

 Os professores e demais profissionais devem estar sempre procurando novas 

qualificações na sua área de atuação, não devem parar somente no curso que fizeram, 

pois a cada dia novos métodos são criados na área da educação. 

 Os professores devem ser remunerados no mínimo com o piso salarial nacional. 

E a escola deve sempre apoiar e incentivar os professores e demais profissionais em 

relação a algum tipo de formação continuada. Pois é com a formação continuada que os 

professores e demais profissionais adquiram mais conhecimentos sobre o seu campo de 

trabalho, podendo levar métodos de ensino que acarretaram em uma educação de 

qualidade e com isso até mesmo um maior reconhecimento da sua profissão. 

 É bom que a instituição ofereça algum programa de formação continuada para os 

pedagogos e demais profissionais, pois isso acarretará em um melhor ensino de 

qualidade. 

 Os alunos saem ganhando com um bom profissional, um profissional que os 

acompanhe, que os eduque adequadamente e faça com que aquele ambiente seja 

agradável e produtivo. 

 Com um projeto político-pedagógico trabalhando a boa relação Escola-Família, 

Interações e a Dimensão Formação de professores e demais profissionais, estará 

contribuindo para que a escola caminhe em direção de uma educação de qualidade. 
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Metodologia 

 

 A metodologia se baseia nos princípios da pesquisa qualitativa, especificamente 

da análise documental, que consiste na análise de documentos, contemporâneos ou 

retrospectivos, considerados cientificamente autênticos. A análise documental constitui 

uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja complementando informações 

obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema 

(LUDKE; ANDRÉ, 1986). O documento que será analisado é o projeto político-

pedagógico de uma escola de educação infantil em relação aos Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil. 

Será analisado o Projeto Político Pedagógico a fim de verificar se o mesmo 

contempla três dimensões do IQEI: (a) Interações; (b) Relação Escola Família e, (c) 

Formação e condições de trabalho das professoras e demais profissionais. E dentro das 

Dimensões, se o PPP trabalha alguns desses Indicadores que são:  

 

Dimensão Interações 

- As professoras ajudam as crianças a manifestar os seus sentimentos (alegria, raiva, 

tristeza) e a perceber os sentimentos dos colegas e dos adultos? 

- As crianças com deficiência recebem atendimento educacional especializado- AEE 

quando necessitam? 

- As professoras organizam junto com as crianças exposições abertas aos familiares e à 

comunidade? 

- As professoras organizam diariamente espaços, brincadeiras e materiais que 

promovem oportunidades de interação entre as crianças da mesma faixa etária? 

- As crianças com deficiência recebem atendimento educacional especializado- AEE 

quando necessitam? 

 

Dimensão Escola- Família 

- As professoras e demais profissionais sentem-se respeitadas/os pelos familiares? 

- Reuniões e entrevistas com os familiares são realizadas em horários adequados à 

participação das famílias? 

- Há reuniões com os familiares pelo menos três vezes por ano para apresentar 

planejamentos, discutir e avaliar as vivências e produções das crianças? 
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- Os familiares recebem relatórios sobre as aprendizagens, vivências e produções das 

crianças, pelo menos duas vezes ao ano? 

- A instituição encaminha para a sala de recursos multifuncionais as crianças com 

deficiência que necessitam de atendimento educacional especializado? 

 

Dimensão Formação e condições de trabalho das professoras e demais 

profissionais 

- As professoras têm, no mínimo, a habilitação em nível médio na modalidade Normal? 

- As professoras são formadas em Pedagogia? 

- A instituição possui um programa de formação continuada que possibilita que as 

professoras planejem, avaliem, aprimorem seus registros e reorientem suas práticas? 

- Há no mínimo uma professora para cada agrupamento de 20 crianças de 4 até 6 anos 

de idade? 
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Sobre a Escola e o Projeto Político-Pedagógico 

 

A escola escolhida é um jardim de infância situado no Plano Piloto, que trabalha 

com crianças na faixa etária de 4 a 6 anos de idade. Ela possui oito turmas, divididas 

nos turnos, matutino e vespertino, totalizando 174 alunos. Sendo a grande maioria 

crianças que moram no entorno do Plano Piloto. Consta no Projeto Político-Pedagógico 

que a escola tem uma equipe de doze professoras, uma diretora, uma vice-diretora, uma 

secretária e seis auxiliares. 

A escola apresenta o Projeto Político-Pedagógico falando que ele é a 

explicitação do que se pretende construir, que procura o compromisso com a busca de 

uma comunidade cidadã, participativa, que constrói a cada dia seu processo de luta, de 

emancipação, que é um projeto de sociedade e que deve ser construído por meio de uma 

prática transformadora. 

No Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil é falado sobre 

funções para a educação infantil: 

 

As novas funções para a educação infantil devem estar associadas a 

padrões de qualidade. Essa qualidade advém de concepções de 

desenvolvimento que consideram crianças nos seus contextos sociais, 

ambientais, culturais e, mais concretamente, nas interações e práticas sociais 

que lhe fornecem elementos relacionados às mais diversas linguagens e ao 

contato com os mais variados conhecimentos para a construção de uma 

identidade autônoma. (BRASIL, 1998, p.23) 

 

 A escola consegue articula bem o Referencial Curricular em seu projeto político- 

pedagógico. 

Sobre a elaboração do PPP, o documento registra que a sua construção contou 

com uma comissão organizadora de professores, gestores e um representante dos pais. 

Essa forma de construção se mostrou adequada, conforme prevê o Art.14, incisos I e II 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9.394 – 26 de dezembro de 

1996, citada anteriormente. 

O PPP afirma que o Currículo em Movimento é o elemento estruturante das 

relações sociais que ocorrem na escola, articulando as ações desenvolvidas ao longo do 

ano letivo. O documento também afirma que a escola tem como linha norteadora para o 

desenvolvimento de seu trabalho políticas e programas que possibilitam a formação 

total do ser humano. Documentos, como Currículo em Movimento, LDB, Lei de Gestão 

Democrática, Constituição e normas legais vigentes também são integrados. 
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A escola trabalha em seus Eixos Transversais: Educação para a Diversidade; 

Educação para a Sustentabilidade e Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos e, em Eixos Integradores: educar, cuidar, brincar e interagir. 

Nos objetivos específicos do PPP, uma das coisas que a escola procura trabalhar 

é a interação entre as crianças e a autonomia entre elas; experiências de narrativas; 

imersão das crianças nas diferentes formas de expressão; ampliação de experiências 

sensoriais, expressivas e corporais; a efetivação de um currículo integrado; estimulação 

da participação dos pais no desenvolvimento dos projetos pedagógicos e oficinas. Esses 

objetivos apontam que a escola contempla em seus objetivos específicos vários aspectos 

que constam nos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil. Irei fazer uma análise 

se o PPP da escola contempla três dimensões que constam nos Indicadores da Qualidade 

na Educação Infantil que são Dimensão Interações, Relação Escola-Família e Dimensão 

Formação e condições de trabalho das Professoras e demais profissionais. 

Ressalta-se que o Projeto Político Pedagógico da escola está disponível para 

qualquer um na escola e que o mesmo está disponível também internet. Essa forma de 

acesso ao PPP é fundamental, pois se trata de um documento que deveria estar sempre 

disponível para qualquer pessoa. 

 

Dimensão Interações 

 

O documento “Indicadores da Qualidade na Educação Infantil” diz na Dimensão 

Interações, que “sendo uma instituição educacional, essas interações devem ser 

formadoras, no sentido de que devem ser baseadas nos valores sociais que fundamentam 

sua proposta pedagógica” (BRASIL, 2009, p. 45). 

A escola deve trabalhar as interações como uma forma de aproximar as crianças 

e adultos a ter uma boa relação entre si e na educação.  

 

A instituição de educação infantil deve tornar acessível a todas as 

crianças que a frequentam, indiscriminadamente, elementos da cultura que 

enriquecem o seu desenvolvimento e inserção social. Cumpre um papel 

socializador, propiciando o desenvolvimento da identidade das crianças, por 

meio de aprendizagens diversificadas, realizadas em situações de interação. 

(Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, BRASIL, 1998, p. 23). 

 

Um indicador dessa dimensão questiona se as professoras organizam 

diariamente espaços, brincadeiras e materiais que promovem oportunidades de interação 

entre as crianças da mesma faixa etária (BRASIL, 2009, p. 47). 
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A escola, responde bem esse indicador por meio do seu Projeto Político-

Pedagógico, dizendo que as interações no espaço escolar constituem-se como 

possibilidades de ouvir o outro, conversar e trocar experiências e a maneira como 

ocorrem influencia na qualidade do processo de aprendizagem e desenvolvimento, 

contribuindo decisivamente para a construção de vínculos com o outro e com o 

conhecimento. Fala também que a criança elabora e reelabora toda sua existência por 

meio da linguagem do brincar, do lúdico e das interações com seus pares. A ludicidade, 

como prática pedagógica, possibilita que as interações entre as crianças e seus pares e 

entre elas e os adultos se constituam como um instrumento de promoção da imaginação, 

da exploração e da descoberta. A escola coloca também que tem diversos brinquedos, 

livros e outros diversos materiais adequados para cada faixa etárias dos alunos, e que 

esses brinquedos, livros e outros materiais são trocados todos os anos. 

O Projeto Político-Pedagógico da escola afirma que as transformações sociais 

estão exigindo mudanças no sistema educacional e com isso surge uma forma de 

despertar o interesse e incentivar a criatividade dos alunos, de contribuir cada vez mais 

cedo com a formação de um cidadão ético. Percebe-se que com isso, que a escola 

demonstra intenção de promover interações que irão promover uma melhor 

aprendizagem nos alunos. 

É falado no Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil que “a 

interação permite que se crie uma situação de ajuda na qual as crianças avancem no seu 

processo de aprendizagem”. (Brasil, 1998, p. 32) 

O PPP da escola destaca que “de acordo com a ação pedagógica, são 

estabelecidas relações cotidianas e medidas didáticas que facilitem os princípios para a 

aprendizagem coletiva e que favoreçam relações significativas da criança com seus 

pares e consigo mesma”. 

 É falado no Projeto Político Pedagógico que “as atividades propostas pelo 

Jardim de Infância priorizam a interação entre as crianças mediadas pelo educador. Essa 

mediação é fundamental para que a criança adquira segurança em suas capacidades 

motoras, afetivas, cognitivas, expressivas, sociais e acima de tudo para que aprenda a 

resolver seus problemas e conflitos através do diálogo e do respeito”. O documento 

Indicadores da Qualidade na Educação Infantil coloca que “As interações entre crianças 

devem ser observadas pelos professores, que precisam interferir sempre que situações 

com maior grau de conflito ocorram” (BRASIL, 2009, p.45). Vê-se que o Projeto 

Político Pedagógico procura trabalhar as interações, que devem ser baseadas nos valores 
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sociais e que a escola, percebendo algum grau de conflito, procura ajudar a criança a 

resolver através de diálogo e respeito. O PPP coloca que procura trabalhar dando ênfase 

no Respeito, Solidariedade, Afetividade, Compromisso e Amizade. 

Os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, na Dimensão Interações, 

inclui um indicador que trata do atendimento educacional especializado oferecido às 

crianças com deficiência (BRASIL, 2009, p. 46). Em relação a esse aspecto, o PPP da 

escola diz que a socialização das crianças com necessidades especiais é trabalhada na 

escola e que elas recebem atendimento educacional especializado e têm espaço físico 

adequado, sendo uma sala de recursos, rampa de acesso e um monitor de gestão 

educacional para a educação especial. Afirma que a escola tem como missão assegurar 

um ensino de qualidade, garantindo a inclusão de todos de todos os alunos, inclusive 

daqueles que têm necessidades educativas especiais, oportunizando a formação de 

cidadãos críticos capazes de agir na transformação da sociedade. 

Os professores e as crianças são incentivados a proporcionar uma atmosfera de 

tranquilidade às crianças que têm Necessidades Educacionais Especiais (PNEE), 

evitando as críticas, a exposição a situações de fracasso e comentários inapropriados 

acerca de suas dificuldades. 

 É importante que a escola trabalhe as Interações com todas as crianças, incluindo 

as pessoas com necessidades especiais, favorecendo que elas tenham uma boa relação 

com todos, para assim reduzir as barreiras na hora do brincar, aprender, etc. 

 Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil afirmam que: 

No que diz respeito às interações sociais, ressalta-se que a diversidade de 

parceiros e experiências potencializa o desenvolvimento infantil. Crianças 

expostas a uma gama ampliada de possibilidades interativas têm seu universo 

pessoal de significados ampliados, desde que se encontrem em contextos 

coletivos de qualidade. (BRASIL, 2006, p. 14,15) 

 

 Indicador pergunta se as crianças com deficiência recebem atendimento 

educacional especializado – AEE quando necessita (BRASIL, p. 46), o PPP dizem que 

considera de fundamental importância a identificação dos diversos aspectos do contexto 

que podem interferir no processo de ensino e aprendizagem e que a Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) atua na promoção de ações que 

viabilizem a reflexão e a conscientização de funções, papéis e responsabilidades dos 

atores da escola, principalmente, professores e gestores, assim como, elaboração de 

relatórios, solicitando atendimento adequado as Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais (ANEE). 
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As seguintes ações são destacadas no PPP em relação aos atendimentos aos 

estudantes que necessitam de apoio educacional especial: acolhimento e rodas de 

conversas, calendário tanto de festas quanto de exposições abertas para familiares e 

comunidades, alimentação, higiene, atividades de pinturas e desenho, brincadeiras livres 

ou dirigidas, parque de areia, narração de histórias, entre outras ações. Mas que o 

planejamento das atividades é fundamental para não cair no espontaneísmo e na falta de 

reflexão e para favorecer o dinamismo e as interações. O PPP da escola já responde 

como está um indicador que consta na Dimensão Interações, que é se as professoras 

organizam junto com as crianças exposições abertas aos familiares e à comunidade, e 

sim, a escola trabalha esse indicador. 

 A escola trabalha com dossiês ou portfolios fazendo registros diários, 

contextualizando os processos de aprendizagem das crianças, a qualidade das interações 

estabelecidas com seus pares, funcionários, professores e as demais pessoas presentes 

no âmbito escolar. Isso é muito bom, pois permite acompanhar o desenvolvimento da 

criança e como estão as suas interações sociais. 

 A escola coloca no Projeto Político-Pedagógico que uma das suas metas 

prioritárias é manter inter-relação com as crianças, tornando-as cientes de que este 

vínculo representa, para elas, uma fonte contínua de afetividade. A escola se mostra 

interessada em manter a boa interação professor- aluno e aluno- aluno, pois com essa 

boa relação, a criança se desenvolve melhor, o ensino aprendizagem se dá de uma forma 

mais efetiva e prazerosa. 

Outro indicador muito importante é se as professoras ajudam as crianças a 

manifestar os seus sentimentos (alegria, raiva, tristeza) e a perceber os sentimentos dos 

colegas e dos adultos. E isso o Projeto Político Pedagógico fala muitas vezes, colocando 

que os professores e profissionais da educação são carinhosos e atentos à criatividade, 

sentimentos e expressões das crianças e incentivam sua autonomia. Isso é importante, 

pois,  

Com o desenvolvimento da linguagem articulada (por volta dos dois anos de 

idade), a criança vai adquirindo outras maneiras de expressar suas emoções, 

descobrindo desta forma que afetividade pode se expressar de outra forma, e 

não apenas pelo choro, pelo sorriso ou pelo corpo (LEITE, 2014, p. 9).  

 

Dimensão Relação Escola-Família 
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 Os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, p. 57) falam que a 

presença, entre familiares e profissionais da educação, do sentimento de estar em um 

lugar que acolhe é fundamental para garantir uma educação infantil de qualidade. 

 O Projeto Político Pedagógico diz que a família é parte da comunidade e que 

exerce um papel determinante em relação à formação cidadã e que a escola se insere e 

interage com a família. E coloca como metas prioritárias estimular a participação da 

comunidade escolar na construção do PPP da escola, bem como em sua aplicação e 

avaliação. Além disso, diz que quer incentivar a participação da comunidade escolar nas 

principais festas e eventos da escola e garantir o atendimento às famílias sempre que 

solicitado pelas mesmas. 

 

Tendo em vista o momento que vive a educação no país, stress de parte dos 

professores, despreparo de alguns, desvalorização do profissional, 

dificuldades de aprendizagem apresentada pelas crianças, violência, e 

levando em conta o quanto é importante a participação das famílias no 

processo de aprendizagem, é de grande interesse das escolas que esta 

interação ocorra, pode-se dizer que é papel da escola promover esta interação, 

garantindo uma troca de informação e de ideias, orientando as famílias e 

mostrando o quanto é importante sua participação na educação das crianças 

(XAVIER, 2011, site). 
 

O Currículo em Movimento da Educação Infantil diz que “A interação família/ 

instituição, tem como fio condutor a missão de garantir à criança seu desenvolvimento 

integral” (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 66) 

Um indicador que consta na Dimensão Relação Escola Família questiona se as 

professoras e demais profissionais sentem-se respeitadas/os pelos familiares (IQEI, 

BRASIL, 2009, p. 57). Percebesse no Projeto Político Pedagógico que as professoras 

têm uma boa relação com os pais e pode-se dizer que são respeitadas por eles, pois em 

vários momentos no PPP, dar-se a entender que a escola mantém boas relações com os 

pais por meio de atividades constantes e diálogos e que os pais são comprometidos com 

a escola. 

Mesmo o PPP falando que escola tem uma boa relação com os pais, destaca a 

necessidade de fortalecer a participação e a relação dos pais na escola e toda 

comunidade escolar. Isso é muito importante, pois a participação dos pais e da 

comunidade escolar é imprescindível para ter uma boa relação Escola-Família e com 

isso um melhor desenvolvimento da escola e da criança. 

 Consta no Projeto Político Pedagógico da escola que ela contém diversos meios 

que incentivam a relação Escola- Família, um deles é a Associação de Pais e Mestres – 
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APM, que visa colaborar com a direção, para atingir objetivos educacionais e se ter uma 

boa relação escola família e o Conselho de Classe. Também é integrado à escola o 

Serviço de Orientação Educacional que contribui para o processo de integração escola 

família, auxiliando e orientando os pais na educação de seus filhos, sem, contudo 

assumir o papel intransferível destes. O Serviço de Orientação Educacional – SOE, 

participa ativamente junto com a Coordenação Pedagógica e Professores do processo 

educativo, visando ao desenvolvimento integral dos alunos.  

Indicador questiona se os familiares recebem relatórios sobre as aprendizagens, 

vivências e produções das crianças, pelo menos duas vezes ao ano (IQEI, BRASIL, 

2009, p.58). De acordo com o Projeto Político-Pedagógico, a escola trabalha com o 

sistema de agendas, por meio das quais os professores enviam todos os dias para os 

familiares relatos do que ocorreu na escola. Isso é muito importante para os pais 

saberem o que seus filhos estão aprendendo todos os dias, assim eles podem reforçar 

alguma atividade em casa e estará a par do que está acontecendo na escola, isso também 

ajuda para que os pais se sintam incluídos pelos professores. 

 O PPP da escola, em certo momento, registra que a Educação Infantil tem como 

objetivo desenvolver a criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. Deve cumprir duas funções: 

cuidar e educar. Aqui se vê que a escola tem uma preocupação em relação à integração 

da família, pois sem ela é quase impossível cumprir as funções de cuidar e educar. 

 Para ajudar a fazer essa integração, escola família, cuidar e educar, a escola 

trabalha as datas comemorativas, interagindo com a família e a comunidade, pois 

propicia o conhecimento de si e do outro, através do respeito às semelhanças e 

diferenças que caracterizam cada indivíduo. Fala que no decorrer do ano letivo, a escola 

promove três festas com toda a comunidade escolar e familiares: Festa Junina, Festa da 

Família e Confraternização de Final de Ano. Esses momentos aproximam as famílias e 

a escola, criando laços importantes para a construção de uma escola democrática e de 

qualidade. 

Dois indicadores do IQEI perguntam se as reuniões e entrevistas com os 

familiares são realizadas em horários adequados à participação das famílias, e se há 

reuniões com os familiares pelo menos três vezes por ano para apresentar planejamentos, 

discutir e avaliar as vivências e produções das crianças (BRASIL, 2009, p.58). O 

Projeto Político Pedagógico não fala diretamente sobre a adequação dos horários com 

os familiares, porém demonstra que sempre está em comunhão com eles e que a escola e 
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familiares se encontram no mínimo três vezes ao ano para apresentar planejamentos, 

discutir e avaliar as vivências e produções e além de se encontrarem em diversos 

eventos que a escola organiza. Isso tudo é fundamental para ter uma boa relação Escola 

Família que irá beneficiar a todos. 

Os professores têm uma ideia diferente de família do que a realidade que 

vivemos atualmente, eles idealizam uma família perfeita onde tem pai, mãe e esses tem 

tempo suficiente para dar aconchego, conforto e tempo para seus filhos, porém isso é 

uma ideia equivocada do que vivemos, e isso acaba impactando na relação escola 

família. 

Algumas famílias atualmente são formadas apenas pela mãe e o filho ou o filho 

é criado pelos avós, tias, etc, e essas pessoas têm pouco tempo disponível, pois 

trabalham o dia todo e com isso fica complicada a participação destes na interação com 

a escola, com os professores e até com seus filhos. A escola deve procurar meios para 

que os pais ou os parentes que cuidam das crianças possam participar mais das 

atividades propostas. 

 

A despeito das situações-problema que permeiam a relação família-

escola, acredita-se que a iniciativa de construir uma relação 

harmoniosa entre as duas instituições deve ser de responsabilidade da 

escola e de seus profissionais, que têm uma formação específica. 

Contudo, os parâmetros para esta relação não devem se basear, apenas, 

na função de orientar os pais sobre como ensinar seus filhos, como 

tem preconizado a escola. (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2009, site) 

 

A relação escola família deve ser de colaboração, uma ajudando a outra. O 

professor não pode se colocar como redentor do saber, colocando os pais em segundo 

plano, porém deve incluí-los, fazendo com que eles se sintam importantes para a 

educação dos filhos.  

 

Dimensão Formação e condições de trabalho das professoras e demais 

profissionais 

 

É colocado no PPP que a escola tem uma relação diária com os professores, 

gestores e comunidade escolar e que as atividades pedagógicas é a atividade fim, sendo 

o foco principal do trabalho realizado para promover um processo de valorização e 

qualidade do ensino. 
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Os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil fala que “um dos fatores que 

mais influem na qualidade da educação é a qualificação dos profissionais que trabalham 

com as crianças (BRASIL, 2009, p.54). 

Um indicador dessa dimensão questiona se as professoras têm, no mínimo, a 

habilitação em nível médio na modalidade Normal para atuar na educação infantil. No 

PPP da escola consta que os professores são habilitados para dar aula, porém não falam 

qual habilitação, e que estão sempre se aperfeiçoando, em cursos, mestrados e 

especializações. Apesar de não especificar a formação dos professores, acredita-se que 

todos têm formação adequada, pois, para o ingresso na carreira de magistério, a SEDF 

do DF exige a formação prevista na legislação brasileira. 

Outro indicador desta dimensão questiona se a instituição possui um programa 

de formação continuada que possibilita que as professoras planejem, avaliem, 

aprimorem seus conhecimentos e reorientem suas práticas, em seus objetivos e metas no 

ppp consta que a escola busca possibilitar e incentivar a formação continuada. 

 Um aspecto interessante a ser destacado refere-se à integração dos funcionários 

técnico-administrativos aos projetos desenvolvidos pela escola. No Projeto de Hábitos 

Alimentares Saudáveis, uma merendeira tem atuação fundamental nas ações de 

incentivo a uma alimentação mais saudável, por meio do cuidado da horta que a escola 

possui e na própria alimentação da escola. Isso evidencia que os funcionários atendem 

bem às necessidades dos alunos e que o cardápio da merenda é variado e quando 

necessário, o lanche é enriquecido com recursos da APM. 

Um indicador que consta na Dimensão “formação de professoras e demais 

profissionais”, questiona se há no mínimo uma professora para cada agrupamento de 20 

crianças de 4 até 6 anos de idade (IQEI, 2009, p. 55). Ao analisar os dados do PPP, 

constata-se que a escola tem doze professoras atuando em dois turnos e 174 alunos 

matriculados no total. Esses números indicam que há uma média de seis professoras e 

87 de alunos por turno, totalizando por professor a média de 14 ou 15 alunos, 

evidenciando que a escola atende satisfatoriamente a esse indicador. Isso é muito 

importante para uma educação de qualidade, pois salas com quantidade de alunos 

adequada podem propiciar uma melhor organização do trabalho pedagógico, 

acompanhamento adequado das necessidades e potencialidades dos estudantes, melhor 

relacionamento com os pais, entre outros aspectos. Além disso, podem-se favorecer as 

professoras uma melhor percepção acerca do trabalho desenvolvido, observando os 

avanços gerados a partir das ações desenvolvidas junto às crianças. 
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 Em relação aos aspectos administrativos, em um dos seus objetivos e metas 

prioritários, o Projeto Político Pedagógico da escola diz tentar possibilitar e incentivar a 

formação continuada dos profissionais em educação; Oportunizar condições de acesso 

dos profissionais de educação aos cursos, palestras, exposições, encontros e fóruns 

oferecidos pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e de 

interesse da instituição; Promover encontros dos profissionais de educação para 

valorização dos mesmos. 

 Os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil diz: 

 

Considerando que o professor tem um papel extremamente importante na 

garantia da qualidade do trabalho realizado na educação, além de tratar da 

formação inicial dos profissionais de Educação Infantil a LDB estabelece que 

os sistemas promovam a valorização desses profissionais. (BRASIL, 2006, 

p.32) 

 

A LBD- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu Art. 3º O 

ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. (Brasília, 1996) 

VII- valorização do profissional da educação escolar.  

Com a analise do PPP é visto que as professoras e demais profissionais da 

educação são valorizados pela escola, elas tem todos os benefícios instituído por lei, e a 

jornada de trabalho na escola é de limite máximo de dois terços da carga horária para o 

desempenho das atividades de interação com os educandos. A mesma coisa que está 

colocada na Lei N 11.738, de 16 de julho de 2008. 

Os professores e demais profissionais da educação devem sempre estar a par do 

que está acontecendo em relação à valorização da sua profissão. Devem correr atrás dos 

seus direitos, e não devem deixar acontecer o que Paulo Freire diz em seu livro 

Pedagogia da Autonomia: “cair no indiferentismo fatalistamente cínico que leva ao 

cruzamento dos braços” (2011, p. 65). 

Freire (2011, p. 65) também diz que “a luta dos professores em defesa de seus 

direitos e de sua dignidade deve ser entendida como um momento importante de sua 

prática docente, enquanto prática ética. Não é algo que vem de fora da atividade docente, 

mas algo que dela faz parte”. 
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Conclusões / Considerações finais 

 

A LDB trata em seu Art. 3º, inciso IX sobre a garantia de padrão de qualidade na 

educação. Os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil e os Indicadores da 

Qualidade na Educação são um ótimo recurso para ajudar a orientar quanto a esse 

padrão de qualidade, pois oportuniza a comunidade escolar e aos profissionais da 

educação trabalhar juntos, vendo as dificuldades e as qualidades que existem na escola, 

e assim trabalhando para que ocorram avanços nas ações desenvolvidas. 

Foram analisadas as Dimensões (a) Interações; (b) Relação Escola Família e, (c) 

Formação e condições de trabalho das professoras e demais profissionais do documento 

IQEI. Podemos ver com a análise, que a escola contempla em seu Projeto Político 

Pedagógico as Dimensões do IQEI (a) Interações, pois as interações no espaço escolar 

constituem-se como possibilidades de ouvir o outro, conversar e trocar experiências e a 

maneira como ocorrem influencia na qualidade do processo de aprendizagem e 

desenvolvimento, contribuindo decisivamente para a construção de vínculos com o 

outro e com o conhecimento; (b) Relação Escola Família, pois a família é parte da 

comunidade escolar e exerce um papel determinante em relação à formação cidadã do 

aluno e a escola coloca como metas prioritárias incentivar a participação da comunidade 

escolar nas principais festas e eventos da escola e garantir o atendimento às famílias 

sempre que solicitado pelas mesmas; (c) Formação e condições de trabalho das 

professoras e demais profissionais, pois a escola tem uma relação diária com os 

professores, gestores e comunidade escolar e a escola demonstra que valoriza seus 

profissionais. Tudo isso trabalhando juntamente com a comunidade escola. 

Todo esse trabalha foi feito por meio de analise documental e vê-se que existe 

certo padrão de qualidade com analise no ppp, pois ele trabalha diversas dimensões 

propostas no IQEI e IQE e abrange outros importantes documentos como o Currículo 

em Movimento, porém se fosse uma analise de campo dependendo poderia ter resultado 

em outros dados. 
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