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RELATÓRIOS DO 1º SEMESTRE 

 

Olá Professoras da Creche e Infantil III-A, 

De antemão parabenizo-as pelos relatórios enviados, considerando a atenção no registro das 

informações e o cuidado para documentação do processo de aprendizagem do bebê ou da criança. 

Considero muito interessante a análise dos modos de escrita, por cada uma, realizados e como 

constituímos a documentação do percurso escolar na Educação Infantil. Assim sendo, o relatório constitui 

um importante instrumento de registro processual do desenvolvimento e aprendizagem dos nossos alunos e 

é grande a responsabilidade na produção dos mesmos. Não nos esqueçamos e não burocratizemos tal 

atividade.  

Neste sentido, seguem alguns apontamentos formativos e contribuições para qualificação 

permanente desta prática: 

 

1. RESPEITAR A INDIVIDUALIDADE DE CADA UM: Abordar o registro de cada bebê ou criança como 

ser único, individual, sem comparações e evitando registros muitos semelhantes um do outro. 

Cada bebê ou criança tem sua predileção por alguma atividade, tem suas próprias curiosidades e 

formas de descobrir o mundo a sua volta. Para o segundo semestre recomendo alguns registros 

que atestem isso como: preferências do bebê ou da criança por determinadas experiências, 

materiais, por determinados alimentos, comportamento/ reações do bebê e da criança nos 

diferentes espaços, falas ou intenções comunicativas registradas dos nossos bebês e crianças, 

fotos de cada um(a) no relatório.  

 

2. NÃO JULGAR OU TECER COMENTÁRIOS OPINATIVOS: Evitar registros que atestem juízos de 

valor, opiniões ou pré-julgamentos de alunos ou familiares, já que não nos compete, enquanto 

profissionais, este olhar para os bebês ou para as crianças. 

 

3. RESPEITO ÀS CONCEPÇÕES E DIRETRIZES: Cuidarmos também para mantermos a coerência com a 

concepção que fundamenta nosso trabalho: não citar somente aspectos do cuidar ou do educar, 

mas sim de ambos, considerando a indissociabilidade entre cuidar e educar, respeitar a infância, 

considerando os processos lúdicos e o modo como a criança vivencia e experimenta dentro do 

seu processo de desenvolvimento integral. Vários documentos nos apoiam neste sentido como: 

Novas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, Base Nacional Curricular Comum e 

a Proposta Curricular Municipal. 

 

4. RESPEITO AOS SUJEITOS: Considerar as características, potencialidades e possibilidades de 

acordo com as fases de desenvolvimento dos bebês e das crianças. Conhecer suas especificidades 

em relação à faixa etária, com vistas sempre à acreditação no potencial e aprendizagem de todos, 

porém, evitando avaliações ou expectativas incoerentes aos contextos vivenciados. 



5. CUIDAR DAS NOMENCLATURAS: Utilizar a nomenclatura certa ao nos referirmos aos educandos. 

A partir de 19 meses o termo “criança” pode ser utilizado para evitar longas denominações. 

 Bebês: de 0 a 18 meses; 

 Crianças bem pequenas: entre 19 meses e 3 anos e 11 meses;  

 Crianças pequenas: como crianças entre 4 anos e 6 anos e 11 meses.  

 Crianças maiores: para as crianças entre 7 e 12 anos incompletos. 

 

Por fim, segue o texto sobre “Avaliação” das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 

(2010) para pensarmos nos relatórios e também em outros instrumentos avaliativos, como nos 

portfólios dos alunos. Neste sentido, recomendo desde já a prévia organização com nome e data dos 

registros e atividades dos alunos (produções gráficas, fotos ou vídeos das propostas de atividades). 

“12. Avaliação 

 As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e 

para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo: 

  A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano;  

  Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias, desenhos, 

álbuns etc.);  

  A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos 

diferentes momentos de transição vividos pela criança (transição casa/instituição de Educação Infantil, 

transições no interior da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino 

Fundamental); 

  Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e 

os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil;  

 A não retenção das crianças na Educação Infantil.” 

(Diretrizes curriculares Nacionais para Educação Infantil, 2010, p. 29). 

Espero ter contribuído à prática de vocês, queridas professoras! Juntas nós fazemos um processo 

educativo que vale a pena, reflexivo e crítico, pautado em princípios e concepções norteadoras que 

respaldam e fundamentam nossas práticas.  

Contem sempre comigo! 

Beijos, Muriele 
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