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O Grupo de Trabalho Educação da Criança de 0 a 6 anos buscou atender as 

demandas e sugestões do GT na programação da 34ª RA, quando estiveram 

representadas instituições de ensino superior públicas federais e estaduais e privadas, de 

diversas regiões do país e diversas entidades. Foram organizados dois momentos de 

discussão e avaliação do GT: o primeiro, para discutir o Regimento dos GTs, conforme 

acordado com a Diretoria, para posicionamento na Assembléia – quando foi retirado de 

pauta – e o segundo, que tratou da eleição/recondução de Coordenador e Vice, da 

avaliação do grupo, da indicação de Ad hocs e de sugestões para a 35 RA. Como 

resultado, a coordenadora foi reconduzida, a vice-coordenação ficou com Roselane 

Campos, da UFSC, foram indicadas quatro novas ad hocs, a saber, Anamaria Santana da 

Silva, da UFMS, Ivone Garcia Barbosa, da UFG; Fabiana de Oliveira, da UNIFAL. A 

profa Conceição Gislaine foi, no andamento dos trabalhos, incorporada ao grupo. 

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

FORPRED com a Diretoria, em março de 2012, no Rio de Janeiro, fizemos contato com 

os GTs da subárea (GTs Educação Fundamental, Alfabetização, Crianças de 0 a 6 anos 

e Educação Especial) para definirmos as Sessões Especiais. Indicamos Luiz Carlos de 

Freitas (UNICAMP) para a Sessão Especial "Avaliação, currículo, trabalho docente: 

diálogos (im)pertinentes" e Ligia Leão de Aquino (UERJ) para a SE “Perspectivas da 

Educação na/da Infância”.   

O GT 07 viu com estranheza a apresentação de proposta de avaliação da 

educação infantil por parte da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República em Seminário em Brasília, em novembro de 2011, e em São Paulo, pouco 

depois. Em Brasília, fomos representados por Roselane Campos, que reportou e discutiu 

os temas abordados na lista do GT, e por Fernanda Müller. Em São Paulo, participaram 

Maria Letícia Nascimento, Livia Fraga, Maria Malta Campos. 



Em dezembro de 2011 o MEC instituiu o Grupo de Trabalho “Avaliação da 

Educação Infantil” (Portaria 1.747, de 16/12/2011), constituído por representantes 

titulares e suplentes de diferentes órgãos e entidades. A ANPEd está sendo representada 

pela coordenadora do GT07, como membro titular, e pela Presidente Dalila Andrade 

Oliveira, suplente. O Objetivo do GT é discutir e propor política nacional de avaliação 

da educação infantil.  

Para finalizar, gostaríamos de novamente destacar a presteza e eficiência dos 

funcionários da Secretaria Executiva da ANPEd, disponíveis para todas as variadas 

solicitações que lhes encaminhamos nesse período.  

 

 


