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RESUMO: Este trabalho foi desenvolvido a partir dos estudos e experiências do 

Estágio em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental III e IV realizado 

na Unidade de Educação Infantil- UEI/UFG, no ano de 2013. A organização do espaço 

da UEI em áreas de experiências foi percebida como aspecto significativo e diferencial 

daquela instituição em relação a outras instituições de educação infantil. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009)
5
 definem eixos curriculares 

norteados pelas interações e a brincadeira, que promovam  a interação das crianças com 

diversificadas manifestações artísticas, estabelecendo modos de integração dessas 

experiências a partir da organização do espaço, tempo e materiais que assegurem 

movimentos e deslocamentos nos espaços internos e internos. De acordo com Vygotsky 

(2008)
6
 e Borba (2009)

7
 a brincadeira é experiência de cultura, desempenhando 

importante  papel no desenvolvimento infantil. Oliveira (1993)
8
 e Guimarães (2009)

9
  

destacam que a forma de organização dos espaços, tempos e objetos nas creches 

refletem concepções de educação. A partir desses estudos, analisamos a articulação 

entre o espaço e o currículo na UEI/UFG. Com base na organização do currículo em 

cinco áreas de experiências: artes, brinquedos e brincadeiras, linguagem, música e 

passeio, que norteiam as atividades realizadas coletivamente com todos os 

agrupamentos, a UEI possui quatro salas de atividades: brinquedos, leitura, música e 

artes, e não salas específicas de agrupamentos. Durante grande parte da jornada diária, 

as crianças podem escolher e criar brincadeiras e/ou atividades musicais, artísticas, 

leituras. Constatamos que tal organização amplia e diversifica as interações entre as 

crianças, coetâneas ou não, e entre crianças/adultos. Assim, compreendemos que a 

articulação do espaço ao currículo na UEI/UFG traduz sua concepção de educação, 

pautada na perspectiva histórico-cultural, respeitando a criança como sujeito histórico e 

de direitos. 
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