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Resumo:  
 
Este trabalho objetiva refletir sobre os instrumentos avaliativos do Programa de Formação 
Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil (Proinfantil) junto aos cinco 
educadores do município de Água Fria, interior da Bahia durante o processo formativo do 
grupo I na Agência Formadora de Feira de Santana. Nesta reflexão, procura-se apresentar o 
processo de produção de cada instrumento, os desafios dos cursistas, as aprendizagens e os 
impactos de todo o percurso ao longo da formação em serviço. A abordagem metodológica 
insere-se na pesquisa qualitativa com enfoque nas técnicas de observação participante durante 
os dois anos de formação, análise das produções dos professores no que se refere aos 
instrumentos avaliativos pesquisados e entrevista semiestruturada com os professores 
envolvidos no processo formativo. O aporte teórico baseia-se nas referências apresentadas nos 
cadernos de estudo das áreas temáticas de Fundamentos da Educação (FE) e Organização do 
Trabalho pedagógico (OTP). Por fim, depois de todas as análises e discussões do trabalho, as 
considerações apontam para a grande relevância dos instrumentos avaliativos do programa 
para qualificar o processo de aprendizagem dos cursistas na formação inicial. 
  
Palavras-chave: Educação infantil; Instrumentos de Avaliação; Proinfantil. 
 

 
Abstract: 
 
This paper reflects on the evaluative instruments Initial Training Program for Teachers in Early 
Childhood Education on Exercise (Proinfantil) along with five teachers in the municipality of Agua 
Fria, the interior of Bahia during the formative process of group I in the Agency Formation of Feira de 
Santana. In this paper, we attempt to present the process of production of each instrument, the 
challenges of the course participants, the learning and the impacts of the entire journey along the in-
service training. The methodological approach is part of the qualitative research focusing on the 
techniques of participant observation during the two years of training, analysis of the production of 
teachers in relation to evaluative tools researched and semistructured interviews with teachers 
involved in the training process. The theoretical approach is based on the references provided in the 
contract study of the subject areas of Foundations of Education (FE) and work organization teaching 
(OTP). Finally, after all the analyzes and discussions of the work, considerations point to the great 
relevance of the program evaluation tools to describe the learning process of the training course 
participants.  

 



2 
 

                                                                                                                                                                 

  
Key-Words: Child Education, Assessment Tools; Proinfantil. 
 
 

1. Introdução 
 
A formação permanente do educador é uma necessidade apontada por diversos 

pesquisadores e estudiosos, principalmente quando se refere ao profissional que atua na 

Educação Infantil. Esta necessidade, somada com a demanda cada vez maior de políticas 

públicas voltadas para a formação em serviço de professores que atuam com crianças de zero 

a cinco anos, pode estar relacionada aos avanços no olhar sobre esta etapa fundamental da 

educação. 

O trabalho com crianças da Educação Infantil nas Creches e Pré-escolas ganharam 

estatuto de direito. Como primeira etapa da educação básica, as crianças de zero a cinco anos 

têm direito a uma educação intencional e de qualidade, que promova o desenvolvimento nos 

seus aspectos cognitivos, sociais, culturais, afetivos, enfim desenvolva integralmente a 

criança. Para um trabalho pedagógico sério e comprometido é imprescindível uma formação 

de qualidade para que o professor conheça as necessidades e especificidades da criança, saiba 

o que deve ser trabalhado e de que forma para desenvolver tanto os aspectos da identidade e 

autonomia quanto os diversos âmbitos que são apresentados nos Referenciais Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI) que caracterizam as diversas linguagens. 

É neste contexto de formação docente que está inserido o Programa de Formação 

Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil (Proinfantil), como uma ação que 

envolve as esferas federal, estadual e municipal em prol da melhoria da qualidade pedagógica 

da educação infantil. Assim, este trabalho propõe apresentar uma reflexão e discussão sobre 

os instrumentos avaliativos do Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício 

na Educação Infantil (Proinfantil) junto aos cinco educadores do município de Água Fria, 

interior da Bahia durante o processo formativo do grupo I na Agência Formadora de Feira de 

Santana. Nesta reflexão, procura-se apresentar o perfil pedagógico e metodológico do 

programa para uma visão ampla e melhor compreensão, para em seguida discutir sobre o 

processo de produção dos instrumentos de avaliação, com os desafios dos cursistas, as 

aprendizagens e os impactos de todo o percurso ao longo da formação em serviço, com um 

olhar voltado especificamente para o portfólio que contempla três produções essenciais: 

planejamento de atividades, memorial e registro reflexivo 

 
2. Perfil pedagógico e metodológico do Proinfantil 
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O Programa de Formação Inicial para Professores da Educação infantil - ProInfantil é 

um curso em nível médio, ofertado a distância, na modalidade Normal destinado aos 

profissionais que atuam em sala de aula da educação infantil,  tanto nas creches quanto nas 

pré-escolas que não possuem a formação mínima exigida na legislação brasileira (Proinfantil, 

Guia Geral, 2005).  

Com a duração de dois anos, o curso tem a intenção básica de valorizar o trabalho 

docente, oferecendo possibilidade de crescimento pedagógico ao profissional que atua na 

educação infantil. Para contemplar o objetivo central do programa, conta com  

material pedagógico específico para a educação a distância e um amplo acompanhamento que 

permite ao cursista obter informações necessárias à sua prática, socializar seus 

conhecimentos, compartilhar e esclarecer suas dúvidas através de um processo formativo 

alicerçado em princípios sólidos e um trabalho qualificado.  

O trabalho desenvolvido durante os dois anos de processo formativo, distribuídos em 

quatro módulos semestrais, permite aos participantes um maior domínio dos processos 

necessários para o desempenho de sua função docente e desenvolver metodologias e 

estratégias de intervenção pedagógicas adequadas às crianças na faixa etária de zero a cinco 

anos. Isso porque cada módulo é composto pelos seguintes momentos/ações: 

• Fase Presencial – realizada no início do semestre. São 10 dias de atividades 

totalizando 76 horas de intensa produção presencial durante as férias escolares, 

visando um conhecimento aprofundado e sistematizado dos conteúdos em todas as 

áreas temáticas. Nesta fase inicial de cada módulo é garantido a todos os cursistas um 

estudo exaustivo junto a Agência Formadora, Professores Formadores e Tutores de 

modo que possa garantir maior apropriação dos conhecimentos apresentados nos 

cadernos temáticos, bem como trazer uma maior discussão sobre os instrumentos 

avaliativos que fazem parte do programa, a saber: plano de trabalho, memorial, 

registro reflexivo e projeto de trabalho.  

• Estudos e Atividades Individuais – que acontecem durante o semestre em todas as 

unidades trabalhadas. É o momento de estudos e reflexões individuais dos cursistas 

com base nos livros de estudo, bem como a realização das atividades sobre os 

conteúdos das áreas temáticas presentes nos Cadernos de Aprendizagem (CA) e os 

registros reflexivos sobre o seu processo de construção de conhecimentos que 

também são registrados nos CA. Nos momentos de estudos e atividades individuais 

estão presentes também a construção de valiosos instrumentos voltados para as 
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disciplinas pedagógicas os quais formam o portfólio: planejamento diário 

(planejamento da prática que é observada e avaliada pelo tutor), memorial (escrito 

pelo professor contemplando as vivências ao longo do curso) e o registro de 

atividades (que é a reflexão sobre uma atividade interessante desenvolvida com as 

crianças). Além disso, o cursista conta também com mais dois momentos/ações: 

prática pedagógica supervisionada, desenvolvida na Instituição de Educação Infantil 

incorporando as orientações propostas nas leituras dos livros e acompanhadas pelo 

tutor e as provas bimestrais que são individuais e sem consulta, realizada duas vezes 

em cada módulo. 

• Encontros Quinzenais (EQ) com os tutores aos sábados. São oito encontros 

presenciais em cada módulo, totalizando 64 horas de intensa atividade que buscam 

promover orientações de suporte à aprendizagem e acompanhamento do trabalho 

pedagógico dos cursistas. 

• Fase Presencial Intermediária – São atividades de revisão para as provas bimestrais 

realizadas em dois encontros, totalizando 20 horas de atividade. (Proinfantil, Guia 

Geral, 2005). 

Além de todos estes momentos, o cursita também conta com o serviço de apoio a 

aprendizagem junto ao professor formador através de informações por telefone, e-mail e/ou 

encontros in loco na Agencia Formadora com encontro previamente agendado, bem como, 

com o apoio pedagógico sistemático desenvolvido pelo tutor. Mesmo com todo esse 

acompanhamento, caso o cursista tenha aproveitamento insatisfatório no nódulo, 

principalmente na prova bimestral, o mesmo pode contar com as atividades extras que são 

acompanhadas pelo tutor com o objetivo de esclarecer dúvidas e recuperar a aprendizagem 

dos professores sem bom rendimento. (Proinfantil, Guia Geral, 2005).  

O programa em discussão contempla cinco objetivos básicos, os quais buscam a 

valorização do magistério através de um processo de formação inicial em serviço com 

discussões e leituras voltadas para as demandas da educação infantil, assim como a oferta de 

condições de crescimento tanto pessoal como profissional dos sujeitos envolvidos, a 

ampliação da qualidade social da educação das crianças de zero a cinco anos, bem como a 

elevação do nível de conhecimento e prática pedagógica dos docentes e, por fim o 

cumprimento da legislação em vigor com a formação mínima exigida para atuação com a 

primeira etapa da educação basca (Proinfantil, Guia Geral, 2005). 
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Tais objetivos apresentados, somados com um trabalho sistemático e consistente com 

um amplo acompanhamento de tutores e professores formadores, associados a leituras e 

discussões dos temas apresentados nos guias de estudo das áreas temáticas, possibilitam que 

os cursistas ao final do processo possam desenvolver um trabalho alicerçado em princípios 

sólidos de educação e cuidado e de desenvolvimento integral das crianças. 

A base curricular do Proinfantil foi definida com base nas Diretrizes Curriculares para 

o Ensino Médio e nas concepções teóricas que orientam a formação dos professores de 

Educação Infantil e está estruturada em seis áreas temáticas, que congregam em Base 

Nacional do Ensino Médio e Formação Pedagógica. A primeira contempla: Linguagens e 

Códigos; Identidade, Sociedade e Cultura; Matemática e Lógica; Vida e Natureza. Já as áreas 

temáticas que contemplam a formação pedagógica são: Fundamentos da Educação e 

Organização do Trabalho Pedagógico. É importante mencionar que os campos do 

conhecimento são trabalhados por eixos integradores, criando espaços de 

interdisciplinaridade. Às áreas do núcleo comum, acrescentam-se as seguintes partes 

diversificadas a serem determinadas pelos estados: Projeto de trabalho e intervenção sobre 

temas de interesse local e Língua estrangeira, eleita pelo estado para compor o currículo 

pleno. (Proinfantil, Guia Geral, 2005).  

 Após esta abordagem metodológica, faz-se interessante tecer algumas discussões 

acerca da proposta pedagógica que fundamenta o curso de formação em questão. O 

Proinfantil defende a educação como um processo construído ao longo da vida em todos os 

espaços formais e não formais, procurando em todas as ações articular os conhecimentos 

científicos sistematizados com os saberes práticos. Desta forma, o currículo busca valorizar 

as experiências culturais e os conhecimentos anteriormente adquiridos pelos professores na 

sua vivência cotidiana, sendo estes, ponto de partida para a construção de uma base 

conceitual mais consolidada. 

A aprendizagem no contexto do Proinfantil é entendida como um processo crescente 

de desenvolvimento de competências construídas na trajetória formativa, tanto no âmbito 

pessoal quanto profissional, articulado à construção da subjetividade que envolve diretamente 

as bases cognitiva, social e afetiva do sujeito imerso no processo. Assim sendo o programa 

busca valorizar as características culturais do cursista como sujeito histórico, produto e 

produtor de cultura, que carrega em si experiências enriquecedoras as quais definem seus 

interesses concretos de aprendizagem.  
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 O programa entende a Instituição de Educação Infantil como um espaço privilegiado 

de interação, troca, brincadeira, ludicidade e construção de saberes necessários à vida. Um 

espaço de cuidado e educação, que possibilita a inserção da criança na cultura local e 

favorece o desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos, sociais, psicológicos, enfim, a 

preparação para a autonomia e participação para a vida cotidiana. Para tanto, o referido 

programa considera a criança como um cidadão de direitos, um sujeito cognoscente, histórico 

e cultural, por isso valoriza os direitos e necessidades da criança no seu ritmo e faixa etária, 

reconhecendo o brincar com atividade fundamental para o desenvolvimento das mais diversas 

linguagens e a interação com o mundo que a cerca. 

 O conhecimento escolarizado se traduz como resultado da construção dos mais 

diversos conhecimentos adquiridos ao longo da vida no contexto social, com a vivência na 

família, na igreja, na associação, nas festas populares, enfim, sua elaboração se processa com 

a junção destes vários conhecimentos aos novos que são adquiridos com as discussões, 

leituras realizadas. Para favorecer um conhecimento escolar mais consubstanciado, a 

concepção de prática pedagógica transcende a idéia de prática docente e busca, sobretudo, a 

tematização a própria prática como ação própria da reflexão que transforma o sujeito. 

 A avaliação no Proinfantil é concebida como um processo amplo, contínuo, formativo 

e parte integrante do processo de aprendizagem. Busca a formação de um profissional da 

educação que conheça o seu papel social na formação das crianças e propõe o rompimento da 

dicotomia entre ensino e avaliação. Nesse sentido, trabalha com a concepção de avaliação 

como um momento de aprendizagem e reflexão constante sobre a sua formação profissional e 

pessoal com os instrumentos construídos periodicamente os quais favorecem um amplo 

desenvolvimento da criticidade e da auto-avaliação.  

 A interdisciplinaridade é defendida na proposta pedagógica do Proinfantil, 

enfatizando os princípios e funções das diferentes ciências, focalizando para a prática 

pedagógica da educação infantil. Busca articular os conteúdos das áreas temáticas da base 

nacional do ensino médio aos conteúdos pedagógicos organizando as áreas em eixos 

integradores que favorece uma maior integração entre todas as discussões e conteúdos 

trabalhados. 

3. Base metodológica do trabalho 
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A abordagem metodológica deste trabalho insere-se na pesquisa qualitativa com 

enfoque nas técnicas de observação participante durante os dois anos de formação, análise das 

produções dos professores no que se refere aos instrumentos avaliativos pesquisados e 

entrevista semi-estruturada com os professores envolvidos no processo formativo.  

 A opção por uma metodologia qualitativa, delineada para nortear este trabalho, deu-

se por se acreditar que a compreensão dos fenômenos sócio-histórico-culturais perpassam 

pelo âmbito racional e concreto. Trazem a convicção de que a sociedade configura-se a partir 

das ações humanas e, por isso, necessita segundo Haguette, “de uma tomada de posição 

política por parte do investigador e sua intervenção no ambiente da pesquisa quebrando com 

os limites artificiais entre sujeito e objeto do conhecimento em nome da objetividade e 

neutralidade científica” (1990, p. 18). 

 O uso das técnicas de entrevista semiestruturada, observação participante e análise 

dos documentos produzidos pelos cursistas foram para garantir uma maior aproximação com 

os sujeitos empíricos, bem como uma melhor reflexão e análise do processo vivenciado. 

 A entrevista, por ser a melhor “tentativa de captação do real, sem contaminações 

indesejáveis nem da parte do pesquisador nem dos fatores externos que possam modificar 

aquele real original” (HAGUETTE, 1990, p. 75), enfim, o ator social pode manifestar seu 

ponto de vista, deixando, portanto, emergir o fenômeno em sua completude. 

 A observação participante foi também utilizada como recurso metodológico nesta 

pesquisa por poder penetrar no cotidiano do fenômeno estudado e poder ver como a prática é 

elaborada. Dessa forma, aproxima as pessoas, principalmente o pesquisador e os sujeitos 

envolvidos, para, de maneira natural, estudar os fenômenos como realmente surgem. 

 Segundo Lapassad (1990) a observação participante compreende um trabalho de 

terreno no seu conjunto, desde o início da negociação do acesso até o final, por observar 

vivendo, interagindo e compartilhando as atividades com os sujeitos investigados. Só a 

observação participante oportuniza vivenciar, junto com os atores sociais e realidade em 

estudo. Haguette (1990, p.104) ressalta que “[...] o observador de campo pode geralmente 

alocar motivos e/ou intenções com maior chance de validade pela oportunidade que tem de 

contrastar idéias afirmadas, comportamentos, podendo descrevê-los na forma como eles 

impõem”. 

 Além da observação participante e entrevista, os documentos analisados 

caracterizaram-se em importantes instrumentos para analisar o processo formativo. Com estas 

três técnicas metodológicas juntas foi possível chegar mais perto do pensamento do sujeito 

social, acompanhar as experiências e observar os aspectos significativos que os mesmos 
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atribuem à realidade pesquisada, além de facilitar a aproximação entre os atores, percebendo a 

relação existente, ou seja, permitiu estudar os fenômenos sociais como realmente eles são. 

 Como o objeto desta investigação refere-se aos instrumentos de avaliação do 

Proinfantil com foco na experiência vivenciada pelos cursistas do município de Água Fria- 

Bahia, foram usados como base metodológica os pressupostos teóricos da Análise do 

Discurso, exatamente por ser adequada e coerente com o contexto pesquisado, contribuindo 

para uma resposta mais satisfatória aos problemas levantados frente aos fenômenos 

educacionais pesquisados. 

Conforme Bakthin (1995, p.41), “As palavras são tecidas a partir de uma multidão 

de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios”. Para 

ele, o discurso do sujeito é carregado de marcas culturais, de múltiplas vozes que são reflexos 

de sua vivência no contexto social. Defende que a palavra é determinada pelas interações dos 

sujeitos com outras pessoas e isso se dá a partir das relações estabelecidas com seu contexto. 

A Análise do Discurso (viés teórico escolhido para direcionar a investigação) 

constitui um campo da lingüística e da comunicação, que envolve questões não só 

pedagógicas, mas política, social, econômica e cultural da escola, ou seja, expande as práticas 

que acontecem na escola, abrangendo as relações sociais que ultrapassam os muros da 

instituição. 

Na concepção de Orlandi (1999), a Análise do Discurso entende a linguagem 

como mediação importante e imprescindível entre o homem e a realidade natural e social. 

Tudo que é dito pelo ser humano se materializa, pois para esse o discurso nada mais é do que 

o movimento e a vida das palavras.  

 

4. Portfólio e plano de ação como instrumentos avaliativos do Proinfantil: um olhar 
sobre a produção dos cursistas de Água Fria - Bahia 

 
 

Depois de apresentar em linhas gerais a dinâmica formativa do Proinfantil, neste 

momento focaremos a nossa atenção para os documentos do portfólio (planejamento de 

atividade, memorial e registro reflexivo) e o plano de ação que são instrumentos 

fundamentalmente importantes para a qualificação do programa.  

O Portfólio, conforme afirma Hernández (2000) é um instrumento de avaliação que 

surgiu do campo da arte e que a educação começou a utilizar com novas intenções e práticas. 

Para o autor “[...] a função do portfólio se apresenta como facilitadora da reconstrução e 
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reelaboração por parte do estudante, de seu processo ao longo de um curso ou de um período 

de ensino” (Hernández, 2000, p.165). 

Desta forma, o portfólio transcende a mera seleção de atividades/produções e registros 

do processo, mas, sobretudo, pressupõe um maior envolvimento para que tanto o participante 

quanto seu professor possa analisar o percurso e suas aprendizagens e limitações. Para 

Lusardo, (2005, p. 85), “o portfólio possibilita pensar acerca da trajetória de aprendizagens, os 

caminhos trilhados e suas escolhas, firmando-se na realização de um diário reflexivo.” 

O portfólio possibilita o acompanhamento do crescimento dos sujeitos imersos no 

processo e indica a maneira como estão se apropriando do conhecimento apresentado. Para 

Hernández (2000, p.169) “[...] é uma forma de avaliação dinâmica realizada pelo próprio 

estudante e que reflete seu desenvolvimento e suas mudanças através do tempo”.   

Shores e Grace (2001) esclarecem que existem três tipos de portfólio, quais sejam: o 

particular, o demonstrativo e o de aprendizagem, sendo este último considerado pelos autores 

como mais amplo e mais freqüente, principalmente na educação. É exatamente no portfólio de 

aprendizagem que o Proinfantil centra sua atenção ao propor que o professor cursista registre 

reflexivamente a sua trajetória percorrida para que ao final do processo tenha um dossiê de 

sua caminhada servindo de suporte para o seu fazer pedagógico. 

O primeiro documento do portfólio no contexto do proinfantil é o planejamento diário. 

O professor cursista registra no seu portfólio o planejamento observado pelo tutor no dia da 

visita pedagógica. Os elementos necessários para o planejamento no programa são: objetivos, 

metodologia, seleção de atividades, materiais, formas de organização do tempo e espaço e 

agrupamento das crianças. É um importante instrumento para o tutor acompanhar o progresso 

do cursista no que se refere a sua prática e a habilidade de planejar sua ação pedagógica. 

É no planejamento diário que o tutor pode observar a coerência dos objetivos, 

conteúdos, procedimentos, recursos e avaliação do trabalho desenvolvido junto às crianças. 

Depois de analisado e avaliado cuidadosamente o planejamento e observada a prática 

pedagógica do cursista, é o momento da intervenção do tutor, com questionamentos, 

sugestões, felicitações e recomendações para a melhoria do trabalho.  

Conforme afirma Ostetto (2007), o planejamento educativo deve ser assumido no 

limiar de um processo reflexivo, pois é muito mais do que um documento preenchido, 

envolve atitude, ação e construção do educador. Para a autora, planejar se refere a atitude de 

traçar, projetar experiências significativas para as crianças, com um olhar atento a realidade. É 

nesta perspectiva de ação construtiva e reflexiva que o planejamento está presente no contexto 

do Proinfantil.  
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Sobre a experiência do planejamento diário no programa junto aos cursistas do 

município de Água Fria, podemos dizer que foi uma construção enriquecedora, marcada por 

um amplo nível de evolução tanto teórico-prático quanto conceitual. Durante dois anos de 

observação participante em todos os momentos coletivos do grupo e também alguns 

momentos de acompanhamento e avaliação das ações de ordem individual, conseguimos 

perceber uma compreensão do planejamento como suporte indispensável para fortalecer e 

significar a prática pedagógica. Além desta grande evolução, observamos também maior 

coerência e articulação nos elementos do planejamento do objetivo a avaliação.  

Nos primeiros planejamentos analisados, somados com a observação da prática 

pedagógica dos cursistas, observamos algumas inconsistências que transformavam o trabalho 

em momentos estanques e sem rigor metodológico de acordo as exigências do programa. Essa 

realidade foi aos poucos sendo modificada, com intervenções, questionamentos e reflexões 

sobre a prática, bem como com as leituras aprofundadas dos livros e atividades extras 

presentes no programa em discussão.  

No final do processo formativo foi visível o crescimento, tanto no planejamento da 

atividade, como na prática junto às crianças no cenário da educação infantil. Conseguimos 

perceber a inserção de atividades antes ausentes e que são fundamentais para o fortalecimento 

da identidade e autonomia da criança, bem como para o desenvolvimento das diferentes 

linguagens. Os momentos do sono, do banho, das refeições passaram a ser olhados de uma 

forma diferente e as crianças, depois de todas as reflexões, produções e estudos sistemáticos, 

passaram a ter um olhar diferenciado, como cidadãs de direitos, como produtoras de cultura. 

No final do processo formativo fizemos uma análise cuidadosa do dossiê de uma das 

professoras cursistas. Iniciamos o nosso olhar no planejamento de atividade analisando todos 

os documentos em uma ordem crescente para analisarmos a evolução de acordo aos critérios 

avaliados, quais sejam: objetivos, conteúdo, metodologia, espaço/tempo, avaliação e contexto. 

No quadro abaixo, apresentamos o processo evolutivo das cursistas ao longo da formação, 

considerando a seguinte legenda: (S) para o planejamento que contemplou satisfatoriamente o 

critério avaliativo (P) para o planejamento que contemplou parcialmente e (N) para o 

planejamento que não contemplou satisfatoriamente o elemento do planejamento. 

 

Unidades/ 

Elementos  

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III MÓDULO IV 

2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 

OBJETIVO N N N P P N P S P S S S S S S S 
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CONTEÚDO N N P P P N S P P P S S S S S S 

METODOLOGIA N N N N S P P P S S S S S S S S 

TEMPO/ESPAÇO S S P S N N S P S S S S S S S S 

AVALIAÇÃO N N N N N S P P P S S S S S S S 

CONTEXTO N N N N P P P S P S P P S S S S 

MAIORIA N N N N P N P P P S S S S S S S 

Quadro 1: Evolução do Planejamento Diário do Cursista 1 
Fonte: Dados da Análise de Documentos 
  
  De acordo ao quadro 1, percebemos que nos primeiros documentos, ou seja, os 

planejamentos referentes ao módulo I, houve uma inconsistência em todos os elementos 

avaliados, desde os objetivos até a avaliação, foram caracterizados com o conceito (N), ou 

seja, não contemplou satisfatoriamente os requisitos do programa. Já no módulo II a cursista 

começa evoluir sua produção contemplando parcialmente quase todos os pontos exigidos no 

planejamento diário. Isso implica que as intervenções, devolutivas, reflexões sobre a prática e 

leituras dos livros estão contribuindo significativamente para a consistência neste documento 

de extrema importância para o fortalecimento da prática pedagógica. 

 O quadro revela que nos módulos III e IV, ou seja, no segundo ano de formação em 

serviço, a professora consegue um desempenho satisfatório em todos os elementos do 

planejamento, visto que mescla em uma conquista parcial e total de acordo as exigências do 

programa. Para melhor ilustrar o quadro acima, os depoimentos das professoras extraídos da 

entrevista, revelam esta evolução: 

 

“[...] o Proinfantil ajudou muito no meu trabalho. Eu sentia muita 
dificuldade em planejar as minhas atividades, não sabia o que 
colocar no papel. Não sabia bem o que era conteúdo, sempre 
confundia com estratégia e hoje está tudo bem claro pra mim [...]” 
(Professora 1, cursista do Proinfantil do município de Água Fria). 
 
“Antes eu reclamava de tanta atividade, mas hoje eu reconheço a 
importância de cada uma delas. Aprendi muito. Hoje sei como 
planejar minhas atividades, sei o que as crianças precisam aprender. 
(Professora 1, cursista do Proinfantil do município de Água Fria). 
 

 No que se refere ao memorial, o segundo documento do portfólio, também 

observamos uma grande evolução no processo de produção reflexiva das professoras. Como 

uma produção que busca um relato aprofundado e reflexivo construído no cotidiano, 

percebemos que as professoras conseguiram tecer reflexões sobe o percurso vivenciado, nos 
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seus avanços, desafios, dificuldades, enfim, conseguiram, no final do processo, relatar as 

experiências vivenciadas no programa.  

Cinco critérios são observados na avaliação do memorial, quais sejam: capacidade de 

reflexão sobre a própria prática, capacidade de junção entre aquilo que estuda com a prática 

que exerce, aprofundamento dos assuntos tratados no memorial, organização das idéias de 

forma clara e coerente e finalmente o uso correto da língua (Proinfantil, Guia Geral, 2005). 

De acordo a estes critérios o tutor observa a consistência da produção, analisando também a 

organização, coerência e estilo do memorial. Para melhor ilustrar o avanço qualitativo das 

cursistas, analisamos o dossiê de uma delas e categorizamos no quadro 2 a seguir 

considerando a seguinte legenda: (S) para o memorial que contemplou satisfatoriamente o 

critério avaliativo (P) para o que contemplou parcialmente o critério avaliativo e (N) para o 

memorial que não contemplou satisfatoriamente o item avaliado. 

 

Unidades 

Critérios  

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III MÓDULO IV 

2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 

Reflexão da prática N N N N P N P P P S S S P S S S 

Junção N N N P P N S P P P N S S N S S 

Aprofundamento N N N N S P P P N S S P S S N S 

Organização das idéias S S P S S N S P S P S S S S S S 

Uso correto da língua N N N N P S P P P S P S S S S S 

DESTAQUE N N N N P N P P P S S S S S S S 

Quadro 2: Evolução do Memorial do Cursista 1 
Fonte: Dados da Análise de Documentos 
  

O quadro 2 revela um grande avanço na produção do memorial pela cursista. Além da 

forma estrutural e uso correto da língua, percebemos uma grande capacidade de reflexão 

sobre a prática e aprofundamento dos assuntos, tudo isso com apoio de idéias organizadas e 

claras. Em todos os critérios de avaliação apresentados pelo programa a cursista conseguiu 

uma dar um salto qualitativo. Em cada módulo os critérios foram aos poucos sendo 

contemplados de forma satisfatória. O depoimento abaixo pode revelar esta análise e 

afirmação. 

 

“[...] às vezes fico observando os meus primeiros portfólios e começo 
a perceber o quanto cresci na escrita, na reflexão das idéias e na 
organização do texto de forma geral. Lembro dos primeiros 
memoriais e das observações da minha tutora, sempre pertinentes 
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mas que naquele momento não conseguia perceber as falhas. [...] 
Agora percebo o quanto foi válido tudo isso, as noites sem dormir 
produzindo, as madrugadas de reflexões, enfim [...] tudo valeu a 
pena. Foi um avanço visível para todos. Agora já me sinto preparada 
para fazer meu curso de pedagogia [...] esse curso me preparou 
muito.” 
(Professora 1, cursista do Proinfantil, município de Água Fria - 
Bahia) 
 
 

Já no que diz respeito ao registro de atividades, os professores apresentaram um 

grande avanço tanto no planejamento quanto no relato, mas o que mais chamou a nossa 

atenção foi a capacidade de avaliar criticamente a atividade registrada, apontando aspectos 

positivos e possíveis falhas apresentadas. Isso foi para nós considerado um grande avanço na 

formação. Para uma visão panorâmica deste processo evolutivo analisamos o dossiê de uma 

das cursitas e organizamos no quadro 3 a seguir considerando a seguinte legenda: (S) para o 

registro de atividade que contemplou satisfatoriamente o critério avaliativo (P) para o que 

contemplou parcialmente o critério avaliativo e (N) para o que não contemplou 

satisfatoriamente o item avaliado. 

 

Unidades 

Critérios  

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III MÓDULO IV 

2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 

Planejamento N N P N P N P P S S S S P S S S 

Relato N N P P P P S P P P P S S N S S 

Avaliação N N N N N N P P P S S P P S N S 

DESTAQUE N N P N P N P P P S S S S S S S 

Quadro 3: Evolução do registro reflexivo do Cursista 1 
Fonte: Dados da Análise de Documentos 

 

O quadro 3 revela a qualidade do trabalho realizado no Proinfantil no município de 

Água Fria. Percebemos o grande desempenho da cursista no que se refere a produção do 

registro reflexivo. Em todos os critérios houve uma evolução considerável em cada módulo e 

isso é reflexo de um trabalho de comprometimento não só de cursista, tutor e município, mas 

todos que compõem o programa. 

Os depoimentos das professoras a seguir revelam muito bem as aprendizagens 

construídas com os instrumentos do portfólio ao longo do processo formativo: 

 

“Trabalhei muito, perdi muita noite, mas valei à pena. Agora sou uma 
professora bem mais preparada. Só agora descobri o valor de cada 
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instrumento, de cada planejamento, de cada memorial, de cada 
registro reflexivo”. (Professora 1, cursista do Proinfantil, município 
de Água Fria - Bahia). 
 
“[...] o curso superou as minhas expectativas. Gostei muito. Confesso 
que foi muito difícil conciliar o tempo com tantas atividades, mas 
cada uma delas tem um valor imprescindível para o meu crescimento 
profissional.” (Professora 1, cursista do Proinfantil, município de 
Água Fria - Bahia). 
 

 Sobre o Projeto de Estudo, podemos avaliar como um processo bastante produtivo. Os 

professores conseguiram mergulhar no trabalho e realizar ações extremamente significativas 

para as crianças, para a instituição de Educação Infantil e para a comunidade local. Além 

dessa valiosa contribuição de ordem pedagógica, iniciaram um processo científico de pesquisa 

sistemática, passando por um processo de construção do projeto contemplando problema, 

justificativa, objetivos, cronograma e fontes de pesquisa, possibilitando um amplo 

conhecimento sobre a elaboração de uma proposta de trabalho, além disso, passaram por um 

segundo momento com a construção de um relatório parcial com as atividades e pesquisas já 

realizadas e finalmente o relatório final contemplando as conclusões e recomendações, além 

de uma auto-avaliação do cursista. Este foi um percurso extremamente valioso para o 

crescimento científico dos professores, bem como para fortalecer as ações entre a Instituição 

de Educação Infantil e a comunidade local. O depoimento da professora ilustra a relevância 

do projeto de estudo. 

 

“[...] Confesso que foi uma construção difícil, dolorida e inicialmente 
cheia de dúvidas, mas com a nossa tutora o processo foi ficando mais 
leve, mais claro e até que conseguimos produzir bons projetos e 
realizar atividades de fato significativas nas creches. Hoje agradeço 
ao Proinfantil por ter proporcionado esta oportunidade de 
construirmos um projeto de estudo.[...] 
(Professora 1, cursista do Proinfantil, município de Água Fria – 
Bahia) 
 

 O Projeto de Estudo no contexto do município de Água Fria foi, de fato, muito 

produtivo. Os professores, depois de um longo processo de construção e reconstrução, 

conseguiram sistematizar projetos relevantes os quais serviram de referência para cursistas de 

outros municípios. Os temas dos projetos realizados no município revelam a grande satisfação 

de conquista pelos professores cursistas, são eles: “Revivendo as tradições: lendas e mitos; 

Brinquedos e Brincadeiras: relembrando os tempos da vovó; As cantigas de Roda vividas 

pelas avós e cantadas pelas crianças; Histórias contadas: revivendo as velhas tradições e 

Samba de Roda: uma ciranda do brincar produzindo a cultura do pensar. 
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5. CONSIDERAÇÕES 
 

 
Depois de todas as análises e discussões acerca do trabalho desenvolvido ao longo dos 

dois anos de intensa atividade formativa, principalmente no que se refere as produções 

reflexivas dos professores no transcorrer de cada unidade, as considerações apontam para a 

grande relevância dos instrumentos avaliativos do programa para qualificar o processo de 

aprendizagem dos cursistas na formação inicial em serviço. Revela que o Memorial favorece 

o fortalecimento da competência escritora, bem como uma reflexão sobre a prática 

pedagógica articulada aos conteúdos estudados e discutidos, o plano de aula favorece uma 

possibilidade de crescimento do cursista por ter oportunidade de um olhar externo do tutor 

que faz intervenções pertinentes para melhoria da prática. O registro reflexivo permite uma 

reflexão sobre a prática dos aspectos positivos e os desafios a vencer para um trabalho mais 

consistente junto às crianças e, finalmente o projeto de intervenção que possibilita um maior 

envolvimento do cursista junto a Instituição de Educação Infantil e permite um crescimento 

teórico-prático acerca da realidade do mundo da criança. Enfim, os instrumentos em pauta são 

considerados pelo grupo como fundamentais para a qualidade do programa, pois ajuda os 

professores refletirem sobre seu fazer pedagógico, fundamentado em estudos atuais e 

inovadores, bem como a articularem as aprendizagens com as práticas e refletirem sobre suas 

ações. 

 
REFERÊNCIAS 
 
 

BAKTHIN, M. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Editora Hucitec, 1995. 
 

BRASIL, MEC. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília, 

1998. 

______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9394/96. 

______. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das 

crianças de zero a seis anos à educação. Brasília, 2006. 

HAGUETTE, Teresa Maria Grota. Metodologias Qualitativas na Sociologia. 2ed. 
Petrópolis: Vozes, 1990. 
 
HERNÁNDEZ, F. Cultura visual, mudança educativa e projeto de trabalho. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. 
 



16 
 

                                                                                                                                                                 

LAPASSAD, Georges. La Methode etnographique. Pratiques de Formation nº 20, dec.119-
131, 1990. 
 
LUSARDO, R.C.C. Observação e o registro como instrumento de avaliação na Educação 
Infantil: a contribuição dos portfólios. In: SILVA L; MICARELLO, H. Uma Experiência de 
pesquisa, formação e intervenção em educação infantil. Juiz de Fora: FEME, 2005. 
 
MOSS, P. Reconceitualizando a Infância: crianças, instituições e profissionais. In: 

MACHADO, M.L.de A. Encontros e Desencontros em Educação Infantil. São paulo: 

Cortez, 2002, p.235-248. 

ORLANDI, Eni. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. Campinas: Pontes, 1999. 
 
OSTETTO, Luciana E. Planejamento na Educação Infantil...mais que a atividade. A 
criança em foco. Extraído de http:// www.komarca.com.br/diariodacreche/planejamento na 
educ.htm. Acesso em 27 de fevereiro de 2007.  
 
PROINFANTIL: Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício da Educação 

Infantil: Guia Geral. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica, 2005. 

SHORES, E.F.; GRACE, C. Manual de portfólio: um guia passo a passo para o professor. 

Porto Alegra: Artmed, 2001. 

ZABALZA, M. A qualidade em educação infantil. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998 

 
                                                 
1 Mestre em Educação na linha de pesquisa de Inovação Pedagógica – Universidade da Madeira, Pedagoga pela 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Especialista em Metodologia do Ensino, Pesquisa e Extensão em 
Educação (UNEB) e Psicopedagogia Aplicada a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
também pela UNEB. E-mail: nateandrade@bol.com.br 
 
2 Mestranda em Educação pela Universidad Hispano Guarani, Pedagoga pela Universidade Estadual de Feira de 
Santana (UEFS), Especialista em Supervisão Escolar (UEFS), Educação e Novas Tecnologias da Educação, 
também pela UEFS e Docência do Ensino Superior pela Faculdade João Calvino. E-mail: 
sineidestrela@hotmail.com 


