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ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS N. 10/2015 

TÓPICO DE ESTUDO: A organização da sala de aula na Educação Infantil  

O espaço não é neutro. A organização do espaço é a materialização de uma 
determinada concepção de infância e de criança. As formas de arrumação da 
sala, das mobílias, dos materiais disponíveis, da altura dos móveis e dos 
murais e dos brinquedos nos levam a refletir sobre a visão da instituição e os 
jeitos de ser e de conviver das pessoas que ali atuam. Além disso, revelam o 
Projeto Político-Pedagógico que sustenta a prática pedagógica de cada 
ambiente.1 

 

1 O ESPAÇO DA SALA DE AULA 

Parte das atividades escolares da criança é realizada no espaço da sala de aula. Sobre 

esta muito tem-se a dizer, mas principalmente que precisa tornar-se significativamente, espaço 

para a aprendizagem. Nesse sentido, segue abaixo algumas pistas extraídas do livro: Educação 

infantil: da construção do ambiente às práticas pedagógicas (autoria de Cássia Ravena Mulin de 

A. Medel, ed. Vozes). Tais pistas não se esgotam e devem ser devidamente adaptadas ao 

contexto das crianças, mas também são uma oportunidade para que cada docente faça um 

check list pessoal verificando em que medida sua sala de aula está mais ou menos adequada às 

proposições aqui postas. 

 

2 PISTAS GERAIS PARA A ORGANIZAÇÃO 

 Paredes pintadas com cores claras. 

 Organização do espaço feito com a participação das crianças. Elas precisam saber o que 

estão fazendo e o porquê de cada canto e material. 

 A sala pode ser montada em um único ambiente ou em mais de um. 

 Deve existir: espaços permanentes (rodas, círculo de conversação, cantos) e espaços 

provisórios (valores pátrios, acontecimentos notáveis, resgate histórico, etc.). 

                                                           
1 Extraído de: 
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4644996/4119240/OrientaAesparaaOrganizauodasalanaEducau
oInfantil.pdf 
 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4644996/4119240/OrientaAesparaaOrganizauodasalanaEducauoInfantil.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4644996/4119240/OrientaAesparaaOrganizauodasalanaEducauoInfantil.pdf
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 O quadro (branco ou de giz) e o mural (para exposição dos trabalhos das crianças) 

precisam estar na altura delas. 

 É preciso reservar um espaço para a roda, onde serão realizadas atividades cotidianas, 

como: chamada, calendário, contação de histórias, canto de músicas, etc.). 

 Os materiais e recursos deverão estar ao alcance de todos com localização estável e 

conhecida pelas crianças. 

 É preciso também que o espaço: 

o Permita o livre deslocamento das crianças; 

o Favoreça o contato com as diferentes ênfases curriculares. 

 

3 OS CANTOS E OS MATERIAIS: O QUE É NECESSÁRIO? 

 Os cantos e seus materiais são uma maneira de potencializar o trabalho com as ênfases 

curriculares (áreas de conhecimento). Deverão ser periodicamente revisitados e trocados 

pelo(a) professor(a), de modo que continuem apresentando significado e desafio à turma. Deve-

se, no entanto, cuidar para que a sala de aula não se torne um espaço visualmente poluído. 

 Assim, para potencializar a... 

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA, 

 Tenha livros (de diferentes gêneros, materiais e temáticas) exibidos 

permanentemente, sendo acrescidos títulos novos com um critério de organização 

(tamanho, tema, personagem principal, etc.); 

 Mantenha expostos os registros das leituras que estão sendo realizadas. 

 

MATEMÁTICA, 

 Tenha jogos variados, de diferentes eixos de trabalho; 

 Tenha recursos como: ábaco, material dourado, caixas de contagem (figurinhas 

para coleção, contas, pedrinhas etc.), números confeccionados com materiais 

diversificados; 

 Monte um minimercado(estantes) contendo embalagens vazias e uma caixa 

registradora; 
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 Tenha ainda: 

o Balanças para pesar objetos e para pesar as pessoas; 

o Réguas, fita métrica, metro; 

o Recipientes graduados ( para experimentação com medidas); 

o Quebra-cabeças; 

o Figuras e formas geométricas; 

o Blocos lógicos; 

o Cronômetro, relógio de parede analógico e digital. 

 

CIÊNCIAS, 

 Providencie livros e revistas com as temáticas da área; 

 Exponha as experiências realizadas pelas crianças; 

 Monte um terrário e/ou aquário. 

 

ARTES VISUAIS E MÚSICA, 

 Tenha na sala: 

o Tintas; 

o Massinha de modelar; 

o Revistas para recorte; 

o Tesoura, cola e lápis coloridos; 

o Folhas em branco para desenhos; 

o Cavalete para pintura; 

o Instrumentos musicais. 

 

ARTES CÊNICAS, 

 Tenha na sala: 

o Espelho grande; 

o Baú com trajes, acessórios, chapéus, etc.; 

o Bonecos de pano; 

o Fantoches e dedoches; 
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o Um pequeno tablado para as apresentações e dramatizações. 

 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA, 

 Disponibilize para as crianças: 

o Quebra-cabeças com mapas (município onde a criança vive, Estado e do 

Brasil); 

o Maquetes dos planetas da galáxia. 

 

PSICOMOTRICIDADE, 

 Disponibilize para as crianças: 

o Telaios ( material montessoriano) com botões, colchetes, velcron, etc.; 

o Tabuleiro de areias; 

o Materiais de encaixe; 

o Corda; 

o Bambolê. 

 

 

4 POR FIM, 

 É preciso continuar estudando e descobrindo outras possibilidades, tendo em vista o 

pleno desenvolvimento das crianças. 

 

 

 

 

 

 


