
III SEMINÁRIO MUNICIPAL CURRICULAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

“Travessias e (re)construções da Educação Infantil: do isolamento ao retorno
presencial”.

DATA: 29/09/2022

Atenção: O Número da Sala, o link do meet, a dupla de mediadores e a lista
de trabalhos a serem apresentados com seus respectivos autores
encontram-se na planilha que será compartilhada com a dupla de
mediadores.

ORIENTAÇÕES GERAIS:

● Os mediadores se dividem para: apresentar os autores, orientar sobre a
avaliação do seminário, controlar o tempo das apresentações, fazer o
registro, monitorar o chat, inscrições e tempos de falas, fomentar o debate,
fazer perguntas e comentários sobre os trabalhos apresentados, fazer
encerramento das discussões, instigar o diálogo respeitoso e fomentar o
amplo debate democrático entre os profissionais sobre suas práticas
pedagógicas.

● Após a sessão de comunicação, passarão lista de presença para garantir o
cumprimento da jornada e gerar certificado.

● Após o término da sessão de comunicação, o(a)s mediadore(a)s terão até
sete dias corridos para registrar presença ou ausência de cada um(a) do(a)s
profissionais inscrito(a)s na sessão que mediou, no Sistema “Ações
Formativas” da SME

IMPORTANTE: em caso de ataques virtuais o/a invasor/a será removido/a e
bloqueado/a da sala de videoconferência pelos mediadores.

● Os mediadores poderão excluir ou recusar a entrada na sala de
videoconferência dos profissionais que não estiverem devidamente inscritos
na sessão de comunicação ou que não se identificarem corretamente.

ROTEIRO DE FALA DO MEDIADOR:

● Cumprimentar os presentes e agradecer a presença e participação de todos



no III SEMINÁRIO MUNICIPAL CURRICULAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

“Travessias e (re)construções da Educação Infantil: do isolamento ao
retorno presencial”.

● Retomar um pouco da história do Seminário, lembrando que é uma conquista
ter esse seminário previsto no calendário, organizado de forma centralizada;
com participação obrigatória para todos os profissionais da educação infantil.
O seminário deve ser entendido como um momento de escuta, diálogo e
reflexões sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas nas unidades
educacionais de educação infantil.É também um importante momento para
fomentar a reflexão e apropriação das concepções expressas nos
documentos curriculares da SME.

● Retomar as orientações para a apresentação dos trabalhos, sendo 20
minutos para cada apresentação e em seguida, abertura para perguntas,
reflexões e debate de ideias.

APÓS AS APRESENTAÇÕES, MEDIAÇÃO DO DEBATE

Ao final das apresentações o mediador tem um papel fundamental no sentido
de provocar os participantes a fazer perguntas e contribuir com o diálogo
respeitoso. Nesse sentido é importante lembrar que todos os trabalhos
apresentados já foram aprovados pela equipe do seminário e no momento de
debate não cabe COMPARAR, JULGAR OU ROTULAR AS PRÁTICAS. Ao
contrário, a proposta é:

● Valorizar o trabalho das escolas;
● Entrar em contato com práticas diferentes das (e semelhantes às) nossas e

aprender;
● Compreender fundamentos e condições das práticas; situar o tempo/espaço

histórico em que essas práticas foram realizadas;
● Discutir/refletir sobre nossos documentos curriculares em suas relações com

as práticas;
● Aprimorar práticas futuras, entre muitos outros;

PARA QUE HAJA UM DIÁLOGO DEMOCRÁTICO E ENTRE OS
PARTICIPANTES, OS MEDIADORES DEVEM TER CLAREZA DOS SEGUINTES
ASPECTOS:

● É importante considerar a diversidade de nossa rede: de condições das
escolas; de vivências das crianças e famílias; de experiências e de formação
dos profissionais; de formas de apropriação dos documentos curriculares,
entre outras.

● Toda prática é marcada por essas condições e só pode ser realmente
compreendida em contexto (um contexto que só poderá ser apresentado



parcialmente).

Para finalizar a sessão de comunicação o mediador deve fazer uma síntese final,
retomando eventuais distorções das finalidades do debate, valorizando todas as
práticas apresentadas.

PREPARAÇÃO PRÉVIA DOS MEDIADORES:

Como forma de preparar previamente a mediação é fundamental que os mediadores
leiam previamente os trabalhos e discutam com a sua dupla aspectos que possam
ser destacados. A leitura prévia e a apresentação dos trabalhos serão as bases
para a reflexão. Assim, ao ler o texto, observe os seguintes aspectos:

● Estão presentes os elementos necessários para a compreensão da prática
relatada? O que falta (e que seria importante perguntar durante a sessão de
comunicação)?

● Que aspectos da prática relatada podem ser destacados e valorizados como
contribuições importantes para qualificação do trabalho na educação infantil?

● A prática relatada dialoga ou pode dialogar com quais concepções (de
infância, criança, educação infantil, educador/a, família, comunidade, gestão,
cuidado, etc.) expressas nos documentos curriculares municipais e
nacionais?

● Há aspectos da prática relatada que merecem ser problematizados como
forma de contribuição para possíveis desenvolvimentos, desdobramentos,
aprofundamentos de práticas futuras?

Após a apresentação do trabalho, observe:

● Que dúvidas já foram sanadas? O que muda na compreensão que tínhamos
construído sobre a prática relatada, a partir da leitura do texto?

● Que elementos da apresentação podem ser valorizados?
● Temos alguma sugestão que contribua com apresentações futuras?


