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RESUMO

A educação é uma prática social que ocorre em vários espaços há muito tempo, de modo formal, não formal e informal. A educação formal desde 
a idade moderna vem sendo cada vez mais valorizada, principalmente agora na contemporaneidade. Nesse âmbito, também entra uma
importante modalidade de educação, a educação especial, que hoje é vista como um modo de educação, que possui suas particularidades, por 
isso necessita de cada vez mais estudos para se construir uma boa base epistemológica, que fundamente as práticas dos profissionais que nela 
atuam.  Um dos serviços realizados dentro desta modalidade de ensino é a educação precoce, que é desenvolvida com crianças com necessidades 
educacionais especiais, com idade de zero a três anos e onze meses. Este serviço visa atender as necessidades deste grupo específico, de modo a 
estimular mentalmente e fisicamente essas crianças, trabalhando diretamente em seus desenvolvimentos de forma a abranger seus aspectos 
físicos, cognitivos, psicoativos, sociais e culturais. Deste modo, a instituição que oferece este serviço deve construir seu currículo escolar com 
objetivos, conteúdos, metodologias, recursos didáticos, instrumentos avaliativos, dentre outros aspectos, focados e adaptados a esse público, de 
forma a oferecer um ensino de qualidade que tenha um impacto positivo sobre os discentes. Nesse sentido, surgiu o seguinte questionamento: 
como ocorre a elaboração, organização e prática do currículo escolar da educação precoce? Sendo assim, para dar norte ao estudo, traçou-se 
como objetivo geral investigar como ocorre a elaboração, organização e prática do currículo escolar da educação precoce em uma escola pública 
de Taguatinga Sul, DF. Para dar conta do objetivo geral elaborou-se os objetivos específicos: analisar quais fundamentos teóricos e 
epistemológicos embasam o currículo escolar da educação precoce na escola estudada; verificar como currículo aplicado/trabalhado nessa 
instituição contempla a realidade da comunidade local; e ainda identificar quais estratégias e recursos didáticos são empregados pelos docentes 
dessa escola na efetivação do currículo nessa modalidade de educação. Com esse intento, no que se refere à escolha metodológica para o 
desenvolvimento deste estudo, optou-se por uma pesquisa com abordagem qualitativa, no sentido de realizar um estudo exploratório tanto 
bibliográfico como em campo, acerca do currículo voltado para esse serviço na educação precoce. O estudo em campo foi realizado por meio de 
entrevista estruturada com professores da educação precoce, em uma escola pública de Taguatinga Sul, DF. Com o estudo foi possível perceber 
que os documentos norteadores do currículo da educação precoce são o Currículo Nacional da Educação Básica (2002) e o Currículo em 
movimento do DF (2014), documentos que direcionam o currículo na educação brasileira e no DF. Além disso, o currículo leva em conta a 
realidade das crianças fora e dentro da escola, que neste caso específico, necessitam de atendimento educacional especial. Na escola pesquisada 
a principal estratégia de ensino é a ludicidade, uma vez que está, segundo as professoras, faz parte da vivência natural da infância e desperta a 
criatividade, imaginação, melhora o raciocínio dentre outros aspectos do desenvolvimento das crianças. São usados como principais recursos: 
músicas, histórias, brinquedos e livros, devido aos seus grandes potenciais lúdicos. O processo de avaliação ocorre por meio de relatórios de 
observação e conversas com as famílias. Essas avaliações da funcionalidade do currículo também são usadas na escola como recursos didáticos 
tendo em vista que os docentes as usam para orientar seu próprio trabalho. Assim, ficou claro com o estudo que a efetivação do currículo nessa 
modalidade de educação, na escola pesquisada, acontece de forma fundamentada e reflexiva, que ele norteia as práticas pedagógicas e que é 
estruturado a partir de pesquisa e com a participação dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.
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