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Educação e Sociedade

Visibilidade aos processo de aprendizagem

Ensinar e Aprender

A criança competente

A singularidade de cada criança







Decisões políticas que interferem positivamente 

na vida da população; 

Benefício da educação; 

Mobilidade;

Crianças, jovens, adultos e idosos;

Orgulho de sua história; 

A Cidade de Reggio Emilia



Antes de falar das escolas…

Múltiplos caminhos, múltiplas linguagens: expressiva, comunicativa, simbólica, 
cognitiva, ética, metafórica, lógica, imaginativa e relacional; 

Estão no mesmo nível de importância e necessidade 



Incentivo ao desenvolvimento intelectual
Representação simbólica

Utilizar todas as maneiras de expressão - Cem linguagens 
que formam uma criança

Presente desde os primórdios das escolas de Reggio.

Escola como um espaço que não trabalha somente as 
linguagens  reconhecidas hoje, mas que valoriza e investiga 
as experiências com os olhos, com paladar, com os 
perfumes… Multissensorial









● Turmas divididas por seções

● Malaguzzi - “Eu observo a criança 
enquanto ela conhece e a criança 
me devolve esta forma de 
conhecer”

Como educadores podem expandir este 
modo de aprender que já pertence à 
criança?



Porque a pesquisa em pequenos grupos
● Podem aprofundar os 

conhecimentos e no avanço das 
argumentações. 

● Final sempre assembleia

Crianças contam umas para as outras o 
que fizeram nos pequenos grupo. 

“Alinham” o que se passou entre todos os 
grupo



Espaço
● Ambiente educativo de qualidade e 

valores.

● São espaços relacionais que permitem 
acolher e construir relações.



Todos têm papel fundamental!
Professora, Atelierista, Pedagogista e Cozinheira.

Cada um dentro da experiência deve ser valorizado como 
pessoa.

Cada função é crucial para o projeto e, portanto, 
protagonista legítimo da experiência.

Olhares que se complementam.

Cortar frutas, descascar, sentir perfumes, texturas…

Coração pulsante da escola - Está sempre na entrada e com 
vidros para comunicação com todo o espaço e pessoas.

 



Espaço
● Transparentes - captam diferentes perspectivas e 

pontos de vista. 



Espaços
● Consentem uma multiplicidade de 

experiências sensoriais - Laboratórios 
sensoriais.

● Construções não 
guardadas/desmanchadas.

● Podem sar continuidade às suas 
pesquisas

● Retomar o que deu certo/errado no dia 
seguinte 

● Comunicação para toda a comunidade
● Fio de continuidade - Experiências e 

reflexões que não se encerram em um 
dia...



Espaços que falam por si 
Ambiente como terceiro professor 

Comunicação estética

Tomada de decisões advindas do grupo

Preparar uma exposição vai muito além de organizar objetos para o público visitar 

Autoria e empoderamento

Essência da escola

O desequilíbrio  é material de trabalho 







A maior riqueza não está nos materiais 
Educadores investigadores

Interessados nas pesquisas infantis

Disponíveis para “entrar” no universo infantil

Reflexivos

Bons observadores 

Compreendem o registro como algo fundamental e cotidiano 













Ateliê

Em Reggio o ateliê não é um laboratório e nem a sala de arte, é um lugar projetual e processual, 
como toda a escola.

Eles podem se maravilhar, procurar caminhos impossíveis, menos óbvios. 

Encontrar processos criativos é um direito da criança  

Reconhecem nas linguagens poéticas a capacidade de buscar a essência das coisas, a capacidade de 
“desconfinamento” dos pensamentos.  

As percepções estéticas acionam as percepções para outras aprendizagens 

Fragmentos do processo são muito preciosos para a comunicação do trabalho








