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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

 

UNIDADE CURRICULAR:  
8583 – [PED]  Práticas Pedagógicas Programadas I : Crianças e os espaços públicos 
urbanos		
 

Carga Horária Total da UC: 60h 

● Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 4h 
● Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 56h 

Professor(a) Responsável:  
Célia Regina Batista Serrão 

Contato: 
celia.serrao@unifesp.br 

Ano Letivo:  2020 Semestre: 1º 

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de Educação / Curso de Pedagogia 

OBJETIVOS 

GERAIS: 

Orientar e desenvolver ações que se aproximem os graduando recém-ingressos aos 
procedimentos da investigação científica sob a temática Crianças, Infância e Espaços Públicos 
Urbanos  

ESPECÍFICOS: 
● Problematizar a complexa relação estabelecida entre cidade e infância; 
● Mapear diferentes espaços públicos urbanos e debater sobre qual o lugar destinado às 

crianças; 
● Vislumbrar formas democráticas de ocupação e uso dos espaços públicos urbanos na 

perspectiva geracional. 

EMENTA 

Pensar nas crianças e na forma como ocupam, usam e circulam nos espaços públicos urbanos 
compõe o conjunto de questões que devem constar entre as preocupações de um programa de 
formação inicial de professores para a Educação Básica. Nesta perspectiva, essa linha pretende 
abordar as relações e diálogos entre a cidade e a infância, buscando problematizar e refletir sobre 
o lugar reservado às crianças na cidade, concebendo-as como sujeitos históricos e de direitos que 
questionam e constroem sentidos sobre a sociedade na qual estão inseridas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

● Introdução – Apresentação e problematização da temática: relações infância e cidade  

● Unidade 1 - Conceito de infância, política pública e mobilidade nos espaços públicos urbanos  
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● Unidade 2 - Políticas públicas e participação: relações entre crianças e espaços públicos 

urbanos  

● Unidade 3 - Mapeamento dos espaços culturais destinados às crianças (virtuais e não 
virtuais). 

METODOLOGIA DE ENSINO  

● Atividades Síncronas: 
O curso será ofertado por meio de encontros síncronos semanais de 1h30min de duração, às 2ª 
feiras, período vespertino às 14h e período noturno às 19h. Como a UC é composta por grupos 
de no máximo 15 estudantes por turma, caso seja viável para todos e concordem, poderemos 
unir as turmas para as atividades síncronas. 
Os encontros estarão organizados em dois módulos:  
1) encontros conceituais: debates e reflexões teóricas e  
2) seminários de pesquisa sobre mapeamento de espaços culturais destinados às crianças 

(virtuais e não virtuais)  
As aulas (encontros conceituais e seminários de pesquisa) serão desenvolvidas por meio da 
plataforma google meet. Serão gravadas e disponibilizadas no moodle da UC, bem como 
material de apoio quando utilizado (apresentações em power point).  
Nos encontros conceituais nos ateremos à discussão dos conceitos que envolvem a temática, 
de forma a provocar o diálogo entre Infância, participação e disponibilização e uso dos espaços 
públicos urbanos. Nos seminários de pesquisa o foco será na discussão dos dados encontrados 
e elaboração coletiva do mapeamento dos espaços culturais destinados às crianças. 
Datas dos encontros síncronos: 03, 10, 17, 24 e 31 de Agosto e 14 e 21 de Setembro 
Horário: vespertino: 14h às 15h30  / noturno: 19h às 20h30 
● Atividades Assíncronas: 
Para preparação e suporte dos encontros conceituais haverá indicação de textos básicos e 
complementares, acompanhados de roteiro com questões problematizadoras para produção de 
sínteses. Documentários, filmes (longa e curta metragem) e podcast serão também indicados. 
Esse material será disponibilizado, com a devida antecedência, no moodle da UC. 
Para os seminários de pesquisa os estudantes realizarão levantamento e mapeamento dos 
espaços culturais destinados às crianças (virtuais e não virtuais). Serão considerados como 
fontes de pesquisa as mídias eletrônicas comerciais e institucionais disponíveis na rede mundial 
de computadores. A partir do mapeamento, cada subgrupo irá escolher um espaço cultural para 
analisar mais profundamente e apresentar uma proposta de ação com crianças.  
 
Carga horária por semana (atividades síncronas e assíncronas): 
03 a 08/08 – 5h    
10 a 15/08 – 8h 
17 a 22/08 – 7h 
24 a 29/08 – 8h30 
31/08 a 05/09 – 8h 
07 a 12/09 – 6h 
14 a 19/09 – 8h 
21 a 26/09 – 5h30  
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AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
A avaliação das aprendizagens será realizada ao longo dos processos de reflexão, debates e 
atividades de pesquisa, bem como a produção de sínteses e Relatório Final, resultando na menção 
cumprido ou não cumprido, ou seja, não serão atribuídas notas.  
Serão considerados como indicadores para avaliação: 

● Participação nos encontros semanais 
● Produção das sínteses das Unidades 1 e 2 (produção individual); 
● Participação nos seminários de pesquisa;  
● Produção do Relatório Final do Mapeamento, com análise de um espaço cultural e 

proposição de ação com as crianças – Unidade 3  (produção em Grupo de Trabalho); 
● Auto avaliação. 

 

BIBLIOGRAFIA 
GOBBI, Márcia A. ; ANJOS, Cleriston I.  Apresentação do Dossiê temático: perspectivas para 
pensar as cidades: infância, educação, democracia e justiça. Revista Praxis, Vitória da 
Conquista/BA, v.16, n.40, p. 13-24, jul./set. 2020. Disponível em 
http://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/6986/4851 
GOBBI, Márcia, A. Ocupações e infância: crianças, luta por moradia e culturas infantis na cidade 
de São Paulo. Crítica Educativa (Sorocaba/SP), v. 2, n. 2, p. 9-24, jul./dez.2016 
NASCIMENTO, Maria Letícia. (In)visibilidade das crianças e (n)as cidades: Há crianças? Onde 
estão? Educação Foco, Juiz de Fora/MG, v. 23, n. 3, set./dez. 2018, p.737-754.  
RIBEIRO, Raiana. Entrevista com Francesco Tonucci: A criança como paradigma de uma cidade 
para todos. Publicado em 21 set 2016.  Disponível em: 
https://cidadeseducadoras.org.br/reportagens/francesco-tonucci-a-crianca-como-paradigma-de-
uma-cidade-para-todos/  Acesso em; 06 out 2018 
SARMENTO, Manuel, J. Infância e cidade: restrições e possibilidades. Educação (Porto Alegre), v. 
41, n. 2, p. 232-240, maio-ago. 2018 
TONUCCI, Francesco. O direito de brincar: uma necessidade para as crianças, uma potencialidade 
para a escola e a cidade. Revista Praxis, Vitória da Conquista/BA, v.16, n.40, p. 234-257, jul./set. 
2020. Disponível em: http://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/6897/4804 
 

Podcast:  
https://soundcloud.com/em-movimentos/sets/em-movimentos 
 
Vídeos:  
 
Ailton Krenak e o sonho da pedra, dirigido por Marco Altberg.(trailer) 
https://vimeo.com/273326999 
 
Diálogos com a escola 
https://territoriodobrincar.com.br/videos/documentario-territorio-do-brincar-dialogos-com-
escolas/ 
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Tonucci, Francesco 
https://www.youtube.com/watch?v=T6hhgOpYWKg 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AQUINO,  Ligia, M. L. O lugar das crianças nos debates sobre políticas públicas para a cidade. 
Educação (Porto Alegre), v. 41, n. 2, p. 223-231, maio-ago. 2018. 
CANAVIEIRA, Fabiana O.; COELHO, Olívia P.  Escola da infância, cidade e democracia: em busca 
do exercício da cidadania infantil. Revista Praxis, Vitória da Conquista/BA, v.16, n.40, p. 47-65, 
jul./set. 2020. Disponível em: http://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/6885/4797 
GAITÁN, Angel. Protagonismo infantil. Actas de Seminario La Participación de Niños y 
adololescentes em el Contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño: Visiones y 
Perspectiva.– Bogotá, 1998, p. 85-104. 
GOBBI, Márcia A. Cidades para e das crianças: uma conversa no taller abierto em Pontevedra, 
Espanha. Revista Praxis, Vitória da Conquista/BA, v.16, n.40, p. 612-628, jul./set. 2020. Disponível 
em: http://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/6898/4805 
LOPES, Jader J. M. O espaço de vida da criança:  contribuições dos estudos de Marta Muchow às 
crianças e suas espacialidade. Educação Pública (Cuiabá), v.26, n.63, p.755-774, set/dez.2017 
__________; FERNANDES, Lidia,B. A criança e a cidade: contribuições da Geografia da Infância. 
Educação (Porto Alegre), v. 41, n. 2, p.202-211, maio-ago. 2018 
QVORTRUP, Jens. Infância e Política.  Cadernos de Pesquisa, v.40, p.777-792, set/dez. 2010. 
Disponível em : http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-15742010000300006&script=sci_arttext 
SARMENTO, Manuel, FERNANDES, Natália; TOMAS, Catarina. Políticas Públicas e Participação 
Infantil. Educação, Sociedade e Culturas (Minho/Portugal), nº 25, 2007, p.183-206. 
TOMÁS, Catarina; SOARES, Natália Fernandes. Infancia, Protagonismo e cidadania: contributos 
para uma análise sociológica da cidadania da infância. Forum Sociológico, nº 11/12 (2ª serie), 2004, 
p. 349-341. 
TONUCCI, Francesco. Notas para uma nova cultura da infância. In: _______ . Quando as crianças 
dizem: Agora chega! Porto Alegre: ArtMed, 2005, p. 197 – 213.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de 
Trabalho 

Carga Horária 

Célia Serrão Pedagogia Doutorado DE 60h 
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