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Olá, colega Professor... 

 

 Estamos vivendo um momento muito único de nossa história, que vai 

além do que nossos olhos podem ver.  É um momento delicado em que 

as pessoas do mundo todo estão usando a maior habilidade do Ser 

Humano: a habilidade de se reinventar seja ela pessoal ou profissional. 

 Então frente a este cenário mundial, de descobertas, redescobertas, 

invenções e reinvenções, nós convidamos vocês caros colegas para 

juntos trilharmos este novo caminho. 

 Enfim, o que propomos neste momento são sugestões de estudo, 

leitura, dicas e perspectivas para darmos continuidade as nossas 

reflexões e ações. 

Carta Aberta 

 

 
#deprofessorparaprofessor 



Vamos... 
 Aproveitar este momento de quarentena para 

refletirmos alguns temas da Ed. Infantil. 

 

 Analisar e comparar sobre textos acadêmicos 

com as práticas da sala de aula. 

 

Conversar sobre este material via email, 

plataforma AVEP(Ambiente Virtual de Prática 

Pedagógicas) e por formulário Google. 

 

 



Escrever é um exercício que pode parecer simples mas, na 

prática, é algo que pode ser difícil para alguns professores.   

A boa notícia é que há estratégias que facilitam esta ação. 

Observação 

e 

Registro 

na 

Educação 

Infantil 



Passos  
Importantes 

Planejar Observar 

Registrar Refletir 



Planejar 

Para planejar precisamos pesquisar 
informações relevantes sobre os seus 
alunos: 
  suas características; 
  como aprendem;  
  como lidam com situações diversas; 
 socialização; 
 o que é desafiador e o que é fácil para 

eles.  
 



 

Observar 

 
 A partir da observação e da reflexão 

da própria prática (o que foi planejado 

e aplicado), o professor deve avaliar 

suas ações e dar continuidade ou 

propor mudanças no planejamento. 

 



 Pense em sua sala enquanto observa: uma 
brincadeira espontânea, a interação do grupo em 
um jogo, as hipóteses construídas em determinada 
atividade de escrita espontânea, a forma em que as 
crianças registram a quantidade de peixes obtidos 
em um jogo de pescaria.  

 

 

 

 

 

 Devemos ter em mente que as observações são 
pautadas no planejamento, ou seja, no que 
esperamos que as crianças aprendam e em 
conjunto com está ação, devemos utilizar 
instrumentos de apoio a memória. 

 

 



 

Registrar  

 O ato de observar é importante, mas não basta. Para 

refletirmos sobre o que observamos precisamos ter 

evidências que serão lembradas se houver, um bom 

registro. 

Para o registro podemos utilizar múltiplos instrumentos como: 

 Diário de Bordo; 

 Relatório descritivo; 

 Portfólios( fotos, vídeos e etc.). 

 

A partir dos registros abrimos possibilidades para a construção 

de uma documentação pedagógica, que nos possibilita a 

reflexão e ação para os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem. 

 

 



 Os registros 

fornecerão 

elementos para a 

reflexão  sobre a 

prática e para a 

avaliação desta, o 

que remete 

novamente ao 

planejamento. 

 



 A partir desses instrumentos que 

orientam e possibilitam aprimorar a 

prática pedagógica para o 

desenvolvimento do aluno, o professor 

tem elementos para a construção de uma 

narrativa sobre este desenvolvimento. 

 

 



Conseguiu se ver dentro deste processo? 

 

E como registro, você já utilizou alguns destes 

instrumentos? 

 

 

 

 

E você professor... 

Compartilhe com a gente um pouco de 

sua experiência e de sua ações. 



https://www.youtube.com/watch?v=_kZcqO2j2NY 

https://gestaoescolar.org.br/conteudo/74/avaliacao-na-educacao-infantil 

https://www.youtube.com/watch?v=k_Nw28aIzUE 

https://jornadaedu.com.br/gestao-escolar/importancia-da-observacao-na-

educacao-infantil/ 
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