
AULA 2 
BRASIL. Ministério da Educação.  

Conselho Nacional de Educação.  

Câmara de Educação Básica. 

Resolução CNE/CEB n.º 5  

de 17 de dezembro de 2009 –  

Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil. 



Art. 3º  

O O currículo da Educação Infantil é 

concebido como um conjunto de práticas 

que buscam articular as experiências e os 

saberes das crianças com os 

conhecimentos que fazem parte do 

patrimônio cultural, artístico, ambiental, 

científico e tecnológico, de modo a 

promover o desenvolvimento integral de 

crianças de 0 a 5 anos de idade. 



Art. 4º  
O As propostas pedagógicas da Educação 

Infantil deverão considerar que a criança, 

centro do planejamento curricular, é 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. 



Art 5º 

O § 2° É obrigatória a matrícula na 

Educação Infantil de crianças que 

completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de 

março do ano em que ocorrer a matrícula. 

 

O § 3º As crianças que completam 6 anos 

após o dia 31 de março devem ser 

matriculadas na Educação Infantil. 



Art. 6º  
As propostas pedagógicas de 

Educação Infantil devem respeitar os 

seguintes princípios: 

O I – Éticos: da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e 

do respeito ao bem comum, ao meio 

ambiente e às diferentes culturas, 

identidades e singularidades. 



Art. 6º  

As propostas pedagógicas de 

Educação Infantil devem respeitar os 

seguintes princípios: 

O II – Políticos: dos direitos de 

cidadania, do exercício da 

criticidade e do respeito à ordem 

democrática. 



Art. 6º  

As propostas pedagógicas de 

Educação Infantil devem respeitar 

os seguintes princípios: 

O III – Estéticos: da sensibilidade, 

da criatividade, da ludicidade e 

da liberdade de expressão nas 

diferentes manifestações 

artísticas e culturais. 



Art. 7º  

(caput)...garantir função sociopolítica e 

pedagógica: 

O I - as crianças usufruam direitos civis, 

humanos e sociais 

O II – complementar a educação e cuidado 

 



Art. 7º  

(caput)...garantir função sociopolítica e 

pedagógica: 

O III – convivência (crianças adultos) 

O IV – Igualdade de oportunidades 

 



Art. 7º  

(caput)...garantir função sociopolítica e 

pedagógica: 

O V - ludicidade, a democracia, a 

sustentabilidade do planeta e com o 

rompimento de relações de 

dominação etária, socioeconômica, 

étnico-racial, de gênero, regional, 

linguística e religiosa. 

 



Art. 10. (...) 
procedimentos para acompanhamento 

O II - utilização de múltiplos registros 

realizados por adultos e crianças 

(relatórios, foto, desenhos, álbuns...) 

O III - ... (transição casa/instituição de 

Educação Infantil, transições no 

interior da instituição, transição 

creche/pré; trans pré/Ens Fund) 

 


