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Fevereiro de 2022

Momento 1



• Boas-vindas e acolhimento;

• Estudo e Reflexões sobre o papel da literatura na Educação 

Infantil a partir do Quadro de Excertos sobre Literatura;

• Reflexões sobre a diferença entre poemas e poesias a partir 

do “Quadro de conceitos sobre Poema e Poesia”;

• Atividades práticas - Mão na massa;

AGENDA



• Estudar e refletir com os 

integrantes das Secretarias 

Municipais de Educação, as 

Equipes Pedagógicas e os 

professores sobre as 

possibilidades de trabalhar os 

poemas e poesias no ensino 

na Educação Infantil;

OBJETIVOS



• Realizar estudos e diálogos 

sobre ações educativas no 

sentido de apresentar 

possibilidades de composição 

de recursos didáticos que 

contribuam com o 

desenvolvimento intelectual 

dos bebês e crianças da 

Educação Infantil;

OBJETIVOS



• Apresentar sugestões de 

recursos e materiais didáticos 

para crianças dos primeiros 

meses aos três anos, e dos 4 

aos 5 anos; tendo como 

prioridade o desenvolvimento 

da linguagem e realização de 

intervenções pedagógicas com 

a temática “poemas”.

OBJETIVOS



• Compreender a composição 

das estruturas do Referencial 

Curricular do Paraná: princípios, 

direitos e orientações e utilizar 

na prática pedagógica 

cotidiana;

OBJETIVOS



Dra. Marta Chaves é docente da 

Universidade Estadual de Maringá, 

coordenadora do Grupo de 

Pesquisa e Estudos em Educação 

Infantil (GEEI), coordenadora do 

GT Primeira Infância do Paraná e 

pesquisadora do tema Formação 

de Professores.

NOSSAS COLABORADORAS



Mestre Kalyandra Khadyne Imai Gonçalves 

em Educação pela Universidade Estadual de 

Maringá (UEM), especialista em 

Psicopedagogia e Neuropsicopedagogia

(Clínica, Educação Especial Inclusiva e Saúde 

Mental), graduada em Letras 

(Português/Inglês) e Pedagogia. Atua como 

professora no município de Maringá, PR 

e Integrante do Grupo de Pesquisa e Estudos 

em Educação Infantil Inclusiva (GEEII).

NOSSAS COLABORADORAS



Fonte: Os pais devem ler para as crianças desde a gestação’, diz psicóloga. Disponível em: 
<http://www.panoramadenoticias.com.br/2018/05/os-pais-devem-ler-para-as-criancas.html>

O Papel da Literatura para a aprendizagem e o desenvolvimento 

dos bebês e das crianças na Educação Infantil.

Vamos iniciar este primeiro 

momento com algumas 

definições sobre como o 

poema e a poesia articulam os 

vários desenvolvimentos das 

crianças na Educação Infantil. 

De acordo com o Quadro de 

excertos sobre Literatura.

http://www.panoramadenoticias.com.br/2018/05/os-pais-devem-ler-para-as-criancas.html
http://www.panoramadenoticias.com.br/2018/05/os-pais-devem-ler-para-as-criancas.html














Os excertos apresentados no quadro anterior, 

podem contribuir com as intervenções educativas 

afetas à Literatura na Educação Infantil. São 

contribuições e sugestões de referências para que 

vocês professores se sintam amparados a 

fortalecer os estudos sobre a temática.

Fonte: <https://br.freepik.com/fotos-gratis/diversas-criancas-lendo-
livros_18415290.htm#page=1&query=crian%C3%A7as%20com%20livros&position=5&from_view=search>

https://br.freepik.com/fotos-gratis/diversas-criancas-lendo-livros_18415290.htm#page=1&query=crian%C3%A7as%20com%20livros&position=5&from_view=search
https://br.freepik.com/fotos-gratis/diversas-criancas-lendo-livros_18415290.htm#page=1&query=crian%C3%A7as%20com%20livros&position=5&from_view=search


Fonte: <https://br.freepik.com/fotos-gratis/mulher-lendo-algo-para-seus-

alunos_9571713.htm#page=1&query=crian%C3%A7as%20e%20professores%20lendo&position=1&fro
m_view=search>

Quadro de conceitos sobre Poema e Poesia

O Quadro de conceitos sobre 

poemas e poesias, instrumentaliza 

Vocês profissionais da Educação 

para a realização do planejamento e 

da organização das atividades com 

os bebês e as crianças.

https://br.freepik.com/fotos-gratis/mulher-lendo-algo-para-seus-alunos_9571713.htm#page=1&query=crian%C3%A7as%20e%20professores%20lendo&position=1&from_view=search
https://br.freepik.com/fotos-gratis/mulher-lendo-algo-para-seus-alunos_9571713.htm#page=1&query=crian%C3%A7as%20e%20professores%20lendo&position=1&from_view=search








Os conceitos que estudamos no 

“Quadro de conceitos sobre Poema e 

Poesia” nos auxiliam na compreensão 

da temática, para a percepção de que 

há uma diferença entre poema e poesia.



Podemos vislumbrar um trabalho com 

bebês e crianças na Educação Infantil, que 

potencialize principalmente o 

desenvolvimento da memória, da 

atenção, da concentração, da linguagem, 

do sentimento estético e do apreço à 

Literatura.



Fonte: Secretaria da Educação e Esporte do Paraná. Disponível em: 
<https://www.educacao.pr.gov.br/Noticia/Obra-apresentada-em-Londrina-aborda-trabalho-pedagogico>

Vamos realizar a leitura de um dos 

textos que se apresenta no volume 

1, intitulado: “Orientações 

Pedagógicas da Educação Infantil: 

estudos e reflexões para 

organização do trabalho 

pedagógico” (SEED/PR, 2015).

https://www.educacao.pr.gov.br/Noticia/Obra-apresentada-em-Londrina-aborda-trabalho-pedagogico
https://www.educacao.pr.gov.br/Noticia/Obra-apresentada-em-Londrina-aborda-trabalho-pedagogico


O momento de leitura nos faz repensar 

sobre as nossas ações pedagógicas e que 

necessitamos estar nos atualizando 

constantemente.

Leiam as questões e troquem ideias 

com os demais professores.







OFICINA MÃO NA MASSA

ATIVIDADE 1

O material intitulado: “Encantos e 

aprendizagens com os textos poéticos”. 

Nos apresenta uma coletânea de poemas e 

seus autores para serem explorados.

Cada grupo de trabalho utilizará o material 

citado acima. Pensem, organizem e 

planejem uma atividade.



Fonte:<https://br.freepik.com/fotos-gratis/feche-o-retrato-
de-uma-menina-lendo-na-cama_13249607>

Cada grupo de trabalho ficará responsável por uma etapa:

Grupo de trabalho 1 - os bebês dos primeiros meses a 1 ano.

Grupo de trabalho 2 - crianças bem pequenas 2 anos.

Grupo de trabalho 3 - crianças bem pequenas 3 anos.

Grupo de trabalho 4 - crianças pequenas 4 anos.

grupo de 5 - crianças pequenas 5 anos.

https://br.freepik.com/fotos-gratis/feche-o-retrato-de-uma-menina-lendo-na-cama_13249607.htm#page=1&query=crian%C3%A7as%20lendo&position=4&from_view=search


Cada grupo de trabalho receberá o 

modelo de planejamento:



BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Base Nacional Comum Curricular. Diário Oficial da

República Federativa do Brasil. Brasília, DF: MECE, 2018. Disponível em:

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio.

CHAVES, M. Enlaces da teoria histórico-cultural com a literatura infantil. In:________. (Org.).

Práticas pedagógicas e literatura infantil. Maringá: EDUEM, 2011. p. 97-105.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Orientações pedagógicas da Educação Infantil:

estudos e reflexões para organização do trabalho pedagógico. 2. ed. Curitiba: SEED, 2015a. v. 1.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Orientações pedagógicas da Educação Infantil:

estudos e reflexões para organização do trabalho pedagógico. 2. ed. Curitiba: SEED, 2015b. v. 2.
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