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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Básica 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Perfil: Formação continuada em Ed. Infantil 

 

1. REFERÊNCIA 

Projeto OEI/BRA/09/001 “Fortalecimento institucional das secretarias municipais de educação na 

formulação e implementação da política municipal de educação infantil”. 

 

2. ENQUADRAMENTO 

Objetivo Específico 2: Atualizar, aperfeiçoar e especificar professores, dirigentes e técnicos da rede 

municipal de educação, a partir das melhores práticas e das especificidades da educação infantil nos 

municípios. 

Resultado 2.1.: Programa de formação continuada de professores e material instrucional de apoio 

formulados e disponibilizados aos docentes da educação infantil. 

Atividades: 

2.1.1. Definir as bases conceituais necessárias à fundamentação das ações de formação continuada dos 

professores da educação infantil; 

2.1.2. Formular e realizar estudos diagnósticos sobre demandas de formação continuada por 

intermédio do Plano de Ação Articulada dos Municípios – PAR; 

2.1.5. Propor sistemática de avaliação do processo de implantação do programa de formação 

continuada de professores da educação infantil. 

Elemento de despesa: contratação de consultores – pessoa física. 

 

3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

Consultoria especializada para formulação de metodologia e realização do estudo das experiências 

selecionadas no País, dentro ou fora do âmbito da Plataforma Freire, e apresentar as recomendações ao 

MEC/SEB sobre a política nacional de formação de professores, mormente no que tange à 

especialização em educação infantil, consistente com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil. 

 

4. JUSTIFICATIVA 
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A qualidade da educação infantil brasileira está bastante aquém da adequada, conforme atestam vários 

estudos e pesquisas na área e mesmo documentos oficiais do Ministério da Educação. Entre os fatores 

responsáveis por essa situação, encontra-se a formação insuficiente dos profissionais que atuam na 

área, seja por falta de habilitação prévia, seja porque essa habilitação não tem sido capaz de prepará-

los para as especificidades da educação de crianças na faixa de zero a seis anos. 

Tais especificidades estão explicitadas nas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil, publicadas em novembro de 2009. Resultado de amplo processo de discussão entre 

especialistas e dirigentes da área, essas diretrizes definem a concepção e o currículo da educação 

infantil, como primeira etapa da educação básica. Para que tais diretrizes nacionais sejam de fato 

implementadas, é fundamental que os professores de educação infantil tenham sua formação, inicial 

e/ou continuada, baseada na mesma concepção e que sua prática pedagógica seja orientada pelo 

currículo explicitado nas DCNEI. Daí ser estratégico que o MEC invista em ações de formação de 

professores com essa característica. 

A Secretaria de Educação Básica vem formulando e implementando ações visando, junto com as 

demais instâncias e as agências formadoras, alterar o quadro da insuficiência da formação de 

professores. Tem destaque entre elas o Proinfantil, destinado a formar em nível médio os professores 

em exercício não habilitados, atualmente sob a coordenação da SEED. Verifica-se, entretanto, que 

mesmo entre os habilitados em Pedagogia, há uma grande demanda por cursos de formação mais 

específica, como comprovam as solicitações de curso de Especialização em Educação Infantil 

observadas nos Planos de Ação Articuladas – PAR. 

Visando enfrentar essa situação, a SEB, por meio da Diretoria de Políticas de Formação, Materiais 

Didáticos e de Tecnologias para Educação Básica e da Coordenação Geral de Formação de 

Professores incluiu na Plataforma Freire o Curso de Especialização em Educação Infantil. Para tanto, 

foi desenvolvido projeto, em articulação com a Diretoria de Concepções e Orientações Curriculares 

para Educação Básica e a Coordenação Geral de Educação Infantil e a participação de Universidades 

que são parceiras do MEC na implementação do Proinfantil. 

No Brasil, algumas universidades públicas e filantrópicas acumulam experiência na oferta de 

Especialização em Educação Infantil. Assim, no momento em que se implementam as primeiras 

turmas do Curso de Especialização por meio da Plataforma Freire, é importante analisar os currículos, 

materiais didático-pedagógicos, bem como o público que atingem e a articulação com os sistemas de 

ensino tanto das experiências no âmbito da Plataforma Freire quanto daquelas anteriores a essa 

estratégia da MEC, de modo a subsidiar a elaboração de política de formação de professores e 

dirigentes de instituições de educação infantil sustentadas nas especificidades dessa etapa educacional. 

Para atender a esses objetivos, faz-se necessária a contratação de Consultor, profissional que ficará 

responsável pela formulação de metodologia e realização do estudo das experiências selecionadas no 

País, dentro ou fora do âmbito da Plataforma Freire, e apresentar as recomendações ao MEC/SEB 
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sobre a política nacional de formação de professores, mormente no que tange à especialização em 

educação infantil, consistente com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

 

5. IMPACTO PRETENDIDO 

Assegurar o direito dos professores da educação infantil ao aprimoramento de sua formação, 

possibilitando a melhoria da qualidade da educação oferecida as crianças de até 6 anos. Ações de 

formação sustentadas nas especificidades da educação infantil. 

 

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Produto 1 

� Mapear experiências de cursos de especialização em educação infantil considerando duas 

categorias: oferecidas no âmbito da Plataforma Freire e oferecidas fora da Plataforma Freire; 

� Formular critérios para seleção da amostra de cursos a serem analisados; 

� Delinear metodologia para coleta e análise de dados considerando o currículo, os materiais 

didático-pedagógicos e o público atendido nos cursos de especialização. 

� Documento Técnico “A”, contendo a proposta de metodologia de coleta e análise de dados dos 

cursos de especialização em educação infantil. 

 

Produto 2 

� Selecionar amostra das experiências de especialização, oferecidas fora da Plataforma Freire, que 

serão analisadas, a partir do mapeamento e dos critérios de seleção formulados na etapa anterior; 

� Levantar e analisar literatura sobre formação de professores de educação infantil; 

� Realizar entrevistas com coordenadores e docentes dos cursos para coletar dados sobre o 

desenvolvimento do curso, participação dos alunos, impacto observado; 

� Analisar o currículo e materiais pedagógicos utilizados nos cursos selecionados; 

� Caracterizar o público-alvo atendido nos cursos; 

� Coletar dados “in loco” com objetivo de ampliar as informações sobre o desenvolvimento do 

curso, entrevistar alunos e contatar escolas nas quais o cursista atua. 

� Documento Técnico “B”, com os resultados da análise dos cursos de especialização selecionados 

ofertados fora da Plataforma Freire. 

 

Produto 3 

� Selecionar amostra das experiências de especialização, oferecidas no âmbito da Plataforma Freire, 

que serão analisadas, a partir do mapeamento e dos critérios de seleção formulados na etapa 

anterior; 

� Realizar entrevistas com coordenadores e docentes dos cursos para coletar dados sobre o 

desenvolvimento do curso, participação dos alunos, impacto observado; 
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� Analisar o currículo e materiais pedagógicos utilizados nos cursos selecionados; 

� Caracterizar o público-alvo atendido nos cursos; 

� Coletar dados “in loco” com objetivo de ampliar as informações sobre o desenvolvimento do 

curso, entrevistar alunos e contatar escolas nas quais o cursista atua. 

� Documento Técnico “C”, de caráter analítico sobre a formulação, concepção e desafios da 

implementação do curso de especialização em educação infantil na Plataforma Freire. 

 

Produto 4 

� Realizar entrevistas com dirigentes do MEC (SEB, SEED e outros) para avaliar perspectivas e 

sugestões de aprimoramento e ajustes no curso de especialização; 

� Analisar documentos oficiais da política de formação e da educação infantil; 

� Sintetizar principais conclusões dos estudos realizados sobre os cursos de especialização, dentro e 

fora da Plataforma Freire, evidenciando aspectos comparativos sobre currículo, material e 

desenvolvimento do curso; 

� Levantar informações sobre a demanda, no Plano de Ações Articuladas – PAR, de formação de 

professores de educação infantil tendo em vista os estudos realizados; 

� Mapear principais desafios a serem enfrentados pelo MEC com relação à política de formação de 

professores. 

� Documento Técnico “D”, com recomendações ao MEC sobre a política nacional de formação de 

professores em especial à especialização em educação infantil lato sensu. 

 

7. CABERÁ A SEB/MEC 

a. Acompanhar as atividades do consultor contratado. 

b. Analisar e aprovar os produtos especificados no presente TOR. 

 

8. CABERÁ AO CONSULTOR CONTRATADO 

a. Desenvolver os estudos e elaborar os documentos previstos neste Termo, segundo as 

especificações que constam deste TOR. 

b. Cumprir todas as atividades a ele designadas no presente Termo. 

c. Entregar os produtos no prazo estipulado no presente Termo. 

d. Revisar e reapresentar os produtos previstos neste Termo, caso o contratante não aprove as 

primeiras versões apresentadas. 

e. Arcar com todas as despesas necessárias ao desenvolvimento das atividades a ele designadas 

no presente Termo, exceto passagens e diárias. 

 

9. QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS 
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Formação acadêmica: Diploma de conclusão de nível superior em qualquer área, devidamente 

reconhecido pelo Ministério da Educação, com doutorado em ciências humanas. 

Experiência profissional: No mínimo de 03 anos de atuação na análise e formulação de políticas de 

educação infantil. Autoria de no mínimo 03 publicações de textos ou artigos na área da educação. 

 

10. REMUNERAÇÃO 

Para a realização dos produtos estão previstas viagens, sendo necessárias passagens e diárias, 

custeadas pelo referido projeto. 

R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais) pelo total de produtos entregues, com os pagamentos 

distribuídos em 04 (quatro) parcelas. 

 

11. LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

Os produtos devem ser entregues no Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica, 

Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Ed. Sede, 6º andar, sala 623, CEP: 70.047-900, Brasília/DF. 

 

12. MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Por produto. 

 

13. NÚMERO DE VAGAS 

Será contratado 1 (um) consultor. 

 

14. LOCALIDADE DE TRABALHO 

Brasília. 

 

15. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

Os interessados deverão apresentar, em envelope lacrado, identificado com o número do Edital, 

contendo Curriculum Vitae comprovado que deverá ser encaminhado para o endereço que consta do 

Edital de Recrutamento. 

 

16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E PRAZOS 

O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos, segundo as especificações técnicas do 

presente termo, condicionado à aprovação pela área técnica requisitante dos serviços. 

Os pagamentos serão efetuados em 04 (quatro) parcelas, pelo Projeto OEI/BRA/09/001, conforme 

quadro a seguir: 

PRODUTO DATA DE 
ENTREGA 

VALOR 

Documento Técnico “A”, contendo a proposta de metodologia de 29/09/2010 12.000,00 
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PRODUTO 
DATA DE 
ENTREGA VALOR 

coleta e análise de dados dos cursos de especialização em educação 

infantil. 

Documento Técnico “B”, com os resultados da análise dos cursos de 

especialização selecionados ofertados fora da Plataforma Freire. 
10/01/2011 28.000,00 

Documento Técnico “C”, de caráter analítico sobre a formulação, 

concepção e desafios da implementação do curso de especialização em 

educação infantil na Plataforma Freire. 

25/04/2011 26.000,00 

Documento Técnico “D”, com recomendações ao MEC sobre a 

política nacional de formação de professores em especial à pós-

graduação lato senso em educação infantil. 

15/07/2011 20.000,00 

TOTAL GERAL 86.000,00 

 

17. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

Os trabalhos deverão ser desenvolvidos de forma a apresentar resultados, aqui denominados Produtos, 

no período de 23/08/2010 a 22/08/2011. 

 

18. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A formação e a experiência, geral e específica, conforme as exigências do Termo de Referência. 

 

Brasília,   de julho de 2010. 

 

Aprovo o presente termo de referência, 
 
 
 

RITA DE CÁSSIA DE FREITAS COELHO 
Coordenadora da COEDI 

 
De acordo, 
 
 

CARLOS ARTEXES SIMÕES 
Diretor do DCOCEB 

 
Aprovado, 
 
 

MARIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA E SILVA 
Secretária da SEB 

 


