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Tendo em vista as exigências legais de adequação pedagógica das instituições de 
educação infantil, a PRAD – Pró–Reitoria da Administração da UNESP, criou no ano 
de 1988 a Comissão Técnica dos Centros de Convivência Infantil, tendo como 
metas: promover a inserção dos CCI´s nos sistemas de ensino, efetuar a revisão da 
estrutura e funcionamento dos CCI´s (regimento, recursos humanos, objetivos, 
etc.) e implementar um debate para definição de uma nova orientação pedagógica. 
Para atender tais propósitos, a Comissão Técnica foi composta por membros de 
diversas unidades universitárias envolvidas com a educação infantil – pedagoga, 
psicóloga, nutricionista, pediatra, assistente social, odontopediatria e supervisora 
de creche. Assim, esta investigação objetiva descrever e analisar o processo de 
adaptação dos CCI´s da UNESP às diretrizes legais contemporâneas, em especial à 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), no período 
compreendido entre os anos de 1998 e 2009. A investigação enquadra–se na 
modalidade estudo de caso, tendo como instrumentos metodológicos: entrevistas 
semi–estruturadas, observações e análise documental. Em ação conjunta com as 
supervisoras dos quatorze campi que comportam os Centros, alguns procedimentos 
para a concretização da pesquisa já se iniciaram, sendo eles: levantamento de 
dados para caracterização administrativa, física e pedagógica das unidades; 
diagnóstico das propostas pedagógicas existentes e seus possíveis 
desdobramentos; análise dos novos objetivos, estrutura e funcionamento propostos 
aos CCI´s em confronto com a legislação vigente; avaliação do processo de 
intersecção entre a construção das “Diretrizes Técnicas: um espaço educativo” com 
a construção da “Política para os Centros de Convivência Infantil/UNESP” e sua 
implementação. Tais dados serão analisados por meio de categorias de análise pré–
elaboradas, sendo elas: concepção de criança, concepção de educação, organização 
do tempo e do espaço e estruturação das rotinas. Pretende–se ainda realizar a 
descrição histórica e avaliação crítica do processo vivido ao longo do período em 
questão 

Resumo 

 

Educação infantil, cuidar e educar, proposta pedagógica. 
Palavras-chave: 

 

Os Centros de Convivência Infantil (CCI's) da Unesp foram criados pela Portaria 
Unesp número 70/82, com objetivo de proporcionar prestação de serviços 
necessários ao acolhimento, ao atendimento e à socialização de crianças de até 07 
(sete) anos de idade, filhos ou dependentes legais de servidoras (técnico-
administrativa e docente) da Unesp, que esteja no exercício de suas funções. Com 
cerca de 25 anos de existência, os CCI's não conseguiram absorver totalmente as 
alterações e conquistas legais relacionadas a educação infantil no âmbito nacional, 
mesmo com a criação da Comissão Técnica do Centros de Convivência Infantil da 
UNESP em 1998, que foi instalada para este fim.  Isto só vem sendo 
paulatinamente alcançado e efetivamente concretizado com a aprovação da Política 
para os Centros de Convivência Infantil da UNESP no ano de 2007, que 
desencadeou um processo de profundas transformações no que diz respeito à 
estrutura e funcionamento dos centros.  

Introdução 



Diante de nossa experiência como membro da Comissão Técnica CCI's (nomeação 
pela Pró-Reitoria de Administração/Unesp, como membro titular, categoria 
pedagogo, no final do ano de 1998), acompanhando as discussões/debates em 
diferentes instâncias da UNESP, vimos a necessidade de realizar uma descrição 
histórica e uma avaliação crítica das experiências vividas ao longo deste período. 

Desta forma, o trabalho em andamento se propõe a analisar o processo de 
adaptação dos Centros de Convivência Infantil - CCI's da UNESP às normas da 
Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.293/96), sendo que o 
presente texto apresenta os primeiros passos desta tarefa.  

Um pouco de história... 

No âmbito nacional, a Constituição de 1988 define uma nova doutrina em relação à 
criança, adotando a concepção desta como sujeito de direitos. Ainda põe fim à 
discussão sob o caráter opcional da educação infantil, por parte do Estado, 
garantindo, assim o atendimento em creches e pré-escolas às crianças da faixa 
etária de 0 a 6 anos de idade (art. 7.º/XXV).   

A promulgação em 1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8.069 
coloca a criança e o adolescente como prioridade nacional, reconhecendo-os como 
pessoas em condições peculiares de desenvolvimento, inserindo-os definitivamente 
no mundo dos direitos humanos. 

No ano de 1996, a nova Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394/96), fixada em 
decorrência da Constituição de 1988, reconheceu a educação infantil como primeira 
etapa da educação básica, destinando-lhe vários artigos.  

Com estas proposições são fixados os locais específicos de atendimento a criança, 
os procedimentos de avaliação e acompanhamento, bem como a determinação do 
profissional responsável pelo atendimento às crianças de zero a seis anos em 
creches e pré-escola como sendo o professor.  

Assim, embora mantendo a distinção entre creches e pré-escolas, a nova legislação 
institui a categoria de Educação Infantil, consolidando o caráter educativo dessas 
instituições. Contudo é equivocado afirmar que só agora as creches e pré-escolas 
se transformaram em instituições educativas, pois sempre foram instituições 
educativas, já que é impossível cuidar de crianças sem educá-las (KUHLMANN, 
1998). Para o referido autor, "a passagem para o sistema educacional não 
representa de modo algum a superação dos preconceitos sociais envolvidos na 
educação da criança pequena" (p. 205).  

A complexidade do fenômeno se traduz na atenção que se dá à criança no Brasil, 
ou só cuidados ou só educação formal; daí a razão da discussão atual em buscar 
caminhos para superar a profunda dicotomia entre o cuidar e o educar e a questão 
da educação voltar-se para desenvolvimento ou para o conhecimento.  

Como afirma Didonet (2003), o que essa dupla finalidade - cuidar e educar - 
exprime é que tanto na creche quanto na pré-escola a criança tem necessidade e 
direito de ser cuidada e educada, sendo, portanto, estes, dois processos 
complementares e indissociáveis. O que se coloca como novo nesse contexto é a 
exigência de normatização que assegure propostas pedagógicas de qualidade para 
todas as instituições. (CRAIDY, 2002) 

Nesta perspectiva, a posição oficial das Diretrizes Curriculares Nacionais, Parecer 
CEB no. 022/98, que estabelece paradigmas para concepção de propostas 



curriculares e projetos pedagógicos, é a de consenso sobre a necessidade de que a 
educação para as crianças pequenas "deve promover em suas práticas de educação 
e cuidados, a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-
lingüísticos e sociais da criança, entendendo que ela é um ser completo e 
indivisível" (BRASIL, 1998, p.11).  

No sentido de viabilizar o preceito constitucional de descentralização administrativa 
respeitando as especificidades de cada região, no ano de 2005 é aprovada a Política 
Nacional de Educação Infantil: pelo direito da criança de 0 a 6 anos à educação

Diante deste novo contexto, coube um exame dos objetivos, da estrutura e do 
funcionamento do atendimento das crianças nos CCI's da UNESP, e uma discussão 
sobre a orientação básica a ser adotada, bem como um debate acerca da parceria e 
da relação a ser estabelecida com o Estado e com os municípios, nos quais a UNESP 
se faz presente. Isto porque os Centros de Convivência Infantil (CCI) da Unesp, em 
linhas gerais, no regimento aprovado pela Portaria Unesp n

, 
com objetivo de oferecer as diretrizes para elaboração de propostas de atendimento 
à criança pequena.  

o

•·         os CCI's são limitados, em seus objetivos, fundamentalmente a 
"alimentar", "higienizar" e "cuidar" (Título VII - "Do Atendimento e Assistência") 

  49, de 07/03/96 
dispõe que : 

•·         No que diz respeito ao quadro de pessoal, dispõe para realização de suas 
atividades, de coordenador de creche; auxiliar de enfermagem; recreacionista; 
auxiliar de recreacionista; cozinheiro; auxiliar de cozinha; auxiliar de serviços 
gerais; auxiliar administrativo (art. 7º).  

Entre as funções presentes não se incluem as de professor ou educador, bem como 
não há a especificação dos requisitos prévios exigidos em termos de formação para 
exercício das diferentes funções. 

 De acordo com Perrenoud (2003, p. 18): "A primeira infância é um momento em 
que as estruturas fundamentais das pessoas são organizadas. Os erros educativos 
nessa fase têm, portanto, conseqüências das mais graves. É preciso oferecer aos 
professores de educação Infantil um elevado nível de formação" 

Este é um alerta para a necessidade de desmistificar a crença, ainda muito forte 
entre os profissionais, responsáveis pela educação das crianças pequenas e a 
sociedade em geral, de que basta ser mulher e gostar/ter afeto pelas crianças para 
dedicar-se a tarefa do magistério na educação infantil. 

Cerisara (1996) aponta o gênero como constitutivo das relações sociais, advindo 
daí a associação entre as atividades do magistério infantil e o papel sexual, 
reprodutivo, realizado tradicionalmente pelas mulheres em situações próximas ao 
cotidiano doméstico de acolhimento e socialização das crianças. Têm-se nesta 
questão uma variável importante para a desvalorização do trabalho dos 
profissionais da educação infantil, justificando uma postura de senso comum de que 
não há necessidade de qualificação profissional para esta tarefa. 

Romper crenças, mudar atitudes, paradigmas fortemente enraizados no imaginário 
social sobre o trabalho docente na Educação Infantil, implica acreditar que a 
formação profissional acontece em diferentes espaços e tempos, bem como 
considerar homens e mulheres como iguais, com histórias singulares, experiências 
diferentes de vida, maneiras diversas de ver o mundo, as crianças e a si próprios, 



que necessitam ser considerados e incorporados nos processos de formação destes 
profissionais e, principalmente no trabalho pedagógico cotidiano. 

Para Kramer (2003, p. 13), refletir sobre o perfil dos profissionais que necessitamos 
para trabalhar junto às crianças de 0 até 6 anos, implica considerar os 
apontamentos citados e ainda atentar para a "discussão da infância como categoria 
social e histórica e das crianças como sujeitos sociais", concebendo também os 
professores como sujeitos sociais, que produzem cultura e história. Só assim "se 
torna possível pensar a educação e realizá-la de forma democrática". 

Uma outra problemática que merece atenção diz respeito a determinação da faixa 
etária das crianças a serem atendidas pelos CCI's, isto porque dela, derivam outras, 
tais como a adequação estrutural e pedagógica, a absorção ou dispensa de 
profissionais, a questão orçamentária, etc.  

Por outro lado, atender a todas as crianças, sem distinção de faixa etária, 
assegurando à criança de 0 a 6 anos o atendimento em creche e pré-escola, 
conforme preconizado pelas diretrizes legais, deve ser feito, não somente por que é 
lei. Segundo Kramer (2002) atender a todas as crianças, sem qualquer tipo de 
discriminação, é responsabilidade social de todos os membros da sociedade. Neste 
sentido, é necessário propor múltiplas alternativas de socialização por meio de 
espaços nas mais diversas instituições já existentes, considerando de fato as 
crianças como pequenas cidadãs. 

Quanto à formação do profissional que atende as crianças do CCI, pode-se apontar 
que estes, tal como foram concebidos, não prevêem a função de professor ou 
educador, mas recreacionistas e auxiliares, estabelecendo um parâmetro 
adulto/criança (art. 8.º do Regimento), bastante diferente do proposto pelo DCNI. 
Considerando que cada agrupamento atualmente conta com duas recreacionistas, e 
que muitos CCI's possuem um quantitativo reduzido de crianças por agrupamento, 
o quadro de pessoal encontra-se bastante distendido. 

Segundo dados coletados sobre o quantitativo de crianças atendidas por faixa 
etária, estes já indicam que os CCI's estão essencialmente contemplando crianças 
situadas na faixa correspondente à modalidade "creche". Eis aqui outro ponto 
crucial nas discussões dentre os ajustes dos CCI's às normas da nova LDB 
(9.394/96) - definição dos agrupamentos e determinação da faixa etária das 
crianças a serem atendidas. 

O panorama descrito mostra a necessidade de definição das funções das creches 
universitárias, considerando o novo contexto implementado pela LDB significa 
também incluir a Educação Infantil - no caso os Centros de Convivência Infantil - no 
contexto das atividades-fim da Universidade: ensino, pesquisa e extensão, 
apresenta imbricações basicamente políticas. Imbricações que solicitam o 
envolvimento dos profissionais em discussões e definições de propostas à 
construção da identidade acadêmica das unidades de Educação Infantil na Unesp. 

Concebendo que a universidade tem como objetivo formar pesquisadores e 
profissionais para o mercado de trabalho que sirvam à sociedade, esta tem nas 
unidades de educação infantil mais um lugar onde seja possível dar subsídios 
teóricos e práticos, um lugar que possibilite uma articulação teórica e prática do 
que seria o trabalho de educação em um determinado nível. 

Barbour e Bersani (1991), ao discorrerem sobre a presença de centros de cuidados 
de crianças em campus universitários discutem a contribuição que esses centros 
podem oferecer para a formação dos acadêmicos da universidade, apontando o 



potencial destes locais para se transformarem em escolas de desenvolvimento de 
profissionais.  

Diante destas problemáticas, a PRAD - Pró-Reitoria da Administração da UNESP, 
criou no final do ano de 1998 a Comissão Técnica dos Centros de Convivência 
Infantil da UNESP, que adotou como metas: promover a inserção dos CCI's nos 
sistemas de ensino, efetuar a revisão da estrutura e funcionamento dos CCI's 
(regimento, recursos humanos, objetivos, etc.) e implementar um debate para 
definição de uma nova orientação pedagógica. Para atender tais propósitos a 
Comissão foi composta por diferentes profissionais envolvidos com a educação 
infantil - pedagoga, psicóloga, nutricionista, pediatra, assistente social, 
odontopediatra e supervisora de creche - de diversas unidades desta Universidade. 

No ano de 2000 foram construídas, em conjunto com as unidades, as Diretrizes 
Técnicas para as áreas de saúde, educacional, nutricional, pediatria e 
odontopediatria; além da proposta de alteração do Regimento vigente. Este 
processo se deu por meio de encontros presenciais e virtuais com as supervisoras 
dos CCI's. 

 A partir disto os trabalhos da Comissão passam por um período de pouca atividade 
devido a política administrativa adotada no período e efetivamente só reassume seu 
papel em meados do ano de 2005. Retomados os trabalhos, a comissão, com uma 
nova composição, constituída por um profissional da pedagogia, outro da 
psicologia, por um representante das supervisoras dos CCI's e outro da PRAD - Pró-
Reitoria de Administração, unidade administrativa à qual os CCI's estão vinculados, 
na Unesp, estudos e debates são retomados, resultando na elaboração de uma 
Política para os Centros de Convivência Infantil da Unesp, aprovado pelos órgãos 
colegiados da Universidade em abril de 2007. 

Assim sendo e partindo da premissa que os CCI's da Unesp terão que absorver os 
ajustes propostos, por estes se encontrarem em consonância com as novas 
diretrizes legais, no que diz respeito aos objetivos, organização, conteúdo curricular 
e requisitos de formação de seus profissionais, que buscamos descrever e analisar 
o percurso percorrido do ano de 1999 a 2009, no sentido de perceber e discutir as 
aproximações entre as exigências legais e a realidade. 

Tendo como meta analisar a problemática do processo de adaptação dos Centros de 
Convivência Infantil - CCI's da UNESP (Universidade Estadual Paulista) às diretrizes 
legais contemporâneas, em especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei 9.293/96), no período compreendido entre os anos de 1999 e 2009, 
foram eleitos como objetivos específicos da investigação: caracterizar as 14 
Unidades dos Centros de Educação Infantil/UNESP quanto às áreas: administrativa, 
física e pedagógica existentes, diagnosticar as propostas pedagógicas existentes 
nas Unidades e seus possíveis desdobramentos, analisar os novos objetivos, 
estrutura e funcionamento propostos aos CCI's, em confronto com a legislação 
vigente, avaliar o processo de intersecção entre a construção das Diretrizes 
Técnicas com a construção da "Política para os Centros de Convivência 
Infantil/UNESP", e ainda, avaliar as primeiras iniciativas de implantação da política 
para os CCI's.   

Metas e ações 

Assim, cabe dizer que a proposta investigativa se enquadra nos princípios da 
pesquisa qualitativa; quanto aos objetivos podemos caracterizá-la como descritiva, 
enquadrando-se também na modalidade estudo de caso. (LUDKE e ANDRE, 1986). 



Considerando os pressupostos acima e tendo em vista o envolvimento pessoal com 
o processo de implantação do CCI's, bem como das adequações necessárias ao 
novo contexto político-social já explicitado, alguns procedimentos necessários para 
a concretização da pesquisa já foram desenvolvidos, sendo eles: levantamento de 
dados para a caracterização das Unidades dos Centros de Convivência e diagnóstico 
das propostas pedagógicas das Unidades, ambos obtidos a partir de formulários 
encaminhados e já devolvidos em seu número total, bem como análise dos projetos 
pedagógicos elaborados por cada unidade. 

Para analisar os novos objetivos, estrutura e funcionamento propostos aos CCI's da 
UNESP e o processo de intersecção entre a construção das "Diretrizes Técnicas: um 
espaço educativo" com a construção da "Política para os Centros de Convivência 
Infantil/UNESP", em confronto com a legislação vigente, examinaremos os textos 
legais nacionais (LDB 9.394/96; DCNI), e locais (Regimento e Regulamentos 
Internos da UNESP), além de materiais escritos provenientes de cada uma das 14 
unidades de CCI/Unesp.  

No sentido de avaliar as primeiras iniciativas de implantação da política para os 
Centros de Convivência Infantil/UNESP, faz necessário o trabalho de campo, 
realizado a partir de visitas em todas as unidades de CCI, onde faremos 
observações sistemáticas da receptividade dos profissionais e pais em relação à 
proposta de mudanças, além de entrevistas semi-estruturadas junto aos 
profissionais para complementação das informações.  (LUDKE e ANDRÉ, 1986) 

Todos os dados serão analisados por meio de categorias de análise, extraídas das 
entrevistas semi-estruturadas, observações, dos formulários e demais documentos 
já explicitados. 

As grandes categorias de análise pré-elaboradas são: concepção de criança, 
concepção de educação, organização do tempo e do espaço e estruturação das 
rotinas. Acreditamos que a análise do material de forma sistemática possibilitará a 
elaboração de novas categorias ou mesmo subcategorias. 

  

Tendo em vista que a investigação está em processo de desenvolvimento, neste 
texto traremos apenas alguns pontos referentes à situação que se encontra os 
CCI's e as alterações necessárias para que contemple tanto o proposto pela nova 
legislação, quanto ao ideal de educação infantil que começa a materializar-se pela 
equipe da UNESP que vem se preocupando em delinear as ações e os objetivos 
deste trabalho exposto.  

Pré-análise e considerações preliminares 

Na concepção de qualidade que pleiteamos, os designados valores-chave em 
Educação Infantil, estão regulados na concepção de criança e de Instituições para 
sua educação, formação específica dos educadores, clima institucional e vínculo 
administrativo, relação criança-adulto e atendimento à demanda. 

Quanto a organização atual dos Centros de Convivência Infantil da UNESP, estes 
atendem por volta de 759 crianças distribuídas nas seguintes Unidades 
Universitárias de Araçatuba (35 crianças), Araraquara (63 crianças), Assis (40 
crianças), Bauru (90 crianças), Botucatu Lageado (60 crianças) e Rubião (102 
crianças), Franca (32 crianças), Guaratinguetá (56 crianças), Ilha Solteira (58 
crianças), Jaboticabal (49 crianças), Marília (36 crianças), Presidente Prudente (67 
crianças), São José do Rio Preto (53 crianças) e São José dos Campos (18 



crianças). Considerando os critérios para uma educação de qualidade, pautados no 
direito das crianças à brincadeira, como fonte geradora de aprendizagem e 
desenvolvimentos o que requer espaço, tempo, brinquedos e profissionais 
qualificados, as análises realizadas no período que antecede a aprovação da Política 
para os Centros Convivência Infantil em 2007, indicam que as atividades lúdicas 
comparecem como centrais na programação apresentada pela maioria dos 
protocolos analisados. Evidencia-se, no entanto, contradições entre o declarado nos 
protocolos e o que se apresentam como atividades realizadas quando se verifica o 
tempo destinado a estas atividades no dia-a-dia da rotina da creche.  

Desta forma, o diagnóstico parcial da área pedagógica indica a ênfase dada ao 
"cuidar" e "brincar" na programação pedagógica para crianças até três anos de 
idade e a predominância do "educar" em prejuízo do "brincar" para as crianças 
acima dos três anos de idade. A rotina de recreação por faixa etária deixou 
evidente que a importância das brincadeiras e do jogo perdem espaço na rotina das 
crianças maiores de três anos em favor das atividades de leitura e escrita. Estes 
dados nos permitem apontar que se algumas unidades priorizam a preparação para 
o Ensino Fundamental, outras ainda focam o oferecimento de cuidados aliados a 
recreação, não havendo um entendimento único do que seria o objetivo/função dos 
Centros de Convivência Infantil. Cabe ainda dizer que tanto o objetivo quanto a 
função da Educação Infantil que norteiam as práticas dos CCI's estão limitados a 
"alimentar", "higienizar" e "cuidar" e "socializar" a criança menor de 6 anos de 
idade. 

Tendo em vista que a criança era compreendida como ser incompleto, como adulto 
em miniatura (sem especificidades) e de instituição como lugar de mero 
acolhimento priorizando às necessidades básicas de sobrevivência que se 
apresentavam, por ocasião da criação dos CCI's da UNESP, podemos afirmar que a 
estrutura física e o quantitativo adulto-criança eram em consonância com estas 
concepções, ou seja, eram adaptados conforme a disponibilidade de espaços físicos, 
os quais eram "ajeitados" em salas de aula e/ou casa, com vistas  sempre a 
atender a demanda quantitativa de crianças, pensados prioritariamente para o 
"cuidar" durante o período de trabalho de suas mães. Deste modo, o conhecimento 
sistematizado sobre a infância e os caminhos pelos quais ocorrem o 
desenvolvimento e aprendizagem e a especificidade desta faixa etária, não foram 
considerados no que tange a necessidade de espaços diferenciados, destinados à 
infância pequena.  

Com relação aos agrupamentos e o parâmetro adulto-criança vigente até 2007, 
pelo Artigo 8º Portaria UNESP 49/96, cada agrupamento contava com duas 
recreacionistas e muitos CCI's possuíam um quantitativo reduzido de crianças por 
agrupamento, então o quadro de pessoal encontrava-se bastante distendido, 
conforme segue: Berçário (5 crianças para 1 adulto); Maternal (7 crianças para 1 
adulto); Jardim (10 crianças para 1 adulto) e Pré (15 crianças para 1 adulto). 

Além da distensão na relação adulto-criança, não se observa até então a inserção 
ou menção ao profissional da educação. Estruturas que sofrerão significativas 
adequações pós LDB 9.394/96, tais como a exigência de formação específica do 
profissional para esta faixa etária.  

Há que se levar em consideração, dentro das condições ambientais e de estrutura 
física adequados, o quantitativo de crianças, a proporção criança-adulto num 
espaço educativo de qualidade. Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil (MEC,1998)  sobre os critérios para a formação de 
agrupamentos é necessário considerar o grau de dependência vital da criança em 
relação ao adulto, que deve estimular a sua independência e autonomia. Assim, as 



orientações se fundamentam em uma concepção educacional que prioriza a 
socialização, a aprendizagem, o desenvolvimento da criança e na relação 
profissional, em oposição à uma concepção alicerçada na maternagem e com 
ênfase no "cuidar", entendendo-o como atendimento às necessidades básicas das 
crianças.  

Os profissionais que atuam nos CCI's desde o início de sua criação - década de 
1980 - eram em sua maioria denominadas recreacionistas com formação nível 
médio, que gradativamente, certamente por força da LDB/96, procuraram formação 
complementar em cursos de magistério e Pedagogia. Por entender que adultos que 
trabalham com crianças, ao interferirem diretamente e intencionalmente no seu 
processo de desenvolvimento e aprendizagem, precisam ser mediadores não 
apenas certificados, mas qualificados com atitudes que considerem os direitos 
fundamentais da criança em complementação a ação da família. 

Superar o caráter meramente assistencialista e de beneficio à mulher presente nos 
CCI's/UNESP, implica proporcionar um atendimento que compreenda a criança 
pequena, enquanto sujeito de direitos, com potencialidades e especificidades que 
lhe são peculiares, construtora de seu próprio desenvolvimento, é a meta proposta 
pela Comissão Técnica. 

BRASIL. 
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