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Este texto é resultado de uma pesquisa de mestrado que teve como objetivo 
compreender como as professoras da educação infantil de uma rede pública organizam o 
trabalho docente, expresso em seus registros pedagógicos. O estudo possibilitou 
verificar a preocupação das professoras em contemplar as especificidades da infância, o 
lúdico e as diferentes linguagens na organização de seu trabalho. Os registros 
pedagógicos elaborados por elas se manifestam no planejamento, em relatórios de 
acompanhamento do desenvolvimento e aprendizagem das crianças e em propostas 
diversificadas de encaminhamento. Os dados indicam que os registros pedagógicos 
realizados pelas professoras decorrem das orientações recebidas em seu processo 
formativo e ainda necessitam de maior investimento para se tornarem um instrumento 
que permite rever a própria prática de forma reflexiva e crítica, possibilitando 
redimensionar suas ações docentes. Outro aspecto evidenciado na pesquisa aponta que o 
cotidiano e as crianças contextualizam a prática docente.  
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Considerações iniciais 

A educação infantil constitui uma importante modalidade do processo educativo 

e, nos últimos anos, tem obtido destaque no campo educacional, devido a sua crescente 

expansão, impulsionando muitos pesquisadores a direcionarem seus estudos a essa fase 

da vida humana. 

Na busca de sua identidade, a educação infantil procura consolidar-se como um 

espaço de ampliação de experiências com intencionalidade educativa, instigando seus 

profissionais a desenvolverem um olhar sensível à infância. Nessa direção, torna-se 

oportuno analisar como o professor efetiva sua ação docente, como se apropria dos 

saberes, organiza seu trabalho, estabelece a relação teoria e prática e como realiza o 

registro do seu trabalho pedagógico. 

Esses aspectos suscitaram algumas questões norteadoras da pesquisa, tais como: 

O registro pedagógico se apresenta como uma prática docente? Os registros se 

constituem num instrumento que permite uma análise crítica e um redimensionamento 

do trabalho? 

Em sua atuação docente, o professor, na realização dos registros de seu trabalho 

pedagógico, constrói o seu discurso sobre a realidade, expressa em uma narrativa 

sequencial, com o intento de retratar determinado momento vivenciado no cotidiano da 

instituição educativa. Esse processo que envolve o registro pedagógico é afirmado por 
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Veiga (2006) como uma forma de concretização de um processo consciente do 

professor, que lhe possibilita recorrer a ele sempre que necessário. 

Dessa forma, para identificar a presença e a relevância conferidas aos registros 

pedagógicos no trabalho do professor de educação infantil, foi salutar a observância da 

relação que esse profissional estabelece com essa prática em seu processo formativo. 

Nesse viés, o registro pedagógico legitima o pensamento anunciado pelo 

professor, fomentado por suas certezas e ambiguidades, possibilita a interlocução com 

seus pares e converte-se em um instrumento representativo da organização de seu 

trabalho pedagógico. 

Para a compreensão dessa organização do trabalho pedagógico, tomaram-se 

como referência os estudos de Freitas (1995, p. 94), que a expressa em dois níveis:  

a) como trabalho pedagógico que, no presente momento histórico, costuma 

desenvolver-se predominantemente em sala de aula; 

b) como organização global do trabalho pedagógico da escola, como projeto 

político-pedagógico da escola. 

 O trabalho pedagógico na educação infantil também foi centralizado no 

primeiro nível apresentado por Freitas (1995), com as especificidades da primeira 

infância, em que o trabalho precisa articular as ações de educação e cuidado, de forma 

que as situações apresentadas às crianças propiciem aprendizagens que possibilitem o 

desenvolvimento em todas as suas dimensões. 

Para circunscrever a pesquisa, foi realizado um estudo de caso de abordagem 

qualitativa, com o emprego da entrevista com roteiro semiestruturado e da análise 

documental, em que consta o registro do trabalho desenvolvido por dez professoras que 

atuam em Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) do Município de Curitiba. 

Essas professoras trabalham em turmas de maternal III e pré, com crianças na faixa 

etária de três e cinco anos.  

 

Organização do trabalho pedagógico sistematizado nos registros das professoras 

 

A organização do trabalho pedagógico na educação infantil se reveste de 

significados distintos. Sua finalidade educativa considera o trabalho voltado para 

situações reais de aprendizagem, com propostas contextualizadas e significativas, de 

modo a ampliar as vivências e as experiências das crianças, que são diversificadas e 
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dependem do contexto cultural e social em que se inserem, bem como das interações 

com outros sujeitos, adultos e crianças. 

Consiste no ato de pensar em ações intencionais, planejadas, compartilhadas, 

que privilegiem as diferentes linguagens (oralidade, leitura, escrita, artísticas, 

movimento), o pensamento lógico-matemático, as relações naturais e sociais, a 

valorização do jogo e da brincadeira, em que, num processo interativo, as crianças 

construam a sua identidade, a autonomia e se apropriem dos conhecimentos socialmente 

produzidos. A dialogicidade, a observação e a escuta do professor constituem 

instrumentos que viabilizam a proposição de conhecimentos significativos que 

contemplem a realidade, respeitem a diversidade cultural, ampliem as vivências e 

experiências infantis. 

O registro é uma forma de articular a própria prática, em que o agir permanente 

e a sua sistematização possibilitam a interlocução sobre o que se registra e o que é 

realizado.  

Sobre o registro, Ostetto (2008, p. 13) nos diz que: 

Por meio do registro travamos um diálogo com nossa prática, entremeando 
perguntas, percebendo idas e vindas, buscando respostas que vão sendo 
elaboradas no encadeamento da escrita, na medida em que o vivido vai se 
tornando explícito, traduzido e, portanto passível de reflexão. 

 
Essa dimensão reflexiva da prática docente, expressa nos registros elaborados 

pelo professor, presume situá-la em um determinado contexto que se descortina com as 

alternâncias e transformações geradas pelas concepções e compreensões presentes em 

cada momento.     

Zabalza (1994) investiga os registros realizados pelo professor na forma de 

diários, aos quais atribui o sentido de expressar o pensamento do professor, em que ele 

“expõe-explica-interpreta a sua acção quotidiana” (ZABALZA, 1994, p. 91). No 

entanto, os professores que adotam o registro na forma de diário, como instrumento de 

análise e reflexão de sua prática docente, parecem pouco expressivos, pois das 

professoras entrevistadas, nenhuma delas registra seu cotidiano profissional na forma de 

diário. 

Quanto ao ato de escrever, o mesmo autor ressalta que “o próprio facto de 

escrever sobre a própria prática, leva o professor a aprender através da sua narração. A 

narração constitui-se em reflexão” (ZABALZA, 1994, p. 95). 
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Guarnieri (2001) diz que “registrar impressões, interpretações pessoais, 

emoções, desconfortos, alegrias e, sobretudo, o ato de realizar a releitura desse registro, 

parecem desencadear nas professoras uma visão mais aguçada do seu universo de 

trabalho” (GUARNIERI, 2001, p. 8). 

Para Warschauer (1993), o registro pode tornar-se um instrumento valioso ao 

professor porque “o retrato do vivido proporciona condições especiais para o ato de 

refletir” (WARSCHAUER, 1993, p. 61) e dá embasamento para as reflexões do 

professor sobre sua atividade docente.  

O registro do percurso diário da prática docente possibilita, em sua leitura, tomar 

certo distanciamento do que foi realizado, revê-lo e dar novos direcionamentos ao 

trabalho, constituindo um instrumento reflexivo.  

 

Registro pedagógico do trabalho docente 

 

Os registros pedagógicos elaborados pelas professoras pesquisadas serviram de 

base para a análise realizada, permitindo a compreensão dos conteúdos apresentados, o 

significado, a função atribuída e a relevância deles.                      

Veiga considera o registro escrito “um processo de construção e de autoria, uma 

vez que expressa o resultado da reflexão sobre a experiência vivida como docente” 

(VEIGA, 2006, p. 19).  

Para Warschauer (1993), as marcas deixadas pelos registros retratam a história 

vivida pelo professor. 

Nesta pesquisa, foram adotadas como referência a forma e as circunstâncias em 

que as professoras registram o seu trabalho, para obter um panorama de como 

organizam seu trabalho pedagógico. 

O registro pedagógico ocorre no cotidiano dos CMEIs. Em seus depoimentos, as 

professoras comentaram sobre as situações de uso do registro em sua prática docente. 

Proferiram que esse incide na forma de planejamento, em cadernos e/ou pastas.  

Se o professor não tem propósitos claros e definidos sobre as áreas e os 

respectivos conteúdos que serão priorizados em cada momento, seu trabalho será regido 

pela improvisação, o que descaracteriza a finalidade educativa da educação infantil.  

Para Martins, “o planejamento não é um fim em si mesmo, mas um meio de se 

preparar e organizar a ação tendo em vista um objetivo” (MARTINS, 1989, p. 67). A 
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clareza desses objetivos denota a flexibilidade necessária ao planejamento, visto que as 

situações do cotidiano fazem com que, muitas vezes, o professor precise alterar o que 

estava previsto, sem perder o norte do trabalho, principalmente com os pequenos, já que 

estes apresentam certas peculiaridades da faixa etária. 

Ficou evidenciado que o registro pedagógico do planejamento a ser 

desenvolvido norteia as ações das professoras. É uma atividade organizada com o 

propósito de orientar o trabalho, todavia a compreensão deste como uma ação 

intencional, com objetivos definidos visando à aprendizagem das crianças ainda 

necessita de discussões. Os diversos registros analisados apresentam características um 

pouco diferenciadas em sua estrutura, indicando concepções também diferenciadas. 

Ostetto ressalta que o “planejamento marca a intencionalidade do processo 

educativo [...], traduz-se no traçar, programar, documentar [...]” (OSTETTO, 2000, p. 

177). Segundo a autora, não é a forma de o professor documentar o planejamento que 

motiva a reflexão. Alguns têm necessidade de elaborá-lo detalhando as ações, outros o 

fazem em tópicos concisos. O que está em questão são os princípios que dão 

sustentação às formas de organização. A elaboração do planejamento considera a visão 

que se tem de mundo, de criança, de educação, de processo educativo (OSTETTO, 

2000). 

Em seus cadernos ou pastas, todas as professoras entrevistadas registram o 

planejamento semanal, que, em alguns casos, apresenta um maior detalhamento do que 

será realizado, relatando como será desenvolvida determinada atividade ou brincadeira, 

em outros não, são somente citadas as propostas para o dia.  

Os registros das professoras quanto ao interesse e à participação demonstrados 

pelas crianças no desenrolar das atividades resultam de uma observação atenta das 

propostas que foram proporcionadas à turma e apontam aspectos priorizados na 

organização do trabalho pedagógico, que podem alimentar o trabalho com novas 

proposições. 

Essas observações registradas pelas professoras são pertinentes e contribuem 

para uma retomada das atividades propostas. A repercussão com o grupo oferece 

indicativos para a continuidade do trabalho e dos aspectos que precisam ser 

redimensionados para que a aprendizagem ocorra com as intervenções necessárias do 

professor. Nesse sentido, o registro pedagógico apresenta uma dinâmica avaliativa do 
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trabalho realizado e apresenta indícios para ações posteriores, tendo em vista os 

objetivos elencados. 

Entretanto, não fica evidenciado nos registros como e em que momento esses 

objetivos serão retomados para que a professora visualize se eles foram alcançados. As 

Diretrizes Municipais (2006) estabelecem objetivos de aprendizagem para as diferentes 

áreas de formação humana, a serem consideradas pelos professores na elaboração do 

planejamento de trabalho.  

Os registros pedagógicos docentes conferem uma dimensão avaliativa do 

trabalho desenvolvido, para que, com isso, as professoras possam redimensionar suas 

ações. Essa análise evidenciou-se com a entrevista realizada.  

Para Warschauer (1993), “refletir sobre o passado (e sobre o presente) é avaliar 

as próprias ações, o que auxilia na construção do novo. E o novo é a indicação do 

futuro. É o planejamento” (WARSCHAUER, 1993, p. 63). 

Com base no registro pedagógico desenvolvido, as professoras analisam sua 

prática docente, reveem os pontos que precisam ser retomados e dão um novo 

direcionamento, pois o registro remete o professor a uma tomada de consciência de seu 

trabalho e a um aprimoramento de sua prática. 

Outras situações de utilização de registro pedagógico realizado pelas professoras 

incidem sobre portfólios das crianças, rodas de conversa, livro da vida, caderno de 

desenho e fotografia. 

Na organização de seu trabalho pedagógico, as professoras realizam registros 

diversos sobre determinado projeto, tema, ou outra proposta desenvolvida com as 

crianças, na forma de maquetes, modelagens, painéis, pinturas, desenhos, entre outras, 

que culminam com um trabalho específico, comunicam e socializam ideias, 

documentando o que foi trabalhado. 

Outra forma de registro pedagógico identificada na entrevista, como no caderno 

das professoras, constam os registros de acompanhamento do desenvolvimento e da 

aprendizagem das crianças. 

Esses registros demandam uma observação prudente das professoras e 

educadores, que atuam em parceria, para coletar as informações. Permitem analisar as 

aquisições das crianças, as intervenções e aprofundamentos necessários, bem como 

comunicar aos pais o processo de desenvolvimento e aprendizagem de seus filhos. 
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Geralmente são expressos na forma de parecer descritivo, relatórios ou são 

denominados de ficha de acompanhamento das crianças. 

Na análise das respostas das professoras, percebeu-se que algumas práticas são 

comuns a todas, como é o caso do relatório de acompanhamento individual das crianças 

ou parecer descritivo, em que são registradas as suas conquistas. Suas falas demonstram 

que geralmente ele é feito diariamente, mas não de todas as crianças ao mesmo tempo. 

A cada dia, a professora observa mais especificamente certas crianças ou situações que 

mais lhe chamam a atenção e as registra. Na observação dos cadernos, não constam 

registros diários. Uma cópia desse documento de caráter avaliativo é entregue aos pais 

ao final do semestre e outra permanece na instituição e acompanha a criança durante sua 

permanência na educação infantil. 

Esse documento que reúne o registro das observações feitas pelas professoras 

sobre as crianças é uma forma de aproximação dos pais às instituições, para obterem 

informações sobre seus filhos, pois estes passam a maior parte do dia com as 

professoras e educadoras(es). São esses profissionais que presenciam as realizações, as 

conquistas, as aprendizagens, as experiências e os interesses das crianças, como é o caso 

de, muitas vezes, os primeiros passos de um bebê serem experimentados distante do 

olhar dos pais. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) cita a 

observação e o registro como instrumentos importantes para o professor apoiar sua 

prática docente, pois, ao mesmo tempo em que apresentam uma visão integral das 

crianças, desvendam peculiaridades. Essas informações são fundamentais no processo 

avaliativo das crianças, em que o professor registra sob a forma de pareceres. 

Os pareceres são instrumentos de avaliação utilizados na educação infantil, pois, 

conforme estabelecido no Art. 31 da LDBEN, a avaliação “far-se-á mediante 

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, 

mesmo para o acesso ao ensino fundamental” (LDBEN, n. 9394/96).   

As Diretrizes Municipais (2006) apontam que, no processo de avaliação das 

crianças os registros realizados pelos professores auxiliam em suas reflexões e podem 

ocorrer por meio de escrita através de relatórios, de registro fotográfico, de filmagens, 

de seleção de produções das crianças, entre outras possibilidades. 
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Conforme observa Oliveira (2005), a avaliação na educação infantil tem a 

finalidade de incluir as crianças no processo educativo para que obtenham êxito em todo 

seu percurso. 

Outra forma de registro pedagógico que se efetiva no trabalho encontra-se em 

situações de sistematização de alguma proposta específica, com a participação ou 

realização das crianças, como ocorre na elaboração de painéis, nas escritas das crianças 

e do professor atuando como escriba delas, uma vez que estas se encontram no processo 

inicial de aquisição desse sistema, em jogos, histórias, desenhos.  

Os registros pedagógicos realizados pelas professoras em sua prática docente 

apresentam em suas respostas a finalidade de continuidade, organização do trabalho e 

redimensionamento, para assegurar uma sequência. Nos relatos, o registro pedagógico 

se define como imprescindível em suas ações, como necessário para a continuidade do 

trabalho, contribui na reorientação da prática docente e viabiliza o acompanhamento da 

equipe pedagógica. Essa dimensão reflexiva do registro é uma rica possibilidade de 

aprendizagem para o professor e implica seu crescimento profissional, ao ser 

incorporado à sua prática docente, embora muitos o encarem como mais uma atribuição 

que lhes é solicitada ou até mesmo como uma imposição. Em algumas circunstâncias, 

os registros apresentam finalidade de regulação e avaliação, em que adquirem conotação 

de reflexão e retomada das ações. 

Quando a retomada do trabalho desenvolvido é realizada por meio de uma 

análise crítica sobre o seu fazer, ou seja, analisá-lo em diferentes perspectivas, 

possibilita ao professor redimensionar as ações com novos encaminhamentos que 

melhor se apliquem à situação em pauta. 

Nos relatos, as professoras comentaram que recorrem aos seus registros com 

frequência, tanto os do planejamento, como os registros feitos sobre as crianças, com o 

propósito de reverem suas ações e traçarem alternativas que melhor expressem o 

trabalho.  

Os registros elaborados pelos professores, na forma de planejamento, relatório 

ou diário “são instrumentos aptos para nos aproximarmos da perspectiva que os 

professores têm do seu trabalho” (ZABALZA, 1994, p. 163). 

Veiga adverte que “os professores devem ter clareza dos objetivos que 

pretendem atingir com seu trabalho” (VEIGA, 2006, p. 21). Isso se confirma quando o 

professor retoma o trabalho realizado, analisa-o criticamente e busca novos caminhos. 
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 Ficou evidenciado, tanto nas falas das professoras como no material 

disponibilizado, que os registros pedagógicos realizados seguem as orientações 

recebidas da pedagoga da unidade em que atuam. Estes se assemelham em suas 

estruturas e propostas, o que sugere que derivam de orientações mais abrangentes.  

Poucos registros apresentam formas diferenciadas, no entanto, os registros 

favorecem uma análise e avaliação do trabalho pedagógico desenvolvido e o 

redimensionamento das ações. 

Com finalidades específicas, o registro pedagógico se apresenta como uma 

prática das professoras entrevistadas, seja na forma de planejamento, relatórios, roda de 

conversa, livro da vida, pareceres sobre as crianças e imagens fotográficas. 

 

Registro pedagógico no processo formativo 

 

As professoras entrevistadas reconhecem a importância de registrar os conteúdos 

trabalhados em cursos de que participam, pela possibilidade de recorrer a eles em 

momentos posteriores. Esses registros podem auxiliá-las no momento de planejar o 

trabalho, com propostas novas e diferenciadas repercutindo em sua prática, pois há o 

reconhecimento da formação continuada como o espaço de discutir sobre a prática e 

produzir novos conhecimentos. Os registros pedagógicos das professoras podem tornar-

se um ponto de partida para a reflexão e a discussão compartilhada no espaço coletivo 

da instituição, por eles retratarem a prática docente.  

A experiência do professor, agregada aos conhecimentos viabilizados na 

formação, possibilita refletir sobre suas ações, sobre a organização do trabalho, que em 

alguns momentos ocorre de forma solitária, como é o caso dos registros realizados em 

diários, que permitem ao professor rever sua caminhada. 

 Zabalza adverte para a implicação pessoal do diário, “é antes de tudo alguma 

coisa que alguém escreve de si para si mesmo: o que se conta tem sentido, sentido 

pleno, unicamente para aquele que é ao mesmo tempo autor e principal destinatário da 

narração” (ZABALZA, 1994, p. 96). 

Para Warschauer (1993), a escrita do diário após um dia de trabalho lhe “ajudava 

a alimentar as atividades do dia seguinte, marcando o retorno à prática” 

(WARSCHAUER, 1993, p. 63). Ela ressalta que a escrita compromete muito mais do 
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que a fala, o que está registrado deixa a pessoa vulnerável a críticas e isso pode afastar 

muitos dessa prática.  

 A escrita de um diário revela o dia de trabalho do professor, as propostas que 

deram certo, as dúvidas que permanecem, as alternativas para determinadas situações, 

mas esse instrumento não compõe os registros das professoras pesquisadas. 

Nas demais circunstâncias do trabalho, a maioria das professoras reconhece nos 

registros a possibilidade de marcar uma situação, relembrar e realizar consultas. 

Verifica-se que a ênfase dos registros é para consultas posteriores, sem correr o 

risco de serem traídas pela memória. Fica evidenciada a necessidade da aplicabilidade 

do conteúdo trabalhado, na sequência, com as crianças. 

Os registros se convertem em apoio recursivo para o trabalho docente, pois, ao 

recorrer às anotações, o professor estabelece prioridades, realiza adequações tendo em 

vista o contexto de atuação. 

Zabalza destaca a dimensão reflexiva propiciada pelos registros que o professor 

realiza, em que “a actividade escrita arrasta consigo o facto da reflexão ser condição 

inerente e necessária à redação” e continua dizendo que “é o diálogo que o professor, 

através da leitura e da reflexão, trava consigo mesmo acerca da sua actuação nas aulas” 

(ZABALZA, 1994, p. 95).  

No transcurso da vida acadêmica, todas as professoras entrevistadas relataram 

que registravam os conteúdos trabalhados por seus professores, com o propósito de 

estudo. 

Dessa forma, reafirma-se a necessidade humana de registro escrito para 

lembranças posteriores, para retomar determinados conteúdos estudados, aprofundar os 

estudos, deixar marcas, registrar informações, entre outros.  

Os registros respondem a uma necessidade premente do exercício profissional. 

As práticas documentadas se tornam uma fonte de dados que possibilitam o acesso, 

sempre que necessário, servindo de instrumento ao desenvolvimento profissional. 

Ostetto (2008) destaca que o registro aponta para a formação e autoformação do 

professor. Relata sua experiência enquanto docente no curso de Pedagogia, em que o 

registro foi inserido no conteúdo programático da formação de professores, pois ao ser 

“compreendido como instrumento de trabalho pedagógico do professor, era 

reconhecido, pela área de educação infantil, como fundamental, devendo ser 
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contemplado como conteúdo de estudo nos cursos de formação” (OSTETTO, 2008, 

p.18).  

As professoras atribuem importância ao registro em sua formação, pela 

oportunidade de retomar conteúdos trabalhados e auxiliar na elaboração de novas 

propostas de encaminhamento pedagógico. 

 

Algumas considerações 

 

Tendo em vista o objetivo desta pesquisa e as questões que nortearam a 

investigação, buscou-se saber das professoras se o registro pedagógico é uma prática 

presente no exercício profissional, as situações em que ele ocorre e a finalidade desse 

registro para a organização do trabalho pedagógico.  

A centralidade da investigação toma os registros das professoras, que são 

constituídos a partir do que elas realizam, do que priorizam na organização do trabalho, 

e verifica que estes registros direcionam e interferem na prática docente e têm 

implicações com a formação continuada. O registro se caracteriza como uma ferramenta 

da ação docente. Ele deixa marcas que se distinguem em cada momento histórico e 

contexto vivenciado. 

Com base na realização da análise documental dos cadernos e/ou pastas, foi 

possível constatar em seus planejamentos como o trabalho pedagógico é organizado. Há 

indicação do que é priorizado no encaminhamento diário, possibilitando obter um 

panorama das propostas de trabalho nas turmas de pré-escola. 

O planejamento foi aludido como uma ferramenta imprescindível na organização 

do trabalho docente. Segundo as professoras, ele direciona as suas ações e é necessária a 

sua flexibilidade. O planejamento do trabalho semanal apresenta algumas distinções em 

seu formato, provenientes das orientações que recebem. No entanto, apresenta 

semelhanças quanto aos encaminhamentos ou prioridades de propostas. 

Referente ao registro pedagógico, no material escrito examinado, consta a 

descrição dos relatórios semanais entregues pelas professoras à pedagoga, para 

acompanhamento do que foi realizado por elas. As professoras registram como 

transcoram o trabalho, as participações e os interesses demonstrados pelo grupo de 

crianças. Todavia, nem todas expressam em seus relatórios uma análise crítica do que 

foi desenvolvido, com apontamentos dos aspectos que necessitam de 
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redimensionamento. A observação cuidadosa e a análise crítica se constituem 

aprendizagens realizadas no decorrer da carreira docente, alterando-se diante das 

necessidades e dúvidas sinalizadas, que se diferenciam em cada momento. 

Outras ocorrências de registro pedagógico na organização do trabalho 

transcorrem de: rodas de conversa, livro da vida, portfólios, pareceres de 

acompanhamento do desenvolvimento e das aprendizagens das crianças. Também se 

caracterizam como instrumentos empregados pelas professoras o registro por imagens, 

com fotos, além das possibilidades oferecidas pelos meios eletrônicos, com o uso do 

computador. 

O registro pedagógico se manifesta em situações diversas no encaminhamento 

do trabalho com as crianças, como na elaboração do livro da vida, nos desenhos, nas 

maquetes, nas tentativas de escrita, nas colagens, entre outras produções. Nessas 

circunstâncias, os registros têm a participação das crianças e, quando envolvem a forma 

escrita, são realizados pelo professor, como escriba, tendo em vista que as crianças se 

encontram no início da apropriação desse sistema. Essas formas de registro são comuns 

a todas as professoras, o que justifica as orientações emanadas das pedagogas, as quais 

seguem um mesmo direcionamento.   

Ao averiguar a presença dos registros no processo formativo das professoras, 

segundo a afirmação destas, eles ocorrem e são considerados relevantes para utilização 

posterior na elaboração de propostas de trabalho com suas turmas. 

Na análise, constata-se que os registros das professoras ainda são incipientes ou 

estão vinculados às orientações de encaminhamento recebidas. Diante do trabalho que 

organizam, eles poderiam ser mais empreendidos para se constituírem um instrumento 

valioso na formação, possibilitando a observação, a análise, a reflexão e a reorganização 

da prática docente. Dessa forma, o registro poderia ser adotado como fonte de 

orientação do planejamento, de ações futuras. 

O registro articulado à própria prática, como parte do agir permanente, 

possibilita sistematizar o agir constituindo a interação entre o que se registra e o que se 

faz. 

Desse modo, o registro escrito não é o que define a totalidade da organização do 

trabalho docente. No entanto, ele é imprescindível para essa organização do trabalho. 

Algumas professoras não valorizam esse processo, apenas registram por exigência da 

instituição e assim cumprem essa solicitação. 
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Cabe destacar que algumas professoras vão além do cumprimento da norma na 

utilização do registro, o que favorece a melhoria do seu trabalho. O registro é 

constituído a partir da prática e a subsidia, tendo como referência a observação e a 

avaliação do que foi concretizado. Essas professoras valem-se desses registros para 

redimensionar sua ação docente. 

As professoras procuram contextualizar a sua ação docente ao ponderar os 

diversos aspectos importantes para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. 

Isso demarca uma intencionalidade ao trabalho pedagógico que se expressa no 

planejamento. E esse planejamento, ao ser compreendido como um instrumento de 

análise crítica, possibilita rever o trabalho, avaliá-lo e redirecioná-lo.  
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