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As rotinas pedagógicas da educação infantil agem sobre a 

mente, as emoções e o corpo das crianças e dos adultos. É 

importante que as conheçamos e saibamos como operam, 

para que possamos estar atentos às questões que envolvam 

nossas próprias crenças e ações. Afinal, reconhecer limites 

pode ajudar a enfrentá-los. 

(BARBOSA, 2006, p.191). 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

Este estudo tem como objetivo compreender como se organiza, qual as 

funções, as influências e interferências das rotinas em alguns CMEI de Vitória - ES. 

Buscando analisar como tal artefato interfere durante as aulas de Educação Física, 

bem como compreender como o brincar, pode se associar com os elementos que 

compõem a rotina, dando ênfase a crianças de seis meses a três anos de idade. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, pautada numa abordagem exploratória. Para 

coleta de dados serão realizadas entrevistas semi - estruturadas com professores de 

Educação Física e pedagogos de CMEI de Vitória - ES. Entendo a rotina como algo 

muito importante no processo educativo, ainda mais no que diz respeito aos atos de 

cuidar e educar. Estudo teve como base o pressupostos teóricos de Barbosa(2006). 

Palavras-chave: Rotina. CMEI. Cuidar. Educar. Brincar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

This study aims to understand how to organize, which functions, the influences 

and interferences of practices in some CMEIs in Vitória – ES. Searching to analyze 

how such artifact interferes during the Physical Education classes, as well as to 

understand how the act of playing can associate with the elements which constitute 

the practice, emphasizing the child from 6 months to three years of age. It deals with 

a qualitative research, regulated in an exploratory approach. To data collect semi 

structured interviews with Physical Education teachers and pedagogues of the CMEI 

in Vitória – ES will be done. I understand the practice as something very relevant in 

the educative process, even in what refers to the acts of attending and educating. 

The study was based in the theoretical presuppositions of Barbosa (2006). 

Key words: Practice. CMEI. Attend. Educate. Play.   
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Educação Infantil tem como categoria central de suas produções 

pedagógicas a rotina, através dela se pautam as atividades das instituições de 

ensino infantil. Essas instituições sofreram com uma mudança drástica em meados 

dos anos 1990 com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB 9394/96, em 1996 definindo que as creches não poderiam mais ter ligação 

com as Secretarias de Ação social, tirando o seu carácter assistencialista, onde 

auxiliavam as famílias, como um local onde se cuidava das crianças, passando a ter 

um papel para além do cuidar. Assim se iniciou a busca de educar com o objetivo de 

desenvolver integralmente as crianças. De acordo com a LDB, conforme certifica o 

art.29: 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 
seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996). 

  Pode-se afirmar que a Educação Infantil deve ser pensada como um tempo 

de cuidar e educar, que está nos Referenciais Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil (RCNEI). O documento prevê a primeira infância como um momento de 

integração dos atos de educar e brincar, buscando o desenvolvimento integral das 

crianças (RCNEI, 1998). A Educação Física tem papel preponderante no processo 

de educar as crianças na educação infantil, pois através de conteúdos aplicados de 

forma lúdica, dando à criança a possibilidade de construir o conhecimento.   

Além disso, a Educação Física tem uma grande importância nesse nível de 

ensino, pois através do ato de brincar ela faz com que a criança, explore seu corpo, 

se desenvolva cognitivamente, afetivamente e motoramente. A importância da 

Educação Física na educação infantil pode ser expressa através de uma frase, que 

diz:  

Assim, ao brincar, jogar, imitar e criar ritmos e movimentos, as crianças 
também se apropriam do repertório da cultura corporal na qual estão 
inseridas. Neste sentido, as instituições educacionais devem favorecer um 
ambiente físico e social onde a criança se sinta estimulada e segura para 
arriscar-se e vencer desafios. Quanto mais rico e desafiador for o ambiente 
(do ponto de vista dos movimentos), mais ele lhe possibilitará a ampliação 
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de conhecimentos sobre si mesma, dos outros e do meio em que vive 
(NEIRA, 2003, p. 115). 

Junto com professores de artes e música, os professores de Educação Física 

são denominados como professores especialistas, pelo fato de serem 

especializados em uma área de ensino. A ação de cuidar, principalmente nos alunos 

seis meses a três anos de idade, ocupa boa parte do tempo das crianças na escola, 

além das disciplinas já compostas no currículo. Para que se legitimem essas 

disciplinas ministradas por professores especialistas é necessário um horário rígido, 

podendo acarretar numa contradição no que se referem a um currículo voltado as 

especificidades e necessidades das crianças, onde o tempo não deve ser 

fragmentado e os espaços devem ser determinados a partir de suas necessidades e 

interesses (MELLO et al., 2014). Com isso entramos na temática da rotina na 

educação infantil, com as seguintes problemáticas: Como as rotinas dos Centros 

Municipais de Educação Infantil (CMEI) da Secretaria Municipal de Educação 

(SEME) da Prefeitura Municipal de Vitoria (PMV) interferem durante as aulas de 

Educação Física? A rotina pode ser um facilitador ou limitador dos processos de 

educação dos currículos de zero a três anos nos CMEI da SEME/PMV?                                           

Vale frisar que essas questões surgiram através das vivências realizadas em 

um CMEI de Vitória - ES onde atuei como bolsista do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) durante o ano de 2016. Ao longo do ano 

pude perceber que as aulas de Educação Física eram interrompidas por momentos 

da rotina da turma que participava da aula, ou tinha que se adaptar aos períodos da 

rotina de outras turmas que ocorriam simultaneamente à aula.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Este estudo tem como objetivo compreender como se organiza, qual a função e 

as influências da rotina em alguns CMEI de Vitória - ES para analisar como tal 

elemento interfere durante as aulas de Educação Física. Bem como compreender 
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como o brincar, pode se associar com os elementos que compõem a rotina, dando 

ênfase a crianças de seis meses a três anos de idade.  
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2 ROTINA: DA PRÁTICA SOCIAL À CATEGORIA PEDAGÓGICA  

 

Este capítulo evidenciará alguns momentos do fazer humano em que a rotina foi 

se estruturando além de explana-la a partir de um cunho mais pedagógico. 

 

2.1 COTIDIANO E ROTINA  

 

Para darmos início a fala sobre rotina entende como necessário relaciona-la 

com o conceito de cotidiano, que por conta do senso comum, muitas pessoas 

confundindo os termos, sendo eles: A rotina e o cotidiano. 

Segundo a autora Barbosa (2006), o cotidiano vem sendo uma categoria 

passível de analises desde o século XVIII, principalmente por cientistas sociais, que 

passaram a ter interesse em retratar através das artes, os acontecimentos do dia. 

Trazendo a discussão de cotidiano para o tema da pesquisa, novamente 

Barbosa (2006) diz que o cotidiano faz parte de nossas vidas acompanhando-nos 

em todos os momentos, não sendo possível prevê-lo o tempo todo, pelo fato de 

sermos livres para agir de acordo com o nosso ritmo, além de sermos passiveis de 

acontecimentos casuais inesperados. Desde que somos crianças estamos envoltos 

dentro de um cotidiano. A partir do momento em que vamos crescendo vamos 

aprendendo a enfrentar situações que envolvam regras, hábitos e situações 

tradicionais dos grupos culturais em que vivemos. Significando que as relações que 

temos em sociedade e nosso cotidiano, são advindos de um processo produzido 

culturalmente, e que com o passar dos anos passam a ter um cotidiano diferente.  

E partir disso tem a nossa rotina, que são atividades estruturadas por nossas 

necessidades biológicas, sociais e por compromissos, podendo ser, comer, dormir, 

trabalhar, se divertir, estudar. São ações esperadas que componham o dia-a-dia 

humano que são desenvolvidas na organização do cotidiano.  
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Assim se entende que rotina é comandada por um padrão estático, que 

comanda as ações do cotidiano. No sentido da relação da rotina com cotidiano, os 

dizeres que serão explícitos a seguir mostram com clareza essa característica: 

As rotinas podem ser vistas como produtos culturais criados, produzidos e 
reproduzidos no dia a dia, tendo como objetivo a organização da 
cotidianidade. São rotineiras atividade como cozinhar, dormir, estudar, 
trabalhar e cuidar de casa, reguladas por costumes e desenvolvidas em um 
espaço-tempo social definido e próximo, como a casa, a comunidade ou o 
local de trabalho (BARBOSA, 2006, p.37). 

A autora, Barbosa (2006) aponta as diferenças entre os dois termos, onde a 

rotina está dentro do cotidiano, ou seja, o primeiro complementa o segundo. Os dois 

termos envolvem a organização da vida das pessoas, tanto no âmbito pessoal 

quanto no profissional, com a função de programar as atividades do dia a dia que se 

tornam automatizadas. 

Outro ponto que é bastante importante quando se fala de rotinas, é a 

automatização. Quando isso acontece (automatização da rotina) pode torna-la 

fechada, por isso deve-se haver planejamento e ter um significado, pois não tendo 

isso, o sujeito não terá uma visão ampliada das suas ações e do que faz com 

frequência. Por isso devemos edificar um espaço para cada ação, para dar 

significado ao que fazemos. Nós temos a decisão de estruturar os passos que 

galgamos nas vivências cotidianas. Ter uma ideia clara do que fazer é a uma das 

primeiras atitudes para se tiver um plano que possa rever hábitos. Essa seria uma 

rotina com estrutura, que foi planejada, em seu tempo e espaço. 

 

2.2 ROTINAS CONSTITUÍDAS SOCIALMENTE  

 

A partir desse momento, minha intenção é dar evidencia de como as práticas 

educacionais são constituídas socialmente. É possível graças ao percurso histórico 

e social, ver como o conceito de rotina caminhou até chegar ao campo da educação 

e perceber que a forma como se organiza as rotinas nas instituições de educação 

infantil tem uma grande relação com as rotinas organizadas socialmente e 

politicamente. 
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Uma das primeiras instituições criadas pela sociedade e que tinham ações 

ordenadas, foi a Igreja. Segundo Barbosa (2006), na Idade Média, ela (Igreja) criou 

ações rotineiras, para controlar os corpos e o comportamento das pessoas, como o 

jejum, provas de obediência e a confissão. 

Pode-se afirmar que as religiões cristãs ajudaram a fundamentar as rotinas das 

creches e pré-escolas, isso se dá pelo fato de que a mão de obra usada nessas 

instituições era formada em sua grande parte por membros dessas religiões. Isso 

pode ser observado nessa análise que diz: 

Seria possível afirmar que o mundo das religiões cristãs fundamentou as 
rotinas utilizadas nas creches e nas pré-escolas por dois processos: em 
primeiro lugar, pela secularização das rotinas pessoais e institucionais que 
haviam sido constituídas nos monastérios e foram transferidas para as 
instituições modernas em geral, inclusive as educacionais, e, em segundo, 
pelo fato de que a mão de obra disponível para trabalhar nos asilos, nos 
orfanatos, nas escolas e nas creches, desde sua criação até nossos dias, é 
em grande parte formada por irmãs de caridade, pastores e voluntários 
religiosos que trazem  sua experiência pessoal e institucional da pratica 
religiosa para a pratica pedagógica (BARBOSA, 2006, p.51). 

No início da modernidade a sociedade europeia no ocidente entendia que os 

nativos (encontrados através das expedições) e as crianças eram considerados 

selvagens. As crianças deveriam ser educadas, controladas, com o intuito de ser 

tornarem clones do padrão estabelecido, e os nativos (povos que foram colonizados) 

da mesma forma, como explicita Barbosa (2006, p.52) no seguinte trecho “Qual foi a 

atitude dos europeus – adultos, brancos, masculinos – em relação aos dois outros, 

as crianças e os selvagens? Frente a esses estranhos, a atitude política foi a de 

conquista e da dominação”. 

Foi determinada uma dupla missão de catequizar os infiéis e nativos além da 

ideia de colonizar as crianças, consideradas outro tipo de “selvagem”, ambas seriam 

aplicadas através das instituições educacionais. A partir do século XVI surgiram 

políticas para internação das crianças pobres, para que essas também pudessem 

ser estimuladas ao aprendizado de conceitos elementares, formação da moral e 

religiosa, e construir particularidades que se adequassem ao trabalho. 

A ciência também ajudou a criar rotinas para controle do corpo, assim como 

os discursos do sagrado e da moral. O corpo passou a ser visto como maquina, 

podendo ser dominado pelo Estado através de leis. Como diz Barbosa (2006) que 
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inicialmente o poder exercido pelo Estado foi intermediado pelos conhecimentos da 

medicina. Pois a descobertas cientificas sobre a saúde e a doença davam 

instrumentos importantes para o controle social, trabalhando na disciplina dos 

corpos, através da influência clínica médica como nas regulações das populações 

nas instituições como asilos, hospitais, manicômios, escola e famílias.  

Com isso nas instituições sociais como a escola, passaram a exigir um maior 

número de itens para o atendimento das crianças. 

A indústria também coloca elementos de sua rotina nas instituições escolares, 

hospitais e creches, se colocando na maneira como pensavam e realizavam as 

atividades nesses locais. A ideia de expandir os pensamentos voltados para as 

indústrias para o campo da educação tinha objetivo de tornar o educandos 

habituados adequadamente ao campo de produção. A escola passou a ter 

características semelhantes aos da área industrial como disciplina e pontualidade. 

As instituições de educação infantil como creches e pré-escolas se basearam 

em elementos da rotina de locais, hospitais, monastérios, indústrias, escolas e 

colégios.  

Assim fica evidenciado como a implementação de rotinas foi inserida na vida 

das pessoas, originando um processo de estudo da educação das crianças 

pequenas e da criação de rotinas para o seu cuidado e educação, tanto na família 

quanto nas instituições educativas, explicito em Barbosa (2006). 

 

2.3 LUGAR DE CRIANÇA  

 

Como foi explicado no tópico anterior as crianças em muitos momentos eram 

vistas como “pequenos adultos”. Durante a idade média, as crianças e os adultos 

utilizavam os mesmos locais, sendo eles de trabalho ou lazer, nessa época, não 

havia divisão de locais ou atividades em função da idade. Como cita Darnton:  

As crianças trabalhavam junto com seus pais, quase imediatamente após 
começarem a caminhar, e ingressavam na força de trabalho adulta como 



18 
 

lavradores, criados e aprendizes, logo que chegavam à adolescência 
(DARNTON, 1986, p. 47). 

Por conta disso esses sujeitos acabavam sendo privados de cuidados e 

educação, e com o passar do tempo, a sociedade foi pensando em elementos que 

pudessem contemplar a infância, melhorando o seu cuidar e educar tanto na família 

como em locais preparados especificamente para isso. Esse processo foi conhecido 

como rotinização da infância, explicitado nas palavras de Barbosa, onde diz que: 

Aos poucos, estabelece-se um período da vida dos seres humanos que 
nunca havia sido demarcado com precisão. Surge uma diferenciação, e as 
crianças passam a ser separadas dos adultos e dos anciãos. É valido 
lembrar que a separação racional do mundo da infância e dos adultos 

também foi uma forma de segregação (BARBOSA, 2006, p.75) 

Os espaços criados tinham a função de auxiliar nos atos de cuidar, proteger e 

alimentar. Esses locais eram utilizados principalmente por crianças de baixa renda e 

abandonadas, um exemplo desses espaços eram as casas de misericórdia. Com o 

decorrer do tempo, cria-se outra necessidade que ia para além do cuidar, educar as 

crianças. A partir disso elas são colocadas em creches, asilos e jardins de infância, 

essas instituições possuíam pontos que se ligavam, como o uso de atividades 

programadas previamente, de materiais específicos e em alguns desses locais 

funcionavam em diferentes turnos ou de forma integral. Além disso, passaram a 

estruturar essas instituições, onde elaboraram esquemas para separar as crianças 

por faixa etária e criaram conteúdos de ensino, voltados principalmente para o 

aprendizado da escrita e leitura. 

No próximo tópico, me atentarei a dizer como a rotina se constitui de maneira 

pedagógica, explicitando os elementos que fazem parte dela no ambiente das 

creches e instituições de educação infantil. 

 

2.4 ROTINA COMO CATEGORIA PEDAGÓGICA  

 

Anteriormente, busquei mostrar como as rotinas passaram de uma pratica 

social, para dentro das instituições de educação infantil. Torna-se evidente que as 
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rotinas não foram utilizadas apenas por essas instituições, outras como a escola, 

igreja e fabricas também fizeram parte.  

Nas creches e pré-escolas, levou em consideração o lado institucional, mas a 

rotinização do cotidiano nesses locais também foi pautado como uma estratégia 

pedagógica para ajudar a formar sujeito adaptados aos tempos modernos. 

Com o decorrer do trabalho pode-se entender que cada campo de 

conhecimento sugere ou apresenta, atitudes a serem tomadas em relação a 

organização do dia a dia das crianças nas creches e pré-escolas. Mesmo com 

diferentes modos de pensar a rotina, existem pontos que se encontram, e que pode 

ser considerada fixa como Barbosa (2006) deixa explicita ao dizer: 

Apesar de existirem essas diferenças potencias de organização, a partir dos 
diferentes pontos de vista, encontramos algumas propostas de ações que 
podem ser consideradas pontos fixos das rotinas (BARBOSA, 2006, p.115). 

Os modos de pensar a rotina que são considerados fixos se definem pelos 

elementos que a constituem, elas são condições que auxiliam na fundamentação e 

apoio a estrutura interna das rotinas pedagógicas, elas são divididas em quatro, 

sendo elas: a organização do espaço; uso do tempo; a seleção e as propostas de 

atividades; a seleção e a oferta de materiais, de acordo com Barbosa (2006). Além 

da autora o documento norteador RCNEI, também cita esses elementos dizendo 

que: 

A organização do ambiente, dos materiais e do tempo visam auxiliar que as 
manifestações motoras das crianças estejam integradas nas diversas 
atividades da rotina. Para isso, os externos e internos devem ser amplos o 
suficiente para acolher as manifestações da motricidade infantil. Os objetos, 
brinquedos e materiais devem auxiliar as atividades expressivas e 
instrumentais do movimentos (BRASIL, 1998, p.39). 
 

A rotina dentro de uma categoria pedagógica pode se entender como 

atividades que são realizadas de forma diária dando as crianças à oportunidade de 

desenvolverem hábitos relacionados à ordem, organização, higiene, alimentação, 

tempo e espaço para se realizar atividades e descanso, dando as crianças uma 

grande gama de atividades. Para uma melhor visualização do que são as rotinas nas 

instituições de educação infantil, será apresentado na Tabela 1, onde estarão 

apresentadas atividades que compõem essa categoria pedagógica.  
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Tabela 1: Elementos de rotina do CMEI 

Lanche 

Troca de fraldas 

Hora do banho 

Almoço/ Jantar 

Hora do sono 

Pátio de brinquedos 

Fonte: Acervo próprio, baseado nas entrevistas realizadas 
com as professoras de Educação Física (2017) 

Dentro das atividades que compõem a rotina, momentos voltados, para 

alimentação, higiene, organização, repouso e atividades dentro de uma organização 

de espaço e tempo. Alguns dos exemplos de atividades expostos na Tabela 1 são 

específicos de grupos de crianças de 0 a 3 anos, como a hora do sono, hora do 

banho e troca de fraldas. Os elementos citados na Tabela 1 podem ser diferentes de 

acordo com a instituição, além disso, pode-se haver mudança no nome desses 

elementos rotineiros. 

No que diz respeito à organização dos espaços e do uso do tempo, a rotina 

tem um papel preponderante, principalmente na Educação Infantil. Para tanto, o 

caminho para que se possam organizar esses elementos devem ser constituídos de 

maneira conjunta com os diversos elementos das instituições. Segundo Barbosa 

(2006), a utilização e organização dos espaços devem ser pensadas de maneira 

coletiva para que envolva diferentes turmas. A organização dos locais a serem 

usados deve ser baseada em um planejamento de atos pedagógicos que afirmem 

uma estrutura rotineira que compreenda o espaço como um instrumento que auxilia 

a aprendizagem. Através dessa linha de pensamento Barbosa e Horn (2001, p.73) 

entendem que uma organização espacial deve considerar, “[...] que o ambiente é 

composto por gosto, toque, sons e palavra, regras de uso do espaço, luzes e cores, 

odores, mobílias, equipamentos e ritmos de vida”. Assim significa que a rotina deve 

pensar os espaços a serem usados como organizador central que conduzirá todo o 

fazer pedagógico buscando atender as necessidades das crianças, que seriam o 

cuidar, educar e brincar. 
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Um exemplo sobre como é importante a participação dos diversos 

constituintes das instituições de educação infantil na organização e utilização dos 

espaços, foi em minha participação como bolsista, do PIBID, durante o ano de 2016 

em um CMEIs. Nessa instituição houve uma reunião, organizada pelo diretor, para 

que todos expusessem ideias e sugestões sobre a organização da brinquedoteca, 

que não estava sendo utilizada de maneira correta, onde os usuários não a 

mantinham organizada e conservada. Os participantes dessa reunião pensaram em 

reorganizar os espaços trabalhando em conjunto com as famílias, alunos e demais 

participantes do CMEI, onde nas aulas de Educação Física produziriam brinquedos, 

junto aos alunos, com materiais levados pelas famílias e funcionários. Durante o 

processo seria trabalhado o cuidado com o brincar e com os brinquedos, para que 

cuidassem dos mesmos e da brinquedoteca. Os brinquedos e brincadeiras 

produzidas durante o ano se relacionariam com o projeto da Escola, que foi sobre o 

meio ambiente, e o da Educação Física, sobre os quatro elementos da natureza. 

Tudo ocorreu de maneira interessante e boa, e ao final houve uma inauguração da 

brinquedoteca com todos os membros da escola, além de membro da SEME/PMV. 

Todos participantes se viram integrados nesse projeto, pois ao conhecerem o local 

já finalizado, reconheceram os materiais que produziram.  

Outros elementos importantes citados por Barbosa (2006) são a seleção, 

oferta e uso dos materiais. Esses fatores também devem ser considerados, pois são 

de grande importância para a organização das rotinas. Ofertar as crianças diversos 

tipos de materiais, elas podendo experimenta-los estando ao seu alcance, dá há 

eles muito mais chances de independência do adulto e um autonomia do mundo que 

o cerca. 

Um ato importante e necessário para as instituições educativas é refletir sobre 

o tempo. Ter noção do tempo auxilia na organização de nossas vidas ainda mais no 

que diz respeito às crianças, Bondioli (2004, p.10) entende o tempo na Educação 

Infantil como uma “sucessão dos acontecimentos, com seu ritmo e dinâmica, numa 

perspectiva ecológica que tem efeito no individuo em permanente crescimento”. Ou 

seja, a autora compreende que é de grande relevância para o desenvolvimento das 

crianças a duração do dia, os acontecimentos, as repetições e a distribuição do 

tempo.  Desde os seus primeiros anos esses indivíduos vão estabelecendo seus 
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pensamentos sobre as sequencias e duração dos acontecimentos de seu cotidiano e 

em sua rotina, tanto no âmbito escolar quanto em casa. De pouco a pouco 

percebem que os eventos que acontecem no seu dia a dia se repetem de maneira 

ordenada, sendo esses eventos as primeiras referencias de tempo das crianças. 

No que diz respeito ao cotidiano infantil o tempo deve ser respeitado, pois de 

acordo com Barbosa (2006) é na infância o momento em que as crianças constroem 

noções temporais, e, portanto se faz necessário criar situações para que elas 

possam estrutura-las, além disso, tem-se a necessidade de organizar o trabalho com 

as crianças e com isso unir os objetivos, situações e características. A autora 

Barbosa (2006, p.143) conclui “Assim, a construção do tempo é vista como uma 

aquisição psicológica e sociocultural”.  

Segundo Barbosa e Horn buscam pesquisar como funciona a organização do 

espaço e do tempo na educação infantil afirmando que: 

Organizar o cotidiano das crianças da Educação Infantil pressupõe pensar 
que o estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias é, 
antes de mais nada, o resultado da leitura que fazemos, do nosso grupo de 
crianças, a partir, principalmente, de suas necessidades. É importante que o 
educador observe o que as crianças brincam, como estas brincadeiras se 
desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, 
o que lhes chama mais atenção, em que momentos do dia estão mais 
tranquilos ou mais agitados. Este conhecimento é fundamental, para que a 
estruturação espaço-temporal tenha significado. Ao lado disto, também é 
importante considerar o contexto sociocultural no qual se insere e a 
proposta pedagógica da instituição, que deverão lhe dar suporte. 
(BARBOSA; HORN, 2001, p.67) 

E a Educação Física se relaciona com essas necessidades, buscando 

desenvolver a criança de forma integral, usando da ludicidade como seu alicerce. De 

acordo com Basei, a Educação Física na Educação Infantil: 

Tem um papel fundamental na Educação Infantil, pela possibilidade de 
proporcionar às crianças uma diversidade de experiências através de 
situações nas quais elas possam criar, inventar, descobrir, movimentos 
novos, reelaborar conceitos e ideias sobre o movimento e suas ações. Além 
disso, é um espaço para que, através de situações de experiências – com o 
corpo, com materiais e de interação social – as crianças descubram os 
próprios limites, enfrentem desafios, conheçam e valorizem o próprio corpo, 
relacionem – se com outras pessoas, percebam a origem do movimento, 
expressem sentimentos, utilizando a linguagem corporal, localizem – se no 
espaço, entre outras situações voltadas ao desenvolvimento de suas 
capacidades intelectuais e afetivas, numa atuação consciente e critica. 
(BASEI, 2008, p.1) 
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Para que as rotinas possam trabalhar como algo que facilite o 

desenvolvimento das crianças, deve-se evitar que essas sejam inflexíveis e que as 

aulas não sejam muito fragmentadas, principalmente dos professores considerados 

especialistas, que possuem um tempo reduzido com as turmas, conforme explicito 

na RCNEI: 

A rotina na educação infantil pode ser facilitadora ou cerceadora dos 
processos de desenvolvimento e aprendizagem. Rotinas rígidas e inflexíveis 
desconsideram a criança, que precisa adaptar – se a ela e não ao contrário, 
como deveria ser; desconsideram também o adulto, tornando seu trabalho 
monótono e pouco participativo. (BRASIL, 1998, p.63). 

A partir desses elementos que compõem as rotinas nas instituições de educação 

infantil para Barbosa (2006), busco refletir sobre as interferências das rotinas nas 

aulas de Educação Física voltadas para alunos de 0 a 3 anos. Além disso, procuro 

entender se existe participação dos diferentes sujeitos na elaboração das rotinas, 

buscando embasamento para compreender se a rotina interfere nas aulas, se o que 

ocorre nas aulas pode interferir na rotina. 
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3 METODOLOGIA  

 

Neste capitulo, compartilharei os caminhos percorridos durante o projeto, dando 

ênfase as interferências da rotina nas aulas de Educação Física. 

 

3.1 ABORDAGENS METODOLÓGICAS 

 

Este estudo foi pautado numa abordagem de caráter qualitativo, onde busquei 

dados para compreender e interpretar o tema da minha pesquisa. Com isso ela se 

torna exploratória, Gil (2008) diz que, por ser um modelo de pesquisa distinto, em 

muitos momentos assume a forma de estudo de caso. Para auxiliar na coleta de 

dados, foi usado como instrumento de pesquisa entrevistas semi – estruturadas. 

 

3.2 COLETAS DE DADOS  

 

Para coleta de dados, organizei uma entrevista semi– estruturadas com doze 

questões principais onde a partir dessas indagações tidas como bases, poderia 

haver algum tipo de pergunta desenvolvida no momento da entrevista. Essas 

perguntas foram divididas em, sete perguntas para professores de Educação Física 

e cinco perguntas para os Pedagogos. Os professores entrevistados receberam as 

siglas EF1, EF2, EF3 e os pedagogos receberam as siglas P1, P2, P3. Decidi não 

apresentar a identidade dos participantes para preserva-la e para que isso os 

ajudasse a expressar suas ideias sem nenhum tipo de receio. As questões eram 

diferentes para pedagogos e professores, respeitando a área de atuação dos 

mesmos. 

As questões direcionadas aos professores de Educação Física envolveram 

temas como: interferências das rotinas nas aulas, determinação de espaços e 
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tempos, diversificação dos locais das aulas, articulação entre o cuidar, educar e 

brincar, manifestações de movimento corporal das crianças. 

Já em relação aos pedagogos temas como: organização do trabalho 

pedagógico, discussão, elaboração e criação da rotina, articulação entre cuidar, 

educar e brincar, experiência de movimento corporal, interferência nos processos de 

educação das crianças de 0 a 3 anos. 

A partir dessas informações busco subsídios para edificar a pesquisa, que tem 

como objetivo compreender como se organiza, qual a função, as influências e 

interferências da rotina em alguns CMEI de Vitória - ES. A aplicação dessa técnica 

de coleta de dados foi muito propicia, dialogando com Manzini (1990/1991, p. 154) 

quando diz que uma entrevista deve ser organizada com perguntas principais, que 

posteriormente podem permitir que fossem "[...] complementadas por outras 

questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista". 

 

3.3 LOCAIS DE PESQUISA  

 

As entrevistas foram realizadas em três diferentes CMEI de Vitória/ES como 

dito anteriormente. No que se refere ao espaço físico, são locais que possuem bons 

ambientes, em todos, existem diversos espaços que possam ser utilizados para 

aulas de Educação Física além de outras disciplinas, dando às crianças a 

possibilidade de vivenciar uma diversidade de atividades, aplicando o que os 

Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil propõem. Desta 

maneira, afirmam que é importante existir espaços alternativos em que estimule a 

ludicidade, possibilitando que “[...] as crianças corram, balancem, subam, desçam e 

escalem ambientes diferenciados, pendurem-se, escorreguem, rolem, joguem bola, 

brinquem com água e areia, escondam-se” (BRASIL, 1998, p.69), oportunizando as 

crianças com a exploração do seu corpo e o ambiente ao seu redor.  

Inicialmente a ideia do projeto era usar os CMEI que participam ou participaram 

do PIBID, porem houve problemas, com horários e também pessoais, referentes aos 
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sujeitos dessas instituições, o que fez com que buscasse outros locais para realizar 

as entrevistas. Apenas um CMEI participante do projeto participou da pesquisa. 

 

3.4 SUJEITOS DA PESQUISA  

 

Participaram da entrevista três professoras de educação física e três 

pedagogas, sendo EF1 e P1, EF2 e P2 e EF3 e P3 do mesmo CMEI. A escolha 

dessas professoras se deu pelo meu conhecimento dos locais, por conta da 

participação de estágios e de minha participação no PIBID. Durante as entrevista foi 

visível o interesse dos participantes em contribuir com o trabalho e entenderam que 

o tema da pesquisa era de grande interesse dos integrantes. Embora houvesse tido 

uma busca por outros Centros Municipais de Educação Infantil, apenas nesses três 

centros tive uma resposta positiva em relação à pesquisa. 

 

3.5 COLABORAÇÕES DO PIBID  

 

O PIBID é a sigla para Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. Esse programa visa a aperfeiçoar e valorizar a formação de professores 

para a educação básica, concedendo bolsas a alunos de cursos de licenciatura de 

Instituições de Ensino Superior. Essas instituições trabalham em parceria com 

escolas de educação básica da rede pública de ensino. O projeto deve inserir os 

estudantes no contexto escolar, desde o início de sua formação para que 

desenvolvam atividades didáticas – pedagógicas sob a orientação de um professor 

da escola e um docente da licenciatura. 

A partir desse projeto pude vivenciar o contexto escolar de dois níveis diferentes 

de ensino, o fundamental I e na educação infantil. Inicialmente participei, atuando no 

fundamental I e posteriormente a educação infantil o que fez com que eu me 

assustasse incialmente, pois a educação infantil possui um funcionamento diferente 



27 
 

de outros níveis de ensino. E o que mais me chamou a atenção foram as rotinas, 

como elas, aconteciam durante as aulas que atuava, como a rotina de outras turmas 

influenciavam nas minhas, e isso colaborou para a elaboração dessa pesquisa. Além 

disso, fez com que vivenciasse a rotina de um CMEI e não fizesse o trabalho sem 

possuir um conhecimento prático sobre o que estou pesquisando. A instituição em 

que atuei no programa foi um dos que tiveram a professora e pedagoga participando 

da entrevista.  
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4 ANÁLISES DE DADOS 

 

Essa pesquisa buscou analisar os dados obtidos nas entrevistas realizadas com 

as professoras de educação física e pedagogas de três CMEI em Vitória/ES, a fim 

de compreender as interferências das rotinas nas aulas de Educação Física na 

Educação Infantil, nessas instituições. Para essa analise adotei alguns tópicos 

definidos a partir das principais ideias das perguntas. Busquei analisar as respostas 

buscando suas semelhanças e diferenças. As repostas tiveram uma divisão, entre 

professores de educação física e pedagogos, apenas em dos tópicos, busquei 

analisar em conjunto, a indagação que diz respeito a assegurar a articulação entre o 

cuidar, educar e brincar. 

 

4.1 INTERFERÊNCIAS DA ROTINA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

Ao indagar sobre as interferências da rotina do CMEI durante as aulas de 

educação física, houve uma semelhança nas respostas das professoras, onde 

entendiam que as rotinas interferem nas aulas, em momentos de alimentação e 

cuidados com higiene. Essas afirmações ficam visíveis em todas as respostas, 

citarei a da professora EF2 que disse, “interfere, interrompendo as aulas, às vezes 

para o horário de lanche, ou almoço/jantar”. A mesma diz que sabendo da 

interferência da rotina ela busca fazer o tempo de suas aulas serem o mais útil 

possível, para que a aula possua a mesma qualidade de outras que não possuem 

influencia. 

Apesar de a professora EF1 ter a resposta que se assemelhava com as outras 

professoras ela trouxe um elemento a mais a entrevista, onde ela sente a 

necessidade de associar a rotina com os momentos das aulas, a partir disso diz que 

“Ao planejar as aulas sistematizamos as atividades/brincadeiras e propomos em 

diferentes espaços-tempos possibilidades de trabalho e aprendizado”. EF1 diz 



29 
 

também que “Nos momentos de almoço e janta, procuro observa elementos como a 

cultura de pares”, Corsaro (2009, p.32) define a cultura de pares como “um conjunto 

estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e interesses que as crianças 

produzem e compartilham na interação com seus pares”.  Para exemplificar como 

usa as atividades das aulas nos momentos que antecedem a rotina a EF1 cita, 

“Durante a pausa da aula busco junto aos bolsistas levar os alunos para o momento 

especifico da rotina utilizando de brincadeiras que se relacionem com a aula, para 

que em todo momento em estivermos com alunos, o brincar possa estar envolvido”. 

Como dito anteriormente, fui bolsista do PIBID e atuei nessa instituição. A 

professora nos orientava a usar o deslocamento para a aula, ou para rotina como 

parte da aula, pois assim torna o momento mais prazeroso e de mais aprendizado e 

diversificação de movimento para a criança. A entrevistada conclui citando um 

exemplo de atividades usadas antes e depois da janta dizendo, “Procuramos 

desenvolver atividades intensas antes da pausa, e após a pausa optamos por 

desenvolver atividades sensoriais e/ou moderadas” (EF1, 2017). 

A terceira entrevistada EF3 traz que aulas de educação física podem sofrer 

interferências das rotinas da turma que ela rege e também de outras turmas que 

podem estar passando por outros momentos relacionados à rotina, ela também cita 

que “As aulas de educação física acontecem em horários, turmas, e locais variados, 

desta maneira, poderá coincidir de uma ou mais aulas acontecerem na hora do 

lanche e/ou jantar [...]” (EF3, 2017). 

Em minhas vivências como aluno/bolsista, pude ter essa experiência relatada 

por EF3, onde as aulas em que regia coincidiam com horários de pátio de outras 

turmas. Inicialmente eu compreendo que tive muitas dificuldades, pois os alunos que 

participavam da aula em muitas vezes perdiam a concentração no que estavam 

fazendo, ou se agitavam por conta do movimento das outras turmas. O que fiz foi, 

passar a discutir e repensar o meu planejamento de forma que esse momento da 

aula fossem em outro local, então as aulas passaram a ser realizadas em vários 

locais dentro do CMEIs. 
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4.2 ROTINA E DETERMINAÇÃO DE ESPAÇOS E TEMPOS 

 

No tema rotina e determinação de espaços e tempos, duas das professoras 

citam que as rotinas nos CMEI pesquisados não são rígidas, mesmo havendo 

interferência delas, situações do dia a dia, como chuva, envolvimento dos alunos na 

aula, entre outras podem fazer com que a rotina possa ser tomada por momentos da 

aula, mas isso só ocorre com momentos da rotina que não envolva higiene e 

alimentação. Para exemplificar essa colocação, cito uma frase dita pela professora 

EF2 que diz “Em alguns dias os alunos pedem para não ir ao pátio de areia, pois 

estão muito envolvidos com a aula, mas se for a outros momentos de rotina, como 

alimentação entende que não posso tirar isso dos alunos” (EF2, 2017). 

A EF1 diz que a rotina pode determinar os espaços e tempos a serem 

utilizados, dizendo “Optamos por espaços tempos que facilite o decorrer dessa 

rotina, em crianças de faixa etárias mais baixas, a questão do cuidado em relação 

ao deslocamento de um espaço a outro influencia”. A rotina faz com que os 

professores ainda mais no que se refere a crianças de faixa etária de 0 a 3 anos 

busquem por locais para as aulas mais próximos de onde acontecerá a rotina. Já 

EF2 diz que “Os tempos geralmente não são de 50 minutos (tempo determinado 

para as aulas) para a aula, e nos adaptamos aos espaços, pois às vezes um 

pequeno momento da aula coincide com o horário do pátio de areia (momento da 

rotina do CMEI). Com isso adapto minhas atividades durante o planejamento já 

pensando nisso” (EF2, 2017) 

No entanto uma das professoras, EF3, entende que para cada momento da 

criança dentro do CMEI existe um espaço tempo para que aconteçam essas 

atividades, ou seja, para as aulas de educação física existem locais específicos, o 

mesmo vale para os elementos da rotina. 
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4.3 DIVERSIFICAÇÕES DOS LOCAIS DAS AULAS  

 

A diversificação dos locais das aulas foi tratada com algo muito importante, por 

conta de proporcionar aos alunos diversas vivências, dando diversos sentidos e 

significado as pratica. A EF1 relata que “[...] ao apenas mudar de local um brinquedo 

usado numa aula anterior, as crianças já trouxeram outros significados, pra a 

atividade” (EF1, 2017). Já EF2 diz “Nos planejamentos tentamos fazer atividades 

que se adequem aos diferentes espaços” (EF2, 2017). Essas colocações das 

professoras me fazem refletir, e entender que, pode-se ser o mesmo brinquedo ou 

brincadeira, ao mudar o local em que essas atividades são realizadas as próprias 

crianças, com seu imaginário e criatividade ressignificam o que foi planejado, dando 

outro sentido, ou vários sentidos a brincadeira. E isso foi citado pela entrevistada 

EF3, onde ela diz que “A criança necessita de vivenciar a maior gama possível de 

informações, conteúdos e situações que promovam seu desenvolvimento”. E conclui 

“[...] os espaços diferenciados permitem assim, novas possibilidades para que a 

mesma amplie sua vivência e desenvolvimento” (EF3, 2017). 

 

4.4  REFLEXÕES DAS ROTINAS ATRAVÉS DAS MANIFESTAÇÕES 

DE MOVIMENTO CORPORAL DA CRIANÇA 

 

Nesse tema observei uma pequena divergência nas falas das professoras 

EF1 e EF2, pois foi observado que em uma quando as aulas de educação física são 

interrompidas pelos alunos eles reagem com tristeza ou aborrecimento em algumas 

situações, já em outra os alunos reagem de forma oposta. A EF1 expõe que “[...] a 

busca dos alunos pelas brincadeiras durante momentos da rotina, é algo que chama 

a atenção”, em relação especificamente deste CMEI e desta professora posso dizer 

que é algo que foi criado pela mesma, pois ela entende a rotina como um elemento 

da aula, e quando os alunos estão se deslocando, ou esperando para algum 

momento da rotina, sempre há brincadeiras e ludicidade, principalmente com 

brincadeiras cantadas. Com isso as crianças esperam pelas brincadeiras, EF1 cita 
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um exemplo que relata isso, “Em um determinado dia, as crianças após lavarem as 

mãos, encostaram-se à parede, dizendo que já haviam passado “colinha na parede” 

e estavam esperando pela brincadeira a caminho da janta”, continuando a mesma 

conclui, “[...] a rotina pode interferir nas aulas, mas depende de nós professores o 

poder de usa-la como algo positivo que agregue a aula ou apenas deixa-la passar” 

(EF1, 2017). Além disso, EF1 traz outro exemplo onde cita uma forma em que tenta 

levar o que foi feito na aula para dentro da rotina, dizendo “[...] em alguns momentos 

onde a aula é interrompida pela janta, tento trazer uma relação do tema da 

brincadeira com a importância de comer bem e de forma saudável” (EF1, 2017). 

De uma forma diferente EF2 cita que “[...] quando estamos na aula e 

precisamos interrompê-la para o momento do lanche ou jantar, as crianças reagem 

com tristeza ou aborrecimento” (EF2, 2017). 

Vemos o quão prazeroso para as crianças são as aulas de educação física 

em ambas as situações, a diferença está em como é tratada a rotina durante as 

aulas de educação física nesses locais. Uma das entrevistadas disse que e 

importante para os professores ficarem atentos as manifestações das crianças nas 

rotinas, pois nesses momentos eles produzem muitas coisas que podem ser 

inseridas durante as aulas, ou até podem se manifestar de forma negativa ou 

positiva sobre as atividades que estão sendo realizadas. 

 

4.5 IMPORTÂNCIAS DAS MANIFESTAÇÕES DAS CRIANÇAS 

DURANTE AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM RELAÇÃO À 

DEFINIÇÃO DE LOCAIS PARA AS AULAS  

 

Neste tópico, ambas as professoras retratam que respeitam a vivência corporal 

que cada uma das crianças possui. EF1 diz que as manifestações das crianças 

auxiliam nas aulas, trazendo elementos que muitas vezes não percebemos ou não 

conhecemos, não apenas para determinar os espaços a serem usados. Ela diz que 

“Cada criança traz consigo sua história de vivências corporais, levamos em conta o 

potencial criativo de cada uma onde este só irá agregar e enriquecer nossas aulas” 
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(EF1, 2017). Já EF2 diz “[...] elas se manifestam mostrando ou dizendo que querem 

permanecer no local ou irem para outro” isso faz com que os professores repensem 

o planejamento, principalmente dos locais, para que em alguns momentos torne o 

aluno um auxiliador da aula. Um exemplo que foi trazido pela professora EF1 relata 

de forma clara, o que vem sendo explicitado nesse tópico, “[...] durante algumas 

vivências de capoeira, realizadas no início deste ano, em um determinado momento 

uma aluna trouxe uma música que havia aprendido ao longo das aulas de capoeira 

praticas por ela fora do CMEI, com isso ela atuou como uma protagonista de uma 

das aulas auxiliando seus colegas de turma” (EF1, 2017).  

No que se refere a EF3, a mesma se manifestou de forma idêntica à da 

professora EF1, dizendo que observando as crianças durante as aulas elas trazem 

novos significados para as atividades propostas, além de trazer dicas e novas 

possibilidades, ao se movimentar, ao conversar, ao brincar (EF3, 2017). 

 

4.6 AS ROTINAS COMO FACILITADORAS DAS EXPERIÊNCIAS DE 

MOVIMENTO CORPORAL  

 

Para as professoras ficou explicito que as rotinas podem atuar como 

facilitadoras das experiências de movimento corporal das crianças. EF1 entende que 

“[...] a partir do momento que enxergamos nestas rotinas possibilidades de 

expressão, produção de sentidos, cultura de pares e aproveitamos nos conteúdos de 

nossas aulas [...]”. “Pois os momentos da rotina são momentos onde as crianças 

interagem consigo mesmas, com o outro e com o meio” (EF1, 2017).  

Já a EF2 trata a rotina como algo que auxilia a criança a compreender o que se 

passa no local onde está, com isso ela diz “[...] a rotina deixa claro para a criança 

que tipo de atividades elas irá fazer, nos momentos determinado” (EF2, 2017). 

Nesse mesmo sentido EF3 se manifesta, de forma compreender que “[...] com a 

rotina a criança aprender a se organizar, se disciplinar e passa a compreender que 

existe um tempo para cada momento em que ela permanece na escola [...]” (EF3, 

2017). 
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4.7 ANÁLISES DAS REPOSTAS DOS PEDAGOGOS  

 

Como dito no tópico sobre a análise de dados, houve uma divisão das análises 

entre os professores e pedagogos. A partir deste momento irei analisar as respostas 

dos pedagogos. 
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5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E ROTINA 

 

Neste tópico trarei as repostas das pedagogas, onde busquei saber se a 

organização do trabalho pedagógico na educação infantil gira em torno da rotina.  

As pedagogas responderam com sentidos diferentes, o que ajudou a enriquecer 

as perguntas, pois uma levou para o lado das atividades que o pedagogo exerce no 

CMEI, diferenciando com as outras respostas que citam, o trabalho pedagógico 

como um todo no CMEI citando as aulas e outros momentos. A P2 diz que a rotina 

do CMEI não é fechada, existem algumas demandas que ela deve cumprir só que 

depende do que acontece no dia a dia, ficando explicito quando fala que “[...] não 

existe uma rotina fechada, os horários dos pedagogos são muito dinâmicos, existe 

sim tarefas que devem ser cumpridas por nós, mas depende dos momentos” (P2, 

2017). Já a entrevista P1 diz que “Sim (a organização do trabalho pedagógico gira 

em torno da rotina) por conta da faixa etária das crianças (que necessitam de alguns 

elementos da rotina) e por conta de documentos norteadores como RCNEI e 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI)” (P1, 2017). No 

sentindo de que a rotina age como eixo norteador do trabalho pedagógico nas 

instituições de educação infantil Barbosa afirma que: 

A rotina é compreendida como uma categoria pedagógica da Educação 
Infantil que opera como uma estrutura básica organizadora da vida cotidiana 
diária em certo tipo de espaço social, creches ou pré-escola. Devem fazer 
parte da rotina todas as atividades recorrentes ou reiterativas na vida 
cotidiana coletiva, mas nem por isso precisam ser repetitivas. (BARBOSA, 
2006, p. 201). 

No entanto P3 trouxe outra visão dizendo que especificamente no CMEI, em 

que ela atua existem regras e horários que são necessárias, mas que isso também 

existe em qualquer agrupamento social, mas se referindo ao pedagógico ela diz que 

“Não gira em torno das rotinas, mas dependem do planejamento, articulação e 

realização do educador responsável pelo horário” (P3, 2017). Com isso pode-se 

entender que a fala da pedagoga não vai de encontro com os documentos que 

norteiam a prática pedagógica na Educação Infantil, como o RCNEI, que afirma: 

A rotina representa, também, a estrutura sobre a qual será organizado o 
tempo didático, ou seja, o tempo de trabalho educativo realizado com as 
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crianças. A rotina deve envolver os cuidados, as brincadeiras e as situações 
de aprendizagens orientadas. (BRASIL, 1998, p.54). 

No que vivenciei na prática, também não vou de encontro com esse 

pensamento da pedagoga, as aulas de Educação Física do CMEI em que atuei, e 

nos CMEI que pesquisei, tem em algum momento suas aulas pausadas por 

momentos da rotina. 

 

5.1 PARTICIPAÇÕES DOS DIFERENTES SUJEITOS NA 

DISCUSSÃO, ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DA ROTINA 

 

Nesse momento busco saber dos entrevistados se os diferentes sujeitos das 

instituições de educação infantil que participaram da pesquisa. Barbosa cita que: 

Na pratica educativa de creches e pré-escolas, está sempre presente uma 
rotina de trabalho que pode ter autorias diversas: em alguns casos, são 
normas ditadas pelo próprio sistema de ensino; outras vezes, pelos técnicos 
ou burocratas dessas repartições; outras ainda, pelos diretores, 
supervisores ou professores e demais profissionais da instituição e, em 
certas escolas, também as próprias crianças são convidadas a participar da 
elaboração das normas. (BARBOSA, 2006, p.35). 

As repostas das pedagogas do CMEI se relacionam em algumas partes com 

a citação acima, P1 diz que ocorre a participação dos diferentes sujeitos da 

instituição na criação da rotina, isso se dá “através de planejamentos coletivos. Pois 

o calendário garante momentos de planejamento coletivo e formações” com isso 

trouxe outra indagação sobre a participação das crianças nesses momentos e ela 

diz “As crianças participam indiretamente, se houver alguma manifestação delas, 

iremos analisar e adaptar a rotina a partir das necessidades dos alunos” (P1, 2017). 

Já em relação a P2 ela tem o pensamento parecido com a outra entrevistada 

ela diz “Existe sim (a participação de outros sujeitos) dialogamos para compreender 

as diversas opiniões dos sujeitos integrantes da escola” (P2, 2017). 

Se aproximando do que se referiram as outras entrevistas P3 diz que “Todos 

os fatos, regras, eventos são avaliados com o objetivo de avançar [...]” “[...] 
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avaliamos e alteramos pontos de dificuldade e detalhamos as mudanças com apoio 

de todos envolvidos” (P3, 2017). 

 

5.2 INTERFERÊNCIAS DA ROTINA NOS PROCESSOS DE 

EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS 

  

No que diz respeito a esse tópico, obtive respostas semelhantes, em que 

expunham a importância da rotina no que se refere a dar a criança uma organização 

e estruturação do seu pensamento, P1 diz que “Sim, pois a criança passa a 

conhecer os tempos e espaços do CMEI”. Para concluir cita um exemplo, onde 

enuncia que “No momento do lanche, por exemplo, as crianças sabem que devem 

lavar as mãos”. “Esses momentos estimulam a oralidade, partilha de materiais de 

uso coletivo além de passarem a entender os diferentes momentos da CMEI” (P1, 

2017).  

Já a P2 expõem que a rotina é importante “[...] para a organização do 

pensamento da criança. Para que a criança tenha conhecimento do que vai 

acontecer nos determinados momentos da escola” (P2, 2017).   

A terceira entrevista P3 entende que a interferência da rotina em relação a 

crianças de 0 a 3 anos, pode ocorrer dependendo de um “[...] olhar atento do 

educador que fará interferências para provocar a aprendizagem relacionando com o 

cuidar” (P3, 2017). 

 

5.3 ROTINAS E EXPERIÊNCIAS DE MOVIMENTO CORPORAL  

 

Existem várias atividades nos CMEI que fazem parte da rotina, nesse elemento 

busco saber das entrevistas se nas rotinas existem momentos que possibilitam as 

crianças diversidades de movimentos corporais e quais seriam esses momentos. As 
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pedagogas entendem que nos seus locais de trabalho isso ocorre a P1 enuncia que 

“No transitar, nas atividades lúdicas, nos jogos e brincadeiras” (P1, 2017).  

A P2 cita os momentos que ocorrem essas possibilidades “Como o momento 

do parquinho” e ambas citam as aulas de educação física como momentos que 

auxiliam nessas experiências. Sendo assim P2 conclui que não se deve “[...] limitar o 

movimento das crianças nas rotinas” (P2, 2017).  

Já a P3 diz que “[...] em todas as rotinas há movimento e aprendizagem”. Para 

exemplificar o que ela diz acima ela cita “[...] no momento de jantar as crianças se 

deslocam de onde estivam para lavar as mãos (aprendendo a necessidade de 

higienização) depois se dirigem para o refeitório onde compartilham alimentos, 

gestos, sabores e respeito pelo colega (tempo, forma de se alimentar e referências 

alimentares)” (P3, 2017). 

 

5.4 ROTINA E ARTICULAÇÃO ENTRE O CUIDAR, EDUCAR E 

BRINCAR 

 

Nesse tópico irei trazer as resposta tanto dos professores, quanto dos 

pedagogos, pois essas perguntas foram elaboradas e feitas para ambos. 

Todos os entrevistados compreendem que esses três elementos, tratando-se 

de educação infantil não podem se dissociar. A P1 diz que isso ocorre “Ao abordar, 

hábitos de higiene, hábitos saudáveis, o estimular as crianças a se relacionarem de 

forma educada com o colega. O desenvolvimento da criança é global, ou seja, físico, 

emocional, motor e cognitivo” (P1, 2017). Já P2 em sua resposta complementa esse 

pensamento ao dizer “[...] isso se torna interligado, em vários momentos isso ocorre, 

cuidando da higiene, alimentação e educando através do brincar, do lúdico” (P2, 

2017). Para concluir o que se refere às pedagogas, P3 entende que para educar 

uma criança e de grande importância usar o lúdico, e quando se educar com o 

brincar também se devem tomar alguns cuidados, para que esse aprendizado seja 

de forma saudável e prazerosa. 
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Nos dizeres das professoras, o pensamento é basicamente o mesmo, no 

entanto elas trazem uma abordagem voltada para suas aulas, principalmente a EF1, 

dizendo que se pode assegurar essa articulação “[...] tendo claro que todo momento 

e oportunidade podem ser um meio de aprendizado” e conclui exemplificando “A 

busca por construir materiais para brincar, e ao mesmo tempo tendo cuidado, nessa 

construção, pensando na faixa etária para evitar lesões” (EF1, 2017). A EF2 diz que 

“[...] independente da rotina o cuidar, educar e brincar não se desvinculam” (EF2, 

2017). Logo EF3 traz em sua fala algo que confirmar tudo isso que as demais 

entrevistadas citaram “[...] ao brincar ela (criança) aprende e desenvolve, se 

socializa, cria entre outras coisas” isso exemplifica como através do brincar ela 

também é educada, e ao receber cuidados a criança “[...] experimenta a higiene, 

alimentação e a prevenção de acidentes” (EF3, 2017).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Após a análise das entrevistas realizadas com pedagogos e professores de 

Educação Física dos CMEI, entendo que de diversas maneiras a rotina pode 

influenciar durante as aulas. Todas as professoras entrevistadas disseram que 

podem sofrer interferência da rotina, tanto de suas turmas quanto de outras. Um 

ponto que chama a atenção é a maneira como lidam com a rotina, como por 

exemplo, da professora EF1, que trouxe a perspectiva que todos os momentos 

podem ser produtivos para os alunos durante uma aula e seu deslocamento, ou para 

algum momento da rotina até o seu final, até mesmo em elementos rotineiros do 

CMEI como a janta, onde ela busca observar a cultura dos pares.  

Além disso, pude compreender que a articulação entre o cuidar, educar e brincar 

é algo na visão de todos os entrevistados que não se separam elas estão ligadas. 

As crianças podem estar brincando, sendo educadas e ao mesmo tempo cuidadas. 

Quando os professores de Educação Física planejam suas aulas pensam nos locais, 

para que isso não seja um problema no deslocamento para as rotinas e pensam 

também na segurança e bem estar das crianças. Essas escolhas não podem limitar 

o aprendizado e desenvolvimento das mesmas. É de grande importância a 

diversificação dos locais das aulas, onde elas podem criar e dar variedades de 

significados as atividades propostas. E com a mesma importância o brincar se insere 

como o eixo que faz com que as crianças possam aprender de uma maneira lúdica.  

A partir das entrevistas, passei a entender que as rotinas das crianças passam a 

organizar os seus pensamentos em relação às atividades do CMEI, além de 

conhecer os tempos e espaços da instituição em que frequentam. 

No que se refere a participação de diferentes sujeitos na discussão, criação e 

elaboração da rotina, todos os pedagogos entrevistados citaram que os seus 

respectivos CMEI buscam ouvir as pessoas que fazem parte da instituição, para que 

todos se sintam inseridos na proposta. 

  De acordo com depoimentos das pedagogas P1 e P2, os CMEI que tem como 

eixo de trabalho a rotina, organizam seu fazer pedagógico na Educação Infantil, de 
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forma que ela não se torna fechada, dependendo do elemento rotineiro que venha 

perpassa pelas aulas. Podemos ter como exemplo uma manifestação dos alunos em 

relação à continuidade ou não da aula, aonde ao invés de ir para o pátio os alunos 

preferem prosseguir com a aula, com isso os professores mantem a atividade. 

Por outro lado, compreendo com base no que vivenciei que a rotina, foi 

apresentada de forma positiva pelas entrevistadas, mas existe um outro lado, onde 

ocorrem fragmentações das aulas, e isso vai contra as necessidades das crianças, 

em muitas vezes, as aulas são limitadas, pois em momentos que os alunos estão 

apresentando diversas manifestações, ou estão vivenciando uma atividade, ocorre a 

“quebra” da aula, por elementos da rotina, entrando numa outra questão: As rotinas 

nos CMEI são adequadas para propiciar a criança um desenvolvimento de forma 

integral?  Muitas vezes as rotinas são compreendidas como atividades repetitivas, 

costumeira, fazendo que o aluno e o professor se adapte a elas. 

Para finalizar em relação a novas questões, trago a necessidade de repensar, 

planejar e elaborar as rotinas, para que não ocorram tantas interrupções durantes as 

aulas de Educação Física. Essa pesquisa mostra o quão é importante as rotinas 

para o desenvolvimento das crianças mas ela deve ser apresentada para esse 

sujeitos de uma outra maneira. 

A partir deste ponto irei relatar os desafios encontrados, para realizar este 

estudo. 

O estudo tinha como proposta inicial entrevistar professores e pedagogos da 

PMV/ SEME que fizeram parte do PIBID. Com o decorrer do tempo encontrei 

diversas dificuldades, relacionadas ao tempo, pois muitos dos procurados para as 

entrevistas estavam com um grande demanda de atividades a serem realizadas 

devido ao período solicitado para realizar as entrevistas. Diante desta problemática 

precisei mudar um pouco foco do meu estudo entrevistando também profissionais 

dos CMEI que não faziam parte do PIBID. Isto não prejudicou meu estudo, ao 

contrário obtive uma visão ampla onde encontrei respostas de qualidade e que me 

ajudaram a compreender melhor como funciona a rotina dentro dos CMEI.  
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Vale ressaltar a contribuição que obtive do PIBID, através dele pude conhecer 

e utilizar a rotina como tema da minha pesquisa. Entendo que a escolha desse tema, 

veio da pratica, onde vivenciei o trabalho em um CMEI, e conheci algumas de suas 

especificidades, uma delas é a rotina. Na minha visão é diferente do que se realiza 

em outros níveis de ensino. E da prática passou para teoria, onde busquei 

referências bibliográficas e entrevistas para um embasamento teórico/prático no meu 

estudo. 

Concluo essa pesquisa com a compreensão de que a rotina pode facilitar as 

experiências de movimento corporal das crianças desde que nós como professores 

e postulantes a professores, entendermos as rotinas como possibilidades de 

expressão, produção de sentidos, cultura de pares, saindo da ideia de controle das 

ações das crianças. A partir das entrevistas que foram realizadas com professores e 

pedagogos dos CMEI fica claro que a rotina como elemento muito importante na 

proposta pedagógica dos CMEI. 

Os conhecimentos adquiridos na pesquisa sobre a rotina podem auxiliar em 

minhas futuras investigações sobre o tema.  
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