
                           
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Secretaria Municipal de Educação  
Divisão de Formação Continuada 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA: “A BNCC E OS CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS” 

Realização: CE-FORM – Secretaria de Educação de Paulínia  
Formadores: Kaluana Bryan, Judivan Almeida e Sylvia Naomi Tutiasse 
Coordenação: Alessandra Collaço 
Duração: 4 encontros  
Data: 29/08; 12/09; 26/09; 10/10 
Horário: 8h30 as 12h 
Local: Plenarinho (Câmara Municipal de Educação) 
Número de vagas: 30 
Inscrições: Impreterivelmente pelo formulário anexo, via e-mail ceformpaulinia@gmail.com 
até o dia 27 de agosto. 
Público Alvo:  Professores e Gestores Escolares da Educação Básica da Rede Municipal de 
Paulínia 
Certificação: 16h, com presença nos encontros e realização das atividades propostas 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 Essa proposta não está disponível apenas para aqueles profissionais que atuam na 
Educação Infantil, pois terá uma abrangência importante para toda a Educação Básica a 
partir dos Campos de Experiência previstos na BNCC para a Educação Infantil. 

 A Formação em questão é uma indicação da Equipe CE-FORM para todos os Professores 
e Gestores Escolares que participaram do Grupo de Estudo da BNCC em 2018 e no 1º 
semestre de 2019, pois dará continuidade ao trabalho com a BNCC. 

 Nesse 2º semestre de 2019, a equipe CE-FORM não montará grupo de estudo específico 
da BNCC, pois está com todas as propostas de formação continuada baseadas na BNCC.  

EMENTA: 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, os campos de experiências 

constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas 

da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que 

fazem parte do patrimônio cultural. 

Neste sentido, considera-se como eixos estruturantes as interações e 

brincadeiras de forma a assegurar os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar-se e conhecer-se.  

A ideia dos campos de experiências mobiliza a reflexão sobre a organização do 

currículo a respeito da possibilidade de constituir uma escola de educação infantil que 

respeite as especificidades das crianças que, por sua vez, vivenciam contextos 

educativos favoráveis para as diversas possibilidades de aprender.   

O conceito de experiência reconhece que a imersão das crianças em práticas no 

meio físico, social e cultural podem promover aprendizagens significativas em 

momentos plenos de afetividade, invenções e descobertas. 

Neste curso pretende-se discutir o conceito de campos de experiências e suas 

relações com as especificidades da educação infantil e seus sujeitos, buscando 

compreender os objetivos pedagógicos dessa etapa da educação e possibilidades de 

trabalho. 
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