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Missão
Articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de 

educação para construir e defender a educação 

pública com qualidade social. 

Associação civil, sem fins lucrativos, fundada em 10 de 

outubro de 1986.

O que é a Undime?

Visão
Ser referência na proposição e em processos de 

construção, implementação e gestão de políticas 

educacionais, sendo reconhecida e acreditada 
nacionalmente como defensora e interlocutora 

inconteste do direito dos cidadãos a uma educação 

pública com qualidade e equidade.



EDUCAÇÃO

Direito 
de todos

Dever do 
Estado

Dever da 
família

Exercício 
da 

cidadania



BNCC e alfabetização

Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação

pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de

garantir amplas oportunidades para que os alunos se

apropriem do sistema de escrita alfabética de modo

articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de

leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas

diversificadas de letramentos



BNCC e alfabetização

(…) aprender a ler e escrever oferece aos estudantes

algo novo e surpreendente: amplia suas possibilidades

de construir conhecimentos nos diferentes componentes,

por sua inserção na cultura letrada, e de participar com

maior autonomia e protagonismo na vida social.



Como a Undime vê o processo de 

alfabetização:

O processo de 
alfabetização se dá 
desde a mais tenra idade 
com estímulo no convívio 
familiar até seu 
desenvolvimento em 
atividades direcionadas 
em sala de aula nos anos 
iniciais do Ensino 
Fundamental. 

As metodologias e 
estratégias didático-
pedagógicas devem ser 
diversificadas e aplicadas 
com conteúdos 
complementares, 
respeitando os ritmos de 
cada conjunto de alunos, 
sua cultura, suas famílias 
e seus grupos sociais.

A alfabetização é 
constituída por um 
conjunto de saberes. 
Assim, o conflito entre 
concepções e métodos 
não pode interferir na 
garantia da 
aprendizagem e da 
alfabetização das 
crianças.



Como a Undime vê o processo de 

alfabetização:

O ensino deve ser feito a 
partir do pluralismo de 
ideias e de concepções 
pedagógicas.

O sucesso do processo 
de ensino-aprendizagem 
acontece ao se 
considerar o conjunto de 
fatores do processo de 
alfabetização e não um 
método específico.

Assim, o melhor método 
de alfabetização é 
aquele utilizado com 
segurança pelo professor 
e que leve seus alunos a 
aprenderem.



Como a Undime vê o processo de 

avaliação na alfabetização

É essencial ponderar sobre as especificidades da alfabetização e a continuidade do 
processo ao longo dos anos iniciais. 

A avaliação de fluência deve analisar os resultados existentes de modelos 
semelhantes, aplicados anteriormente, assim como os entraves e as dificuldades 
encontradas em sua implementação. 



Pontos levantados pela Undime sobre o 

Edital do PNLD 2022, em 23 de abril de 2020

Apesar do destaque dado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em 
vários pontos do edital, muito nos preocupa o enfoque preparatório para ciclo 
de alfabetização, quando propõe conteúdos ligados à literacia e numeracia.

Observamos que o edital tem incoerências, pois desconsidera o 
desenvolvimento da criança na sua integralidade, os fundamentos da 
BNCC e as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil.

O edital ainda invalida todo o trabalho dos estados brasileiros que discutiram 
e elaboraram seus currículos à luz da BNCC.



Pontos levantados pela Undime sobre o 

Edital do PNLD 2022, em 23 de abril de 2020

Outro ponto contraditório é a proposta de livros didáticos para a pré-
escola, isso foi extremamente debatido e rechaçado na época da 
elaboração dos currículos estaduais, pois esse tipo de material pode 
engessar o fazer pedagógico dos docentes.

Sugerimos a revisão do edital, para que coadune com a BNCC -
considerando os campos de experiências, os objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento para a Educação Infantil e a transição para o Ensino 
Fundamental - e com os Referencias Curriculares da Educação Infantil a 
ela alinhados, construído pelos estados brasileiros.



Orientações dadas pela Undime sobre a adesão ao 

PNLD 2022, em 6 de agosto de 2021

Acriança é o centro do processo de ensino, necessitando de interações 
sociais para o seu desenvolvimento, ao mesmo tempo em que brinca, 
aprende e realiza a troca de experiências.

É primordial questionar se os livros didáticos para educação infantil garantem os 
direitos de aprendizagem das crianças, essenciais para garantir o respeito ao modo 
como aprendem e se desenvolvem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar, 
conhecer-se.

Os livros didáticos e pedagógicos que compõem o PNLD 2022 além de negarem  
toda a proposta das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e dos 
currículos construídos à luz da BNCC, incentivam a antecipação do processo de 
escolarização e de alfabetização para a educação infantil, desconsiderando todos 
os avanços da pedagogia da infância.



Marcos legais para a Educação Infantil
LD

B
Art. 9º A União incumbir-se-á de:
IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os

municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino

fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos

mínimos, de modo a assegurar formação básica comum;

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino

médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada

sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da

cultura, da economia e dos educandos.

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como

finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da

família e da comunidade.



Marcos legais para a Educação Infantil

• Emenda Constitucional Nº 59/ 2009 obrigatoriedade do ensino de 4 a 17 anos e 

amplia a abrangência dos programas suplementares para todas as etapas da 

Educação Básica;

• Diretrizes Nacional Curriculares para a Educação Infantil;
• Brasil Carinhoso, Lei Nº 12.722/ 2012, apoio financeiro da União aos Municípios e ao 

Distrito Federal para ampliação da oferta da Educação Infantil;

• Plano Nacional de Educação, Lei Nº 13.005/ 2014;

• Lei do Fundeb, nº 14.113/ 2020;

• Emenda Constitucional do Fundeb, nº 108/ 2020;
• Resolução CNE/CP Nº 2/ 2017, Institui e orienta a implantação da BNCC, a ser 

respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no 

âmbito da Educação Básica;

• Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil.



Concepção de criança

 A BNCC reafirma a concepção de criança 

trazida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

de Educação Infantil:

 “Sujeito histórico e de direitos que, nas

interações, relações e práticas cotidianas

que vivencia, constrói sua identidade

pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia,
deseja, aprende, observa, experimenta,

narra, questiona e constrói sentidos sobre a

natureza e a sociedade, produzindo cultura”.

(DCNEI/2010)



Conviver

Brincar

Participar

Explorar

Expressar

Conhecer-se
Educação 
Infantil na BNCC 

Define seis direitos 
de aprendizagem, 
essenciais para 
garantir o respeito ao 
modo como as 
crianças aprendem e 
se desenvolvem



Educação Infantil na 
BNCC 

Tomando como referência 
as DCN da Educação 
Infantil, propõe uma 
organização curricular que 
leva em consideração a 
maneira como bebês, 
crianças bem pequenas e 
pequenas aprendem e se 
desenvolvem a partir de 
experiências cotidianas, em 

cinco Campos de 
Experiências

O eu, o outro e o 
nós

Corpo, gestos e 
movimentos

Traços, sons, 
cores e formas

Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação

Espaços, tempos, 
quantidades, 

relações e 
transformações



Educação Infantil na BNCC 

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento

Organização por faixas etárias:



Siga a Undime

nas mídias sociais:
YOUTUBE.COM/UNDIMENAC

TWITTER.COM/UNDIME

FACEBOOK.COM/UNDIMENACIONAL

INSTAGRAM.COM/UNDIMENACIONAL

SPOTIFY - CONTA AÍ, UNDIME!

Plataformas Undime e parceiros:


