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1. Sobre o programa 

 

O PRONEI tem o propósito de fomentar a prática da pesquisa e da 

extensão no Colégio de Aplicação do NEI-CAp/ da UFRN, em interface com as 

práticas inovadoras de ensino e de produção de conhecimento desenvolvidas 

nessa instituição. Aliado a isso, objetiva difundir o tema de pesquisa como 

abordagem metodológica e evidenciar suas contribuições para a Educação das 

Infâncias.  

 

2. Apoiadores:  

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – Reitoria – 

Apoio financeiro anual;  

 Centro de Educação (CE);  

 Pró-reitoria de Pesquisa (PROPESQ);  

 Pró-reitoria de Extensão (PROEX);  

 Fundação Norte-riograndense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC) – 

execução orçamentária do programa e de outros projetos vinculados;  

 Pró-reitoria de Pós-graduação (PPG);  

 Secretaria de Educação a Distância – SEDIS – Apoio e suporte 

tecnológico para ações desenvolvidas a distância;  

 Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD); 

 Editora da UFRN (EDUFRN) – Revisão, editoração e diagramação de 

publicações;  

 

 

3. Objetivos 

  

1. Aprimorar e fomentar o ensino, a pesquisa e a extensão, no Colégio de 

aplicação do NEI-CAp/UFRN; 

2. Promover o ensino inovador, mediante a abordagem metodológica do 

tema de pesquisa; 

3. Divulgar a abordagem metodológica do tema de pesquisa e suas 

contribuições para a Educação das Infâncias;  
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4. Desenvolver ações permanentes de qualificação de acadêmicos da 

UFRN e de professores da educação básica; 

5. Motivar os alunos da educação básica (Educação Infantil e Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental) para a prática da pesquisa; 

6. Oferecer um campo acolhedor e provocativo para a prática de pesquisas 

de pós-graduação;  

7. Implementar práticas pedagógicas inovadoras que contribuam para 

aprimorar o ensino e o aprendizado fundado na pesquisa; 

8. Incentivar o uso de novas tecnologias educacionais e novos métodos de 

ensino e de procedimentos de pesquisa; 

9. Fortalecer a interação entre a escola da educação básica e as atividades 

de pesquisa e de extensão, no âmbito da UFRN; 

10. Compartilhar os conhecimentos produzidos no NEI-CAp/UFRN com as 

comunidades interna e externa. 

 

4. Metas 

1. Realizar ações integradas que reúnam diferentes instâncias da 

universidade para o fomento da pesquisa e da extensão, mediante 

práticas da instituição de ensino;    

2. Desenvolver atividades de formação continuada da equipe, 

possibilitando a análise e a reflexão das práticas do ensino, de 

pesquisa e de extensão; 

3. Experimentar práticas inovadoras de ensino, significando e 

ressignificando a abordagem metodológica do tema de pesquisa; 

4. Desenvolver ações de difusão da abordagem metodológica do 

tema de pesquisa;  

5. Planejar cursos de qualificação de acadêmicos e de professores 

da educação básica; 

6. Executar cursos de qualificação de acadêmicos e de professores 

da educação básica;  

7. Organizar eventos de divulgação científica e cultural, que 

promovam estratégias de ensino e de pesquisa; 

8. Articular ações de uso das tecnologias para o fomento da pesquisa, 

por meio da interlocução com os projetos da instituição, tais como: 

a Hora do Código e a Robótica;  

9. Articular os projetos de pesquisa e de extensão desenvolvidos com 

as práticas desenvolvidas nos espaços de referência da Educação 
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Infantil e do Ensino Fundamental, envolvendo os sujeitos do 

processo educativo;  

10. Criar mecanismos de comunicação com a comunidade interna e 

externa para o compartilhamento de informações e de 

conhecimentos produzidos na instituição (ex.: boletins; 

informativos; revistas; livros; mídias sociais);  

11. Desenvolver práticas e estratégias de avaliação periódica do 

programa.   

 

5. Principais ações  

 

O PRONEI será efetivado por meio de ações integradas que se constituem 

como as atividades circunscritas na pesquisa, na extensão e no ensino e que 

possibilitam o alcance dos objetivos estabelecidos. 

A submissão de novas ações está condicionada a uma avaliação pautada 

em critérios alinhados aos princípios da instituição e será realizada por uma 

Comissão Especializada, composta pela equipe da coordenação de pesquisa e 

extensão. Nessa direção, destacamos como principais ações do programa:  

 

 Cursos de capacitação1; 

 Cursos de aperfeiçoamento2; 

 Projetos de pesquisa;  

 Projetos de extensão; 

 Produtos (Livros; Audiovisuais; Revistas; Softwares; Aplicativos; 

Produções artísticas e culturais); 

 Visitas técnicas;  

                                                             
1 Os cursos de capacitação têm como objetivo socializar conhecimentos sistematizados e 

divulgar procedimentos e técnicas em uma área de conhecimento específica, com vistas ao 

aprimoramento do desempenho de profissionais, com carga horária mínima de 60 (sessenta) 

horas. 

2 O curso de aperfeiçoamento possui o mínimo de 180 (cento e oitenta) horas, não confere 

titulação aos cursistas e não exige a elaboração de um TCC. O seu objetivo é aperfeiçoar 

conhecimentos e competências em uma área de atuação profissional específica.  
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 Lançamento de editais para projetos de pesquisa e de extensão para 

professores/servidores lotados no NEI, podendo contar com a 

colaboração de outros professores da UFRN (Com validade de 12 a 24 

meses);  

 Workshops e Seminários para avaliação e apresentação dos resultados 

alcançados no semestre e no ano.  

 

6. Campos de articulação das ações 

 

A seguir, apresentamos campos de diálogo interdisciplinar que se articulam 

em todas as ações propostas pelo programa e podem nortear a construção de 

projetos e de produtos.  

 

 

É importante ressaltar que todos os campos especificados nesta rede 

articulada têm como ponto de partida a abordagem metodológica do tema de 

pesquisa e objetiva, em última instância, promover a inovação no ensino, 

conforme ilustramos a seguir.  
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7. Fundamentos do programa 

 

7.1 O Ensino  

 

A educação de crianças se constitui um processo complexo, permeado 

pelas concepções de infância, de criança e das suas formas de aprendizagem e 

desenvolvimento. Essas concepções direcionam todo o trabalho pedagógico 

realizado na educação das infâncias, uma vez que determinam a organização 

do currículo, do espaço, do tempo, da rotina, das atividades e do processo 

avaliativo.  

Atualmente, no Núcleo de Educação da Infância, atendemos a 413 crianças 

distribuídas na Educação Infantil3 e no Ensino Fundamental4, em turmas que 

compreendem desde o Berçário II até o 5º ano do Ensino Fundamental. Assim, 

exercemos o ensino como uma dimensão central de nossa atuação, que visa à 

inovação no ensino e a aplicação de estudos e teorias científicas sobre as 

aprendizagens e sobre o desenvolvimento infantil.   

Defendemos, nessa instituição, que um programa de atuação para uma 

escola das infâncias deve tomar como ponto de partida a compreensão da 

função social, política e educativa da escola, no seu papel fundamental de incluir 

                                                             
3 No NEI, esse segmento do ensino compreende os bebês (de 6 a 18 meses), as crianças bem 

pequenas (de 19 meses a 3 anos e 11 meses) e as crianças pequenas (de 4 anos a 5 anos e 11 
meses). Para a assunção dessa nomenclatura encontramos respaldo no documento Práticas 
Cotidianas na Educação Infantil: bases para a reflexão sobre as orientações curriculares 
(BRASIL, 2009). 

4 O Ensino Fundamental é constituído pelas turmas de 1º ao 5º ano. Esses anos iniciais atendem 

crianças com faixa etária de 6 anos a 10 anos e 11 meses. 
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as crianças na educação e na sociedade, tornando-as cidadãs críticas, 

transformadoras dessa sociedade e produtoras de cultura. Dessa função 

primeira, é importante especificarmos a função da escola, que envolve, como 

nos afirma Craidy e Kaercher (2001, p.16): 

 

simultaneamente dois processos complementares e 

indissociáveis: educar e cuidar. As crianças dessa faixa etária, 

como sabemos, têm necessidades de atenção, carinho, 

segurança, sem as quais elas dificilmente poderiam sobreviver. 

Simultaneamente, nesta etapa, as crianças tomam contato com 

o mundo que as cerca, através das experiências diretas com as 

pessoas e as coisas deste mundo e com as formas de expressão 

que nele ocorrem. Esta inserção de crianças no mundo não seria 

possível sem que atividades voltadas simultaneamente para o 

cuidar e o educar estivessem presentes.    

 

Essas especificidades decorrem das particularidades do sujeito criança, 

cujas maneiras de se desenvolver, interagir e pensar assumem características 

próprias, do ponto de vista psicológico, linguístico, cultural, sócio-afetivo, lógico-

matemático e psicomotor. Diante disso, consideramos a atuação do professor da 

infância um trabalho também especificado pela clientela e pela função que toma 

para si, com desafios que exigem propostas e caminhos diferenciados daqueles 

desenvolvidos em outros níveis de ensino.  

Assim, nesse programa, assumimos o profissional da educação de crianças 

detém a importante missão de educar e de cuidar, garantindo, nessa ação, o 

lugar de tudo que é característico da infância, como a brincadeira, a atividade 

lúdica, o movimento e a afetividade. Desse modo, a relação intrínseca entre o 

educar, o cuidar e o brincar não se restringe à Educação Infantil e se estende ao 

Ensino Fundamental, uma vez que compreende que as aprendizagens se 

consolidam como uma prática multifacetada, que requer o cuidado, a atenção e 

o ensino, em qualquer segmento em que se concretiza.  

Além de valorizar as especificidades das crianças, compreendemos que 

uma escola que possui a finalidade de “desenvolver, indissociavelmente, 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, com o foco nas inovações 
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pedagógicas para as infâncias” (UFRN, NEI, 2019, p. 3) e carrega em sua 

natureza a inovação possui a função sistemática e intencional de promover um 

contato prazeroso e significativo das crianças com a cultura, com os diferentes 

campos de saberes e experiências e com as diversas áreas, objetos e práticas 

de conhecimento, de modo que elas, em suas capacidades, possam ter os seus 

direitos de aprendizagem assegurados e possam construir saberes e 

conhecimentos. Sobre essa função, encontramos respaldo em Kramer (1995, 

p.13), quando afirma que a educação da infância deve estar: 

 

voltada à educação para a cidadania: suas metas básicas são a 

cooperação e a autonomia, as crianças são encaradas como 

pequenos cidadãos e cidadãs, e o trabalho escolar é entendido 

como o que deve garantir o acesso aos conhecimentos 

produzidos historicamente pela humanidade e formar, 

simultaneamente, indivíduos críticos, criativos e autônomos, 

capazes de agir no seu meio e transformá-lo.  

       

É com base nesses objetivos e nesses pressupostos teórico-práticos que 

alicerçamos nossa prática educativa, no NEI, tomando como eixo uma proposta 

pedagógica que propicie a mediação entre os saberes sistematizados e as 

necessidades, os desejos, os interesses e os sentimentos da criança. Essa 

proposta é construída com base em princípios, nos conhecimentos que essa 

criança já traz para a situação escolar e nos conhecimentos que construímos 

sobre ela e com ela, no meio das interações sociais, afetivas e educativas. 

Além disso, é também função do ensino das crianças desenvolver a 

autoestima, a autoconfiança o autocuidado e a autopercepção; promover a 

capacidade de comunicação e interação social, mediante as relações de troca, 

de afetividade, de respeito e colaboração; favorecer a observação, exploração e 

preservação do ambiente, despertando o sentimento de responsabilidade; 

possibilitar a brincadeira e a utilização das diversas linguagens em diferentes 

propósitos e situações comunicativas, o conhecimento da cultura e a valorização 

da diversidade (Referenciais Curriculares para a Educação Infantil - MEC, 1998).     

Assim sendo, esse processo de ensino de crianças, inevitavelmente, 
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adquire caráter interdisciplinar, com vistas ao desenvolvimento integral da 

criança (pessoal e social). 

Nessa direção, compreendemos que assim como o sujeito dessa ação 

educativa não é fragmentado e nunca está dividido (já que a criança é, ao mesmo 

tempo, ação, cognição, emoção, afetividade), também o currículo não deve ser 

organizado de modo fragmentado e isolado, nem tampouco o desenvolvimento 

cognitivo deve ser privilegiado em detrimento do afetivo e social. Em outras 

palavras, qualquer proposta pedagógica para a infância deve visar à formação 

integral da criança, ser interdisciplinar (com vistas à transdisciplinaridade), 

sensível à clientela, deve ser viva, ativa, flexível e constantemente planejada e 

avaliada. 

Na concretização desse currículo, entendemos a necessidade de favorecer 

o desenvolvimento da linguagem, da motricidade e da cognição das crianças, de 

forma que elas possam se relacionar plenamente com o mundo complexo com 

o qual interagem, explorando-o por meio dos sentidos, compreendendo-o pela 

capacidade de representar, interpretar e abstrair e expressando-se por meio das 

diferentes linguagens e da comunicação. Essa defesa parte do entendimento de 

que “o indivíduo vive imerso em um espaço em que tanto ele quanto os objetos 

que o rodeiam formam um conjunto de relações que se estruturam com grande 

complexidade: daí a necessidade de percebê-las, reconhecê-las e representá-

las mentalmente” (OLIVEIRA, 2008, p. 147).  

A seleção de conteúdos e exploração dos componentes curriculares e dos 

campos de saberes e experiências partem do que as crianças já conhecem e 

asseguram a construção de novos conhecimentos, com estratégias que 

viabilizem a curiosidade crítica e a autonomia, tendo em vista a proposta do NEI 

de desenvolvimento de um compromisso ecológico frente ao mundo, de 

construção de valores atitudinais e de valorização das diferenças e da cultura, 

em suas diversas manifestações artísticas e linguísticas, tais como: a cultura 

popular, as tradições regionais, as artes plásticas, a dança, as festas, o teatro, o 

cinema e a literatura.  

Na mesma direção, a linguagem oral e a escrita são trabalhadas em uma 

perspectiva complexa, em que são ampliadas as possibilidades de cidadania 
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pela participação nas práticas sociais e culturais, por meio do aprendizado 

constante e crítico do falar, do escutar, do ler e escrever. Esse eixo considera os 

processos de alfabetização e letramento, em suas interdependências, em suas 

dimensões pedagógicas e políticas e em suas especificidades para a educação 

da infância, planejando e organizando situações reais de uso da escrita, de 

elaboração de hipóteses, de uso da diversidade de linguagens (incluindo os 

textos multimodais e a diversidade multimidiática) e de textos. Para isso, além 

dos estudos de Ferreiro, Teberosky e Soares, fundamentamos as práticas de 

desenvolvimento da linguagem oral e escrita em uma perspectiva da enunciação 

e da análise do discurso, no intuito de pensar o ensino, o desenvolvimento e a 

aquisição da escrita como um processo de interação (linguística e social) e de 

interlocução, nas diversas situações de ensino, de cuidado e de brincadeira 

(BAKHTIN, 2005); (SMOLKA, 2008).  

No que se refere ao componente da Matemática e ao campo de 

experiências Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, 

priorizamos os jogos e as situações-problema para desenvolver nas crianças o 

raciocínio lógico-matemático, mediante a diversidade de experiências 

intencionais, planejadas e espontâneas de uso do conhecimento matemático, 

valorizando os conceitos construídos por elas em suas vivências não escolares.  

O ensino das artes (visuais, musicais, teatrais e literárias) é importante 

como espaço de expressão subjetiva e artística e de apropriação crítica das 

produções culturais. Quanto a essa proposição, defendemos a literatura como 

arte formativa que deve ser ensinada, de modo sistemático, por meio da 

construção de uma atitude de prazer, frente aos materiais de leitura.   

Em meio a essas práticas, é fundamental o ensino do Movimento como 

forma de expressão, de desenvolvimento da autonomia e de aprendizagens 

sobre o corpo. De semelhante modo, o ensino de crianças deve contemplar o 

estudo da natureza e da sociedade, com ênfase na relação entre os fenômenos 

naturais e sociais, bem como para a compreensão da relação de causalidade 

entre o homem e o meio natural e social, com vistas ao desenvolvimento de uma 

atitude ecológica e responsável frente ao mundo atual, o qual exige ações de 

desenvolvimento sustentável. Nessa perspectiva, os conceitos que estruturam 
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as áreas do conhecimento são observados e ensinados, em uma prática 

contextualizada e significativa para o aprendiz.   

O trabalho com esses princípios exige um método flexível, favorável ao 

trabalho interdisciplinar, globalizador, dialético e estratégico para uma 

organização curricular significativa, prazerosa e voltada para a infância. Assim, 

utilizamos a abordagem metodológica o tema de pesquisa como uma estratégia 

eficaz de colocar o aluno no centro do processo educativo e de se observar com 

clareza a função daquilo que se aprende na escola. De semelhante modo, esse 

caminho metodológico permite a articulação entre o contexto sociocultural das 

crianças, o nível de desenvolvimento delas e os conhecimentos produzidos 

socialmente.   

Além disso, essa abordagem estimula a participação coletiva e criativa dos 

sujeitos envolvidos (pais, professores e alunos), em todas as etapas 

(planejamento, execução e avaliação) do estudo do tema; facilita o trabalho dos 

conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais, auxiliando na formação 

integral da criança. Com isso, proporciona atividades prazerosas e significativas, 

considerando o conhecimento de mundo da criança, seus interesses e sua 

capacidade investigativa e contribuindo para o desenvolvimento da “capacidade 

de participação e trabalho associada a necessidades colocadas na vida real” 

(ZABALA, 1998, p.157).        

Ao privilegiar o tema de pesquisa para o trabalho com as crianças, 

assumimos o planejamento e a avaliação como variáveis constitutivas e 

determinantes da prática educativa, tendo em vista que a intervenção 

pedagógica só tem sentido educacional quando é intencional, preparada para 

determinado contexto (faixa-etária, diversidade dos sujeitos) e para a realização 

de determinados objetivos, sendo também constantemente observada, 

analisada e repensada no seu próprio desenvolvimento. Sobre a avaliação, 

entendemos que, diante do objetivo de formação integral da criança, esse 

processo deve estar direcionado para o aprendizado dos diferentes conteúdos 

(conceituais, atitudinais, procedimentais e eixos de trabalho), para todos os 

sujeitos envolvidos (professores, gestores, alunos e família) e para o processo 

como um todo. Dessa maneira, a avaliação assume a função formativa de ajudar, 
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regular, integrar e ajustar o processo de ensino-aprendizagem (ZABALA, 1998).    

Durante esse processo, assumimos como fundamental o fortalecimento da 

parceria com as famílias das crianças e, ao mesmo tempo, o investimento no 

trabalho coletivo com os demais profissionais que constituem a escola (gestores, 

professores e funcionários), mediante uma relação fundamentada na troca de 

experiências, na compreensão mútua e na ética. Assim sendo, a comunidade e 

as famílias são partícipes dos processos de ensinar e aprender, colaborando 

efetivamente com a construção de conhecimentos. Ressaltamos, ainda, a 

importância da interlocução com professores da universidade para a efetivação 

desse trabalho coletivo, sobretudo, por meio da troca de conhecimentos 

específicos de área, necessários ao exercício da docência e ao desenvolvimento 

de pesquisas dinâmicas e atuais com os grupos de crianças.  

Nessa proposição, é relevante destacarmos a pretensão de um ensino 

voltado para a valorização das diferenças e para a inclusão social de todos, 

independentemente de suas diferenças, de suas deficiências, de suas 

necessidades educacionais especiais, etnias e classes sociais. Entendemos a 

inclusão social como uma ação inerente à prática docente que não está restrita 

à integração e à acessibilidade da diversidade de alunos, mas que se refere a 

um projeto mais amplo de educação, fundamentado nos direitos à cidadania, à 

arte e à cultura.    

Com essa base, desenvolvemos um ensino pautado nas dimensões da 

pesquisa, da crítica e da reflexão e empenhado na formação cidadã e de 

qualidade e no desenvolvimento integral das crianças.  

 

7.2 A pesquisa 

 

Em nossa experiência de promover, constantemente, a inovação no ensino, 

constatamos que “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino” 

(FREIRE, 1996, p.29). Em decorrência, apoiamos a educação de crianças em 

um movimento constante de investigações sobre a infância, sobre a criança, 

sobre a própria educação e sobre estudos desenvolvidos em áreas correlatas. 
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Do mesmo modo, as pesquisas, no âmbito de nossa instituição, funcionam como 

um meio de indagações às práticas, como polos de comunicação e de serviço à 

educação. Disso resulta o avanço crítico de uma educação para as infâncias.  

Partindo dessa compreensão, defendemos que a dimensão da pesquisa é 

central em nosso fazer e, em uma escola da infância, precisa contemplar a 

pesquisa sobre a prática e sobre as novas demandas educativas que emergem 

em nosso cenário, a pesquisa sobre as crianças, com ênfase no modo com elas 

aprendem, se desenvolvem e se constituem sujeitos sociais de direitos e deveres 

e a pesquisa com as crianças, por meio dos temas que se desenvolvem, 

segundo nossa abordagem.    

A pesquisa sobre a prática diz respeito à consciência do professor sobre o 

movimento epistemológico de seu fazer docente e da constante necessidade de 

refletir sobre ele, de criticá-lo e de reinventá-lo, indo além dos determinantes 

mais visíveis e tomando como fonte de pesquisa os estudos relacionados ao seu 

trabalho, as pesquisas correlatas desenvolvidas em outros colégios de aplicação 

e em outras universidades, a história de vida de seus alunos, os elementos 

contextuais que circundam as crianças, a escola e a comunidade e tudo o mais 

que possa responder à suas inquietações de professor crítico e reflexivo.  

O NEI, em sua condição de escola de referência e de aplicação 

universitária, é campo privilegiado para pesquisas sobre as práticas de ensino e 

de aprendizagem na infância, de maneira a desenvolvemos, no locus dessa 

instituição, estudos que contribuem para o avanço do próprio NEI e de outras 

instituições que lidam com as infâncias. Além disso, os estudos são difundidos 

no meio acadêmico e em eventos de extensão. Esse é um desdobramento 

inevitável do ato de ensinar que considera a pesquisa como elemento 

constituinte.  

Sendo assim, exploramos as possibilidades de pesquisa em nosso colégio, 

promovendo estudos e arejando reflexões acerca da criança, do currículo, da 

Base Nacional Curricular Comum, da periodização do desenvolvimento infantil, 

das mídias e novas tecnologias, do cinema, das pessoas com deficiência, da 

arte, da inclusão social na escola e de outras temáticas que emergem na 

realidade escolar. Assim, nos fortalecemos para contribuir com a manutenção e 
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com o crescimento de um ensino de qualidade e, com isso, oferecer subsídios 

para outros interlocutores educacionais e sociais, principalmente, para as 

escolas da rede pública de ensino destinadas à educação da infância, como as 

escolas da rede municipal e estadual. Em consequência disso, cumprimos com 

um dos objetivos prioritários de nossa instituição, expresso no Art. 5º, Inciso I, 

de “constituir e participar de projetos de pesquisa para produção e socialização 

de conhecimentos no âmbito da educação da infância” (UFRN, NEI, 2019, p.4). 

Como resultado desse trabalho, possuímos dois grupos de pesquisa 

certificados pelo CNPq, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre as Infâncias 

(NEPI) e o Grupo de Pesquisa Arte e Infância, que se articulam na investigação 

de questões que emergem da própria realidade educativa, que consideram as 

infâncias em suas novas formas de se comunicar, de se expressar e de interagir 

com o mundo e que discutem estratégias pedagógicas de educação dessas 

crianças, em um novo contexto profundas mudanças sociais, epistemológicas e 

políticas. Além disso, os grupos se propõem a desenvolver ações formativas que 

contemplem professores, pesquisadores e acadêmicos de diferentes 

instituições.  

Ainda no campo da pesquisa, destacamos as investigações desenvolvidas 

por professores do NEI, com o apoio da PROPESQ, dentro do grupo de pesquisa 

Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre as Infâncias (NEPI):  

- O projeto de pesquisa Saí do NEI, e agora? Reflexões sobre as crianças 

egressas do NEI em outros espaços educativos e o projeto de pesquisa Ser e 

estar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental: o que dizem as crianças 

apresentam contribuições que permitem uma reflexão sobre os resultados da 

abordagem metodológica aplicada na instituição e sobre a construção gradativa 

do segmento de Ensino Fundamental, considerando a ótica das crianças que 

ainda vivem a experiência escolar no NEI e daquelas que já a vivenciaram.  

- Outros dois projetos de grande relevância são: Linguagem teatral na escola da 

infância e Cineclube na escola: uma proposta de alfabetização audiovisual na 

infância. Ambos abordam novas possibilidades de trabalho pedagógico e de 

investigação com diferentes linguagens artísticas na escola da infância.  
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- Além desses quatro projetos acima relacionados, em execução há mais tempo 

no NEI, desde 2018, um novo projeto foi submetido e aprovado em 2020. O 

projeto A construção de práticas pedagógicas abertas às diferenças dos alunos 

no Núcleo de Educação da Infância: cartografias de interlocuções colaborativas 

entre professores tem como foco de pesquisa as práticas educativas inclusivas 

na escola e a constituição de redes colaborativas entre professores-

pesquisadores no NEI. 

 O Grupo de Pesquisa Arte e Infância agrega um único projeto, intitulado 

Artes Visuais e práticas docentes na Educação Infantil. O referido projeto 

investiga as interfaces entre artes visuais, práticas docentes e Educação Infantil 

no NEI. 

Nessa direção, atuamos, diante do objetivo especificado em nosso 

regimento, de articular-se com as unidades acadêmicas da Universidade, 

visando à cooperação de docentes, alunos e funcionários em projetos de 

interesse do NEI (UFRN, NEI, 2019), no fortalecimento dos vínculos com Grupos 

de Pesquisa do Centro de Educação, de outros departamentos da UFRN e de 

outras universidades e colégios de aplicação, com vistas à construção de um 

fórum de diálogo e de troca de experiências.  

De modo específico, praticamos a pesquisa sobre a criança, em sua 

multiplicidade, como estratégia de formação continuada e em serviço, na qual o 

professor constrói competências específicas para lidar com o sujeito de sua 

prática. Dessa forma,  

 

o seu ‘distanciamento’ epistemológico da prática enquanto 

objeto de sua análise, deve dela ‘aproximá-lo’ ao máximo. 

Quanto melhor faça esta operação tanto mais inteligência ganha 

da prática em análise e maior comunicabilidade exerce em torno 

da superação da ingenuidade pela rigorosidade. Por outro lado, 

quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as 

razões de ser de porque estou sendo assim, mais me torno 

capaz de mudar, de promover-me, no caso, do estado de 

curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica 

(FREIRE, 1996, p.39).          
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Essas ações formativas de pesquisa são assumidas como um trabalho 

coletivo da equipe educativa que compartilha do desafio de educar, assim como 

são simultâneas às pesquisas desenvolvidas em sala de aula, como um projeto 

de aprendizado comum, contextualizado e de acordo com a vida e a lógica do 

mundo infantil.  

A terceira vertente investigativa se refere à pesquisa desenvolvida dentro 

da sala de aula, em parceria com as crianças, com a família e comunidade, e 

com origem na própria visão de mundo e nas experiências das crianças. Essa 

abordagem metodológica toma a pesquisa de modo explícito para a construção 

do conhecimento, partindo do entendimento de que a criança tem um papel ativo 

nesse processo e que mais importante do que colecionar conteúdos, em uma 

lógica quantitativa, é aprender procedimentos de pesquisa e estratégias 

autônomas para interagir com o conhecimento e com o mundo de maneira 

autônoma, crítica e criativa.  

Em decorrência da necessidade de pesquisar com as crianças, 

privilegiamos o tema de pesquisa como método porque concordamos com 

Oliveira (2008, p.234), quando ela afirma que as propostas de tema de pesquisa  

 

organizam-se segundo temas sobre os quais as crianças vão 

tecer redes de significações. São [...] como estratégias de ensino 

que buscam superar uma visão de estabilidade e transparência 

do ambiente em que elas estão inseridas, o qual apenas 

precisaria ser conhecido. Abrem possibilidades para cada 

criança indagar, criar relações e entender a natureza cognitiva, 

estética, política e ética de seu meio ambiente, atribuindo-lhe 

significados.     

 

O tema de pesquisa é a abordagem metodológica que orienta todo o 

trabalho pedagógico no NEI. Nessa construção, "o professor junto às crianças 

organiza o trabalho pedagógico. Articula três dimensões: os conhecimentos das 

áreas de conteúdos já sistematizados e que queremos socializar, o contexto 

sociocultural das crianças e as questões a serem investigadas (REGO, 1999)".  
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Assim, articulamos a base nacional curricular comum e as diretrizes 

curriculares nacionais oficiais com a proposta pedagógica do colégio, 

considerando um tema desencadeador que vai nortear as aprendizagens das 

turmas. Com isso, construímos uma interlocução entre as dimensões 

fundamentais para o processo de ensino: os direitos de aprendizagem que 

devem ser assegurados nos diversos campos de saberes e experiências, os 

conhecimentos das áreas que devem ser considerados, o contexto sociocultural 

das crianças e os processos de desenvolvimento e de construção de 

conhecimentos pelos quais as crianças estão passando nessa fase da vida 

(RÊGO, 1999).  

Eleitos os temas de pesquisa, partimos para os procedimentos comuns à 

nossa metodologia de trabalho, procedendo com o estudo da realidade das 

crianças. As questões das crianças e os seus conhecimentos prévios geram uma 

rede de conteúdos e de relações a serem explorados no horizonte desse estudo, 

que passam a ser entendidos como subtemas interligados que, por sua vez, 

originam os objetivos e as estratégias pedagógicas para o trabalho com essa 

temática específica.  

A tarefa de articulação entre temas e conteúdos que expressam os eixos 

estruturantes do estudo tem como ponto de partida as questões das crianças, 

que podem ser entendidas como questões geradoras (ANGOTTI, DELIZOCOIV; 

PERNAMBUCO, 2002). Com essa base, os objetivos e as estratégias são 

resultados de uma problematização planejada, de modo que seja possível um  

 

[...] enfrentamento das tensões entre fragmentos e totalidades 
do conhecimento elaborado, particularmente quando 
consideradas na elaboração dos programas. [...] definidos os 
temas ou as situações significativas a eles relacionadas, estes 
podem ser interpretados pelos conhecimentos de que os alunos 
dispõem. Um dos objetivos é a obtenção e problematização 
(ANGOTTI; DELIZOCOIV; PERNAMBUCO, 2002, p.288).    

 

Essa proposta se apoia em uma concepção de criança como ser pensante, 

autônomo e capaz, possibilitando experiências produtivas que se estendem da 

escola para a comunidade, envolvendo professores, alunos e pais, na 

construção, no debate crítico a respeito das representações que são elaboradas 
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sobre determinado tema contextualizado e carregado de sentido e de 

elaborações.  

Partindo dessas proposições, buscaremos, por meio desse programa, 

fomentar e difundir a pesquisa como prática constante e constituinte da ação 

docente, em três polos especificados: a pesquisa sobre a prática (em sua estreita 

relação com as teorias educacionais); a pesquisa sobre a criança e a infância; a 

pesquisa com as crianças, para que possamos oferecer referências concretas e 

eficazes para a inovação no ensino e para a construção de uma educação de 

qualidade.  

Como resultado dessas ações, a escola se fortalece como um campo de 

pesquisa aberto para articulações sistemáticas com a UFRN, com colégios de 

aplicação, escolas da Educação Básica, da rede pública e privada e com 

universidades e, nessa constante interlocução, constrói uma educação 

democrática e de qualidade, fundamentada em estudos consistentes, na 

criticidade, no respeito às infâncias, aos saberes e às experiências dos 

educandos. 

 

7.3 A Extensão  

 

As ações de extensão são as formas mais efetivas de aproximar a escola 

da comunidade, em sua contribuição direta para o avanço da sociedade. No caso 

do NEI, a especificidade de escola de referência e de aplicação universitária 

amplia suas responsabilidades sociais e políticas, trazendo o desafio de 

aproximar escola, universidade e comunidade e de tornar acessíveis os 

conhecimentos produzidos e as experiências positivas para outras escolas que 

estudam e educam a infância, em nível local, nacional e até internacional.  

Essa missão favorece a discussão e o esforço coletivo em torno da infância, 

evidenciando, por meio de assessorias, eventos, cursos, publicações e fóruns, a 

educação de crianças como assunto relevante e de pauta emergencial para os 

debates empreendidos na atualidade.  



21 
 

Nesse compromisso, o NEI especifica, em seu regimento, ações voltadas 

para a extensão, tais como: 

     

Art. 3º. V: promover ações de extensão universitária para o 

compartilhamento de saberes científicos e populares, em estrita 

relação da universidade com a sociedade (UFRN, NEI, 2019, p. 

4).  

 

Considerando esses objetivos e partindo do princípio de indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, defendido para uma educação da infância, 

pretendemos, com o apoio do PRONEI, fortalecer as ações de extensão por meio 

das seguintes atividades: 

 

- desenvolver ações de ensino que envolvam a comunidade, com 

possibilidades de participação efetiva na construção de projetos por tema 

de pesquisa e na avaliação dos resultados, que possam constituir uma 

resposta à sociedade sobre o ensino desenvolvido na instituição; 

- viabilizar o diálogo com a universidade e com instituições da rede pública 

e da rede privada de ensino; 

- promover cursos e assessorias oferecidos a profissionais que atuam na 

educação da infância e em outras áreas correlatas, com o foco na 

socialização de experiências e no compartilhamento do trabalho realizado 

na tríade ensino, pesquisa e extensão; 

- Aperfeiçoar os saberes construídos na interface entre teoria e prática, 

mediante o diálogo constante com as comunidades interna e externa; 

- promover eventos científicos e/ou fortalecer a organização de eventos 

promovidos pela instituição, com vistas a contribuir para o avanço nos 

debates e nas produções que circundam a educação e o desenvolvimento 

da infância; 

- publicar artigos, livros, anais e revistas, com a finalidade de socializar, 
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divulgar e promover o trabalho realizado na instituição.  

    

Com o apoio do programa a essas ações, poderemos valorizar, 

sistematizar e enriquecer a prática da extensão, ampliando as possibilidades de 

trabalho nessa dimensão de base. Além disso, garantiremos o cumprimento do 

papel social e político da instituição, aproximando-a e colocando-a à serviço da 

comunidade social e educacional. 

 

8. Indicadores de avaliação do programa 

 

Os indicadores de avaliação do programa são parâmetros que auxiliam 

na análise e reflexão efetiva e progressiva dos resultados do programa, 

considerando o processo de execução das ações, como também os produtos e 

resultados obtidos. Eles serão aplicados de acordo com as ações realizadas e 

com os sujeitos envolvidos, podendo ou não incluir a participação de crianças. 

Para a atribuição das pontuações, tomaremos como referência a resolução de 

avaliação da carreira EBTT, do Consepe, de número 186/2014. 

 

8.1 Indicadores para avaliação das ações: 

 Participação da comunidade externa; 

 Participação da comunidade interna; 

 Participação de pesquisadores e professores externos; 

 Participação de pesquisadores e professores internos; 

 Resultados (desdobramentos em novas ações e projetos; aplicação 

prática dos conhecimentos compartilhados e construídos; relatórios; 

registros de experiências); 

 Produtos (Livros; Audiovisuais; Trabalhos de conclusão de curso; 

Produções artísticas e culturais).  

 

8.2 Indicadores para avaliação dos professores: 

 

 Publicações (Livros, Capítulos de livros, artigos científicos, 

audiovisuais, produções artísticas e culturais);  

 Coordenação de projetos de pesquisa; 
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 Coordenação de grupos de pesquisa; 

 Participação em projetos de extensão; 

 Participação em projetos de Pesquisa; 

 Participação em grupos de pesquisa; 

 Participação em bancas; 

 Apresentação de trabalhos em eventos; 

 Participação em eventos (ouvinte, conferencista ou palestrante); 

 Orientação de trabalhos de conclusão de curso, de estágios e de 

pesquisas; 

 Premiações e reconhecimentos institucionais.  

 

8.3 Indicadores para avaliação das crianças: 

 Rendimento escolar;  

 Participação nos projetos;  

 Produtos (Livros; Audiovisuais; Trabalhos escolares; Produções 

artísticas e culturais); 

 Relações produtivas com a abordagem do tema de pesquisa e com 

os procedimentos de pesquisa (postura de pesquisador); 

 Formação escolar (a longo prazo). 

 

 

9. Resultados esperados  

 

Com as ações do PRONEI, esperamos obter resultados positivos nos 

campos do ensino, da pesquisa e da extensão, favorecendo o crescimento da 

instituição, e reafirmar a sua legitimidade como um Colégio de Aplicação, situado 

em uma universidade federal.  

De semelhante modo, almejamos contribuir para o avanço da educação 

de nossa cidade e de nosso estado, sobretudo, pelas ações de capacitação e de 

extensão que alcançam a comunidade interna e externa, incluindo os 

acadêmicos dos cursos de Graduação de diferentes universidades. Além disso, 

as práticas de pesquisa podem ter desdobramentos científicos, com aplicação 

direta à educação das infâncias e o arejamento de discussões que levem à 
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reflexão fecunda e propositiva do trabalho pedagógico realizado na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Com a difusão da abordagem metodológica do tema de pesquisa, 

disseminaremos referências para as instituições que lidam com o desafio de 

inovar em suas práticas e em suas proposições pedagógicas. Em contrapartida, 

também possibilitaremos o debate em torno das metodologias de ensino, 

necessário aos cursos de Pedagogia e de Licenciaturas. 

Com esses resultados, prevemos o fortalecimento de nossa instituição, na 

oferta de uma educação pública, inclusiva e de qualidade e com a articulação 

consciente e produtiva de seu tripé constituinte: o ensino, a pesquisa e a 

extensão que, certamente, se desdobrará no aumento de projetos e na abertura 

para parcerias interinstitucionais e internacionais.  

 

10.  Previsão de tempo para a realização do programa: 5 a 

10 anos. 
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