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O GT07 - Grupo de Trabalho Educação de Crianças de 0 a 6 anos buscou 

atender as demandas e sugestões dos participantes da reunião anterior para a elaboração 

da programação. Na 35ª RA, no GT, estiveram representadas 48 instituições de ensino 

superior públicas, federais e estaduais, e privadas, das diversas regiões do país, 

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, Fóruns, Fundações e outras entidades. 

Na reunião de Coordenadores de Grupos de Trabalho e da coordenação do 

FORPRED com a Diretoria, em março de 2013, no Rio de Janeiro, junto aos GTs da 

subárea (GTs Educação Fundamental, Alfabetização e Educação Especial), foram 

organizadas as Sessões Especiais, e, uma delas trata de questões da educação infantil e 

pretende discutir a ética na pesquisa, discussão que se soma à proposta do minicurso 

proposto pelo GT para a 36ª Reunião.  

Parece importante destacar que foram submetidos 27 trabalhos e quatro pôsteres, 

encaminhados para as Ad hocs cadastradas, a saber, Bianca Cristina Correa (USP/RP), 

Fabiana de Oliveira (UNIFAL), Isabel de Oliveira e Silva (UFMG), Maria Fernanda 

Rezende Nunes (UNIRIO), Patrícia Corsino (PUC-RJ), Raquel Gonçalves Salgado 

(UFMT), Sandra Regina Simonis Richter (UNISC), Silvia Helena Vieira Cruz (UFC), 

Valdete Coco (UFES), Valéria Silva Ferreira (UNIVALI) e Verena Wiggers (UFSC). 

 Ao final do processo, foram aprovados três pôsteres e 12 trabalhos.   

Sobre a participação do GT Educação de Crianças de 0 a 6 anos em outras 

atividades, em novembro de 2012 foram encerrados os trabalhos do Grupo de Trabalho 

“Avaliação da Educação Infantil” (Portaria 1.747, de 16/12/2011), instituído pelo MEC, 

com o envio do documento final que contém subsídios para a proposta de diretrizes e 

metodologias de avaliação da educação infantil. Aquele GT, constituído por 

representantes titulares e suplentes de diferentes órgãos e entidades, tinha, como 

representação da ANPEd, Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento, coordenadora do 

GT07, como membro titular, e a Presidente Dalila Andrade Oliveira, como suplente.  



Ainda em novembro, o GT07 participou do XXVIII Encontro Nacional do 

MIEIB e III Simpósio de Educação Infantil do FOPEIES, na UFES, também 

representado por sua coordenadora.  

Em abril de 2013, foi realizado o Seminário sobre formação de docentes da 

educação infantil, na UFMG, com a participação de coordenadores das ações destinadas 

à formação continuada de professores de educação infantil, das universidades federais, 

em parceria com a Secretaria de Educação Básica do MEC, e representantes de 

entidades envolvidas com a questão da formação do professor. A ANPEd foi 

representada por sua Presidente, Dalila Andrade Oliveira, e o GT07, por Anete 

Abramovicz (UFSCar).  

No mês de junho de 2013, o GT Educação de Crianças de 0 a 6 anos, 

representado por Valdete Côco (UFES), participou de Reunião Técnica “Leitura e 

Escrita na Educação Infantil”, proposta pelo MEC, organizada para subsidiar a 

constituição de uma posição política da SEB/MEC, considerando o contexto do PNAIC 

e PNE.  

Em julho, o INEP instituiu um Grupo de Trabalho em Avaliação da Educação 

Infantil (Portaria nº 360, de 09/07/2013), com o objetivo de desenvolver estudos e 

formular uma proposta para avaliação da educação infantil. A ANPEd está representada 

por Dalila Andrade Oliveira e Maria Letícia Nascimento. As atribuições deste GT são 

indicar pesquisadores e/ou instituições para compor a Comissão de Especialistas para 

avaliação da educação infantil, de acordo com o perfil a ser definido pelo INEP, 

analisar, discutir e sugerir melhorias para o aprimoramento da proposta de Avaliação da 

Educação Infantil a ser delineada pela Comissão Assessora de Especialistas para 

avaliação da educação infantil e validar a proposta de avaliação da educação infantil 

apresentada por essa Comissão. 

Para finalizar, destacamos o empenho e a disponibilidade dos integrantes do 

GT07, que o representaram em diferentes situações, e a presteza dos funcionários da 

Secretaria Executiva da ANPEd, disponíveis para todas as variadas solicitações que lhes 

foram encaminhadas. Agradecemos a todos e todas.  

 

 

 


