
 
 

ANEXO  1 

 
Quadro Resumo - Grupo FEUSP 

Ano Notas de observação Temas/bibliografia Relatos de 
pesquisa 

Outras 
atividades 

2000 - Discusstir e subsidiar 
práticas para a instalação 
de contextos integrados 
de educação infantil para 
desenvolver a qualidade 
na educação infantil. 
 
- Investir na formação 
profissional resulta 
gradualmente níveis de 
qualidade crescentes no 
trabalho com crianças e 
suas famílias. 
 

- Qualidade na educação 
infantil 
 
Contextos integrados na 
educação infantil 
 
- Propostas curriculares e 
instrumentos de 
implementação 
 
-Problemas nos contextos 
de formação em contexto 
 

ALARCÃO, I (1996). 
BRONFENBRENNER, U. (1998). 
DAHBERG, MOSS, e PENCE, (1999). 
Early Excellence Centres (2001). 
FORMOSINHO, J., FERREIRA, F. e 
MACHADO, J. (2000).  
HADDAD, L (1991 1996). 
KISHIMOTO, T. M. (1999 2000). 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Lei 9394/96. 
OLIVEIRA-FORMOSINHO, e 
FORMOSINHO, (2001).  
OLIVEIRA FORMOSINHO (org.), 1998. 
PASCAL; BERTRAM, 1999. 
PASCAL, BERTRAM, GASPER, MOULD, 
e, RAMSDEN, SAUNDER, (1999).  
THE CHILDHOOD ASSOCIATION 
EDUCARE PROJECT 1997-2000 (2001). 

Não há Registro dos 
pesquisadores 
na plataforma 
Lattes e Grupos 
na plataforma 

CNPq 



 
 

Quadro Resumo - Grupo FEUSP 
Ano Notas de observação Temas/bibliografia Relatos de 

pesquisa 
Outras 

atividades 
2001 - continuidade aos 

estudos com o objetivo de 
resgatar os princípios 
fundamentais das 
propostas High Scope e 
Régio Emilia 
High Socpe: momento do 
planejar/fazer rever. 
 
Possibilidade do brincar 
livre, enriquece a 
linguagem, ponto positivo 
a possibilidade de 
continuidade das 
atividades de acordo com 
o interesse das crianças 
 
- Réggio não representa a 
totalidade das propostas 
do Norte da Itália, a 
inovação da Reggio está 
no atelier 
 
- é preciso conhecer 
profundamente cada 
proposta para lançar 

- Propostas pedagógicas 
de educação infantil,  
nacionais e estrangeiras; 
 
- Referenciais teórico-
metodológicos de 
pesquisa, concepções e 
instrumentos de 
observação de criança, 
interação, espaço físico,  
adequação de materiais, 
professor, entre outros. 
 

ALARCÃO, I (1996). 
BRONFENBRENNER, U. (1998). 
DAHBERG, MOSS, e PENCE, (1999). 
Early Excellence Centres (2001). 
FORMOSINHO, J., FERREIRA, F. e 
MACHADO, J. (2000).  
HADDAD, L (1991 1996). 
KISHIMOTO, T. M. (1999 2000). 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Lei 9394/96. 
OLIVEIRA-FORMOSINHO, e 
FORMOSINHO, (2001).  
OLIVEIRA FORMOSINHO (org.), 1998. 
PASCAL; BERTRAM, 1999. 
PASCAL, BERTRAM, GASPER, MOULD, 
e, RAMSDEN, SAUNDER, (1999).  
THE CHILDHOOD ASSOCIATION 

EDUCARE PROJECT 1997-2000 
(2001). 

DENZIN, N. K., e LINCOLN, Y. S. (1998). . 
DENZIN, N. K., e LINCOLN, Y. S. (Eds.) 
(1994) 
DAHBERG, Gunilla, MOSS, Peter e 
PENCE, Alan.(1999) 
GUBA, E. G. (1990). 
KATZ, L. CHARD, S. 1997. 

Relato do Grupo de 
São José dos 
Campos sobre 

. reorganização de 
espaços 

(introdução de 
casinha de boneca, 

atelier, salas 
atividades 
temáticas 

Visita às 
creches de 

Santo André e 
São José dos 
Campos  



critica sobre elas, é 
possível reconhecê-las 
como fonte de inspiração 
porém não se deve aderir 
a determinada proposta 
ou modelo como colcha 
de retalhos que 
desmobiliza a prática por 
trás das propostas 
existem concepções de 
criança, educação e de 
mundo. É preciso também 
reconhecer o valor dos 
saberes construídos na 
prática 

LINCOLN, Y. S., e GUBA, E. G. (1989) 
OLIVEIRA-FORMOSINHO, e KISHIMOTO 
(2002)  
YIN (1988) 



 
 

Quadro Resumo - Grupo FEUSP 
Ano Notas de observação Temas/bibliografia Relatos de 

pesquisa 
Outras 

atividades 
2002 Desafio principal está em 

delinear as pesquisas de 
cada equipe 
- decidiu-se por 
aprofundar as discussões 
dos projetos e questões 
metodológicas 
-aprofundamento do 
estudo sobre Reggio 
Emilia 
- Estudo sobre Freinet 
histórico e proposta para 
a Escola Moderna 
utilizando técnicas como 
correspondências, 
intercâmbios, jornal, 
fichário , organização do 
espaço, rotina e a ênfase 
na cooperação 

- Propostas pedagógicas 
de educação infantil 
nacionais e estrangeiras; 
 
- Referenciais teórico-
metodológicos de 
pesquisa – concepções e 
instrumentos de 
observação de criança, 
interação, espaço físico, 
adequação de materiais, 
professor, entre outros. 
 
- Análise de propostas de 
pesquisa sobre Contextos 
Integrados de Educação 
Infantil 
 

Mesma bibliografia   

      



 
Quadro Resumo - Grupo FEUSP 

Ano Notas de observação Temas/bibliografia Relatos de 
pesquisa 

Outras 
atividades 

2003   Mesma bibliografia Não há  
 - Novo cronograma – 

discussão – encaminhar 
para o grupo de 
pesquisa. 
- Atualização dos 
componentes da Rede 
de pesquisadores 
- Situação do NURI; 
dificuldades com a 
gestora, profissionais 
desmotivados, não é 
possível utilizar escalas 
- Estudar Outras 
possibilidades: EMEIs, 
Creches IPT. 
- Escalas de 
envolvimento da 
criança : estudo – e 
exercício de uso da 
escala. 
- Ensinar bolsistas do 
LABRIMP a utilizar 
escalas com as crianças 
e com adultos (Ester, 
Larissy e Aline)  
-  

- Situação da formação 
nas escolas apoiadas 
- Estudo das escalas de 
envolvimento 
- Planejamento de 
oficinas sobre 
organização de 
espaços, jogos e 
brincadeiras (Rose e 
Adriana) 
- Construção de textos 
sobre as experiências  
de cada pesquisador 
- Organização de dados 
sobre os contextos 
apoiados (identificação 
e caracterização) 
 

  Preparação 
para  visita  dos 
pesquisadores 
da Associação 

Criança 



 
Quadro Resumo - Grupo FEUSP 

Ano Notas de observação Temas/bibliografia Relatos de 
pesquisa 

Outras 
atividades 

2004   Mesma bibliografia   
 Novo cronograma – 

discussão – encaminhar 
para o grupo de 
pesquisa. 
- Atualização dos 
componentes do Grupo 
mini currículo e  
publicaçõe 
- Projeto Isabel na 
EMEI Francisco 
Roqueti - 1º trabalho 
com os alunos da 
Faculdade que fariam 
uma atividade extra-
curricular, 2ºacontecerá 
se os professores se 
interessassem com 
projeto de formação em 
contexto 
reunião do Contexto III 
05/03 as 9 horas e a 
programação do 
semestre será a 
”Práticas de Supervisão 
e o trabalho docente”.  
Monica relata que a 

organização dos 
registros das reuniões e 
atividades realizadas 
pelo grupo ( portfólios 
e atribui a participantes 
do grupo a coordenação 
dos mesmos). 
Contexto 6 – Ephigênia 
Grupo Usp - Ephigênia 
Benedito Castrucci – 
Heloise  (Adriana) 
V. Mariana – Adriana 
Cidade de Genebra – 
Heloise 
Francisco Roqueti – 
Roselene (Isabel) 
Nene do Amanhã - 
Roselene 
 
O grupo da USP está 
atuando junto a 4 
unidades de ensino.: 
  CEI Genebra 
  CEI Vila Mariana 
  EMEI Benedito 
Castrucci 

Retomada Stacke e Gomes 
 

15 03 Ephigênia  
29/3 Walburga 
19/4 Adriana  
17/5 Esther 
31/5 Roselene 
07/6 Heloise 
28/6 Isabel 

 

 



coordenadoria da 
Penha solicitou a 
inclusão de novos 
participantes mas não 
foi autorizado. 
A Profª Tizuko, 
entende que é preciso 
abrir para a 
participação das Profªs 
Nanci e Marli (diretora 
e coordenadora da 
EMEI Benedito 
Castrucci) para que elas 
sejam integradas ao 
grupo de pesquisa.  
Convênio FE-Fau- 
Secretaria 
Convênio Fe-
usp/Universidade do 
Minho 
Publicações: Pedagogia 
da Infância, Práticas 
Pedagógicas - livros 
Agendar visitas para o 
próximo ano nas 
instituições infantis - 
Suzana Campos 

  CEU Butantã. 
Projetos em 
andamento: 
Capes/Grices; Ponto de 
Cultura, braillevirtual. 
Financiamento para 
Fapesp - para 2005 - 
recursos para o projeto 
de formação Suzana 
Campos e Cidade de 
Genebra - apoio a rede 
pública - início de 
organização 
 

 
 
 
 



 
 

Quadro Resumo - Grupo FEUSP 
Ano Notas de observação Temas/bibliografia Relatos de pesquisa Outras 

atividades 
2005 Apresentação dos 

novos alunos; 
Definição Cronogramas 
Cursos desenvolvidos: 
Contextos VIII, 
Contextos de 
Supervisão V, Contexto 
de Formação II, 
Contexto do grupo 
USP; 
Projetos em 
andamento: Contextos 
Integrados de Educação 
Infantil, Ponto de 
Cultura, Braille virtual, 
Labrimp virtual, Museu 
Virtual. 
CEI Américo de Souza 
fará parte do grupo de 
Contextos 
Inicio do Ponto de 
Cultura .  
- São previstas 320 
horas de oficinas para o 
semestre.  
- Temas básicos Artes e 

metodologia de 
pesquisa: textos para os 
novos; 
estudos de caso: 
apresentação e reforço 
das metodologias de 
pesquisa 
 
Site  

Mesma bibliografia 
 
Inclusão de  
BARDIN, Laurence. Análise de 

Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1995. 
YIN, Robert K. Estudo de Caso – 

Planejamento e Métodos. Porto 
Alegre: Bookman, 2005. 
EGAN ( A mente educada e La 
comprensión de la realidade en la 
educación infantil y primaria) OPIE 
& OPIE, SUTTON SMITH e 
BRUNER. Recomendou também a 
leitura da tese de doutorado de 
Ephigênia. 
 

28/ 03 Isabel e Lila 
11/4 Meire e Lídia 
25/04 Vera e Ana 
Paula  
09/05 Walburga e 
Ephigênia 
23/05 Adriana e 
Juliana 
06/06 Roselene e 
Larissa 
20/06 Valéria. 
 

Planejamento 
do Seminário 
dos Contextos 
e 
Participação 
em eventos: 
ITRA (julho 
de 2005), 
EECERA 
(agosto de 
2005), 
ANPED (ver 
data que 
mudou), 
ANPEDINHA 
(ver data), 
simpósios de 
iniciação 
científica da 
FEUSP e da 
USP. 
 



Jogos e Brincadeiras. 
-discutir com 
consistência questões 
de metodologia 
científica, e  quadro 
teórico. Cada 
componente apresente 
a hipótese, o quadro 
teórico e a metodologia 
do seu trabalho de 
pesquisa e que esta seja 
uma das tarefas para o 
grupo. 
Nosso grupo comentou 
do ocorrido nesse 
ultimo semestre,  onde 
o objetivo de estudar 
questões referentes a 
metodologia e analisar 
mais detidamente com 
os parceiros os projetos 
de cada orientando se 
perdeu em meio a 
outras demandas q 
surgiram. Combinamos 
que será pauta da 
próxima reunião esse 
balanço geral e o 
planejamento para o 
próximo semestre 

      



 
 

Quadro Resumo - Grupo FEUSP 
Ano Notas de observação Temas/bibliografia Relatos de 

pesquisa 
Outras atividades 

2006 apresentação Profa. 
Dra. Maria do Carmo 
da Unesp projeto de 
pós-doutorado 
 
Informações sobre 
inscrição de trabalho 
nos eventos 
Seminários, etc. 
 
Detalhamento sobre 
Seminário de Contexto 
Participantes  
cronograma e 
providencias em geral  
 
Chamamento para 
publicação de artigos 
dos pesquisadores  no 
site ou em revistas  

Metodologia  
 
mapas conceituais 
 
escalas 

Peter Woods 
-Ginsburg,: Olhos de madeira, 
O queijo e os vermes e 
Nenhuma ilha é uma ilha.  
Mitos, emblemas e sinais, 
 
.manual de projetos de 
pesquisa científica .Hortência 
de Abreu Gonçalves- 
Avercamp editora – 2003 –SP 
 
Gregory Bergmam- Masdras 
editora 
Filosofia para jovens –penso, 
logo existo- Jeremy Werate  
 
Planejamento da pesquisa 
qualitativa – Denzin, Lincon- 
Artes Médicas 

Isabel 
Walburga  
Maria do 
Carmo  
Lila 

Palestra com Gilles 
Brougère, 25 a 29 de 
IV Semana de 
Educação da FEUSP, 
discussão sobre a 
Reforma do Currículo 
de Pedagogia com a 
participação outubro 
FEUSP  
15 a 18 de outubro 
em Caxambú-MG, 
29ª Reunião Nacional 
da Associação 
Nacional de Pós-
Graduação Pesquisa 
em Educação 
(ANPED), 6 a 9 
dezembro, em Águas 
de Lindóia- SP, o 
COPEDI; em 
outubro, na FEUSP, 
oficinas para crianças 
e adultos pelo Ponto 
de Cultura; 
Seminário Contextos 

      



 
Quadro Resumo - Grupo FEUSP 

Ano Notas de observação Temas/bibliografia Relatos de 
pesquisa 

Outras atividades 

2007 Ponto de Cultura – prorrogação 
2007-2010 –  
CAPES/GRICES: 
Tizuko/Mônica/Wall/Júlia/João 
– 2007 – prorrogação; (2 
missões de trabalho 
Tizuko/Mônica; Júlia/João e 1 
bolsa sanduíche doutorado). 
 (oficinas para crianças e 
adultos – estágio - fazer projeto 
– curso do ônibus equipado; 
livros, materiais de oficina. 
Pagamentos: Adriana, bolsistas, 
oficineiros, estagiários, 
filmagens, digitalizações/site, 
livros de imagens, custos de 
viagens para EECERA – copiar 
CD e divulgar para grupos de 
pesquisa e extensão). 
– Tizuko/Idméa – 2007; 
Apoio a rede pública – 
programa de formação em 
contexto – temático - 
Tizuko/Mônica/outros/verificar 
– Fapesp? 
Pro-reitoria de pesquisa? 
Extensão? – 10% valor de 

Metodologia  
textos sobre pesquisa 
e observação  
Instrumentos de 
pesquisa, observação, 
coleta de dados, 
registro e 
documentação. 
 

Mesma bibliografia geral Relato dos 
trabalhos e 
missões com 
Portugal 
(Marcos Neira, 
Idmea, Ori e 
Vera), 
26/03 Fran e 
Meire 
07/05 (Lila e 
Lídia 

FEUSP, oficinas 
para crianças e 
adultos pelo Ponto 
de Cultura; 
 
 
Participação no 
Prêmio Cultura 
Viva 



verbas – verificar e solicitar; 
Organização do livro sobre 
Seminário de Pesquisa – 
verificar como está  
Pesquisa sobre educação infantil 
em São Paulo – financiamento 
Fundação ORSA. – verificar 
situação após 10 anos – 
questionários estão guardados – 
rever. 
Tizuko/Roselene/Mônica/Fórum 
Paulista – elaborar projeto e 
execução no segundo semestre 
de 2007(contatar Letícia) 
Tizuko, Mônica, Rose, Lúcia: 
Cadernos Ponto de Cultura com 
DVDs (em andamento 
Rosária, Ceciana, Cristina e 
Eliane.(orientandas Mônica) 
Atualização dos currículos dos 
participantes 

 


