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“A importância dos seis primeiros anos de vida para o 

desenvolvimento e a aprendizagem ainda é desconhecida 

por grande parte dos profissionais da educação e 

subestimada por muitos que formulam políticas 

educacionais”. 

“(...) a educação infantil organiza-se para apoiar o 

desenvolvimento, promover a aprendizagem, mediar o 

processo de construção de conhecimentos e habilidades”

Vital Didonet 





K-RTI
 Visão holística do desenvolvimento da criança 

(cognitivo, comunicativo, socioemocional, motor e 
linguístico); 

 Importância da intervenção precoce para aumentar as 
oportunidades da criança, principalmente as carentes 
de experiências ambientais; 

 Fornecer suporte em ambiente natural; 

 Necessidade de monitoramento numa perspectiva 
multidimensional da criança que possam identificar as 
potencialidades e as necessidades ao mesmo tempo

 Que se tenha conhecimento foi implantado apenas em 
cidades dos EUA.



OBJETIVOS

Desenvolvimento e implementação do modelo 

K-RTI em uma amostra de Centros de 

Educação infantil (CEI) e Escolas Municipais 

de Educação Infantil (EMEI) de São Paulo.



Objetivos Específicos

 Promover o desenvolvimento de um modelo de formação continuada a 

profissionais da educação infantil acerca do desenvolvimento da cognição 

humana, sob o ponto de vista da neuropsicologia do desenvolvimento. 

 Orientar e estabelecer, com embasamento científico, a compreensão e 

articulação do professor de educação infantil dos processos da 

aprendizagem e a relação com os aspectos do desenvolvimento cognitivo 

e socioemocional.

 Realizar a implementação do modelo K-RTI em uma amostra de CEI e 

EMEI da Cidade de São Paulo. 

 Analisar a adequação do modelo no contexto educacional brasileiro.



Programa de Formação dos Profissionais da Educação

 Fase 1 - Desenvolvimento dos Temas.

Objetivo: levantamento das necessidades formativas.

 4 escolas (2 EMEI E 2 CEI) – 6 professores em cada escola 

– total 24 participantes

 2 momentos – entrevista semi-estruturada e observação de 

1 dia de aula regular.

Estudo 1



PROCEDIMENTOS

 Entrevista em grupo com as professoras.

 Aplicação de questionário sócio-demográfico

 Entrevista gravada

GOSTARIA QUE VOCÊS FALASSEM COMO DEFINEM OS 

CONCEITOS A SEGUIR





10 entrevistas



ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA 



Resultados - Observação

 CEI - número de alunos variou de 10 (apenas 1 sala de 

aula) a 24 alunos;

 EMEI o mínimo foi de 24 e máximo 35 crianças por 

sala de aula, sendo apenas 1 professor, sem ADI 

(Auxiliar de Desenvolvimento Infantil).

 Impacto – afirmação de uma coordenadora “Nosso 

espaço é adequado, mas para ter no máximo 20 

crianças por sala de aula e não 35 por sala como 

temos hoje”.



Fase 2 – Implantação do Programa 

de Formação Continuada

 Análise das entrevistas e observação: qualitativa

 Discussões do grupo de pesquisadores





 10 temas em formato de 

apostilas entregues aos 

professores.

 1000 apostilas 

impressas no total do 

projeto









RESULTADOS



 Sistematizar atividades através de um estudo cientifico 

detalhado e, posteriormente, disponibilizar amplamente 

esse material para a Educação Infantil em nosso país.

 Considerando as especificidades da realidade 

socioeconômica e do sistema de ensino no Brasil. 

Estudo 2



Objetivos Iniciais

A. Elaboração das atividades práticas a serem implantadas 

no Modelo K-RTI.

Reuniões semanais - duração média de uma hora e meia por 

semana, durante dois meses e meio (aproximadamente 10 

encontros).

Com professores que participaram do Programa de Formação 

10 CEIs e 10 EMEIs – final 8 professores de CEIs e 10 de EMEIs

B. Implantação do Modelo K-RTI em sala de aula 

Esta fase foi realizada pelos professores, que aplicavam as 

atividades elaboradas em sua sala de aula. 

Estudo 2



• Knowledge: O conhecimento é um conjunto de entendimentos, 
conhecimentos. O grau de conhecimento avaliados pela pesquisa 
ajuda a localizar áreas onde esforços para a informação e a 
educação precisam ser exercidos.

K

• A atitude é uma maneira de ser, uma posição. São
tendências ou "tendências para ....". Isto é uma variável
intermédia entre a situação e a resposta a esta situação

• Ajuda a explicar que entre as possíveis práticas para um 
assunto, o sujeito assunto adota uma prática e 
não outra.

A

•Práticas ou comportamentos são as ações observáveis de um 
indivíduo . Lida com o concreto, as com ações.P













Estudo 2

 Discussão de atividades – práticas pedagógicas – base 

no conhecimento adquirido.

1. Primeiro encontro relativo ao tema: 

a) discussão com a apresentação de slides/filmes;  

b) professores deveriam elencar atividades consideravam já 

realizar que promoviam o desenvolvimento daquela 

habilidade; 

2. Segundo encontro: 

a) trouxeram as atividades e estas foram discutidas com um 

dos pesquisadores  - objetivo de sistematizar os conceitos. 



3. Terceiro encontro:

a) as atividades discutidas em conjunto com os 

pesquisadores foram elencadas como relevantes para a 

estimulação da habilidade e, finalmente, compiladas em 

formato de livretos

Estudo 2



Tema 2





Participação em Eventos (Palestras) 

1. VI Reunião Anual do IBNeC & 1st Brazilian Meeting of the Human Behavior and Evolution Society -
HBES. Alfabetização precoce sob a perspectiva das neurociências da educação. 2015. (Congresso). 

2. VI Reunião Anual do IBNeC & 1st Brazilian Meeting of the Human Behavior and Evolution Society -
HBES. Modelos de Estimulação do Funcionamento Executivo para a Primeira Infância. 2015. 
(Congresso). 21 

3. II Encontro Norteriograndense de Neuropsicologia. Por que o conhecimento em Neurociências é 
importante para estimular o desenvolvimento na primeira infância? 2015. (Simpósio). 

4. II Encontro em Desenvolvimento Infantil: Cuidando da Primeira Infância. Intervenção na Primeira 
Infância com base no modelo K-RTI. 2015. (Encontro). 

5. V Reunião Anual do Instituto Brasileiro de Neuropsicologia e Comportamento. Programa de 
Formação em Desenvolvimento Cognitivo, com base nas neurociências, para professores da 
educação infantil. 2014. (Congresso). 

6. Congresso Aprender Criança 2014. Resposta à intervenção: uma abordagem para prevenir 
dificuldades de aprendizagem na educação infantil. 2014. (Congresso). 

7. Evento Cientifico Comemorativo dos 50 Anos de Psicologia da UERJ. Contribuições da Estimulação 
Neuropsicológica para o Desenvolvimento Infanto-Juvenil. 2014. 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS



Participação em Eventos (Apresentação de Pôster) 

8. Freitas, T. G.; Sousa, A. L.; Assis, N.; Oliveira, M. C. A. C. R.; Mello, C. B.; Bueno, O. F. A.; 
MIRANDA, M. C. Impacto de um programa de formação em desenvolvimento cognitivo para 
profissionais do ensino infantil. In: V Reuniao Anual do IBNEC, 2014, Joao Pessoa. V Reuniao 
Anual do IBNEC, 2014. v. 1. p. 230-230. (Pôster premiado como Menção Honrosa) 

9.Souza, D. P.; Ferreira, J. C. N.; Nikaedo, C.; Toledo-Piza, C. M.; Bueno, O. F. A.; Miranda, M. C. 
Concepções de professores da educação infantila respeito do desenvolvimento cognitivo e 
processo de aprendizagem. In: V Reunião Anual do IBNEC, 2014, Joao Pessoa. V Reunião Anual 
do IBNEC, 2014. v. 1. p. 231-231. 

PUBLICAÇÕESPARTICIPAÇÃO EM EVENTOS



2015/2016 – Inicio do Projeto Pela Primeira Infância

 Recife- PE - Profa Dra Pompéia Villachan-Lyra (UFRPE)

 Média de 112 participantes

 Pirassununga-SP – Parceira com o iABCD

 Média de 89 participantes

 Revisão das aulas e apostilas fase 1.

A AMPLIAÇÃO



I











Depoimentos – Feedback dos Encontros 



A AMPLIAÇÃO

 Projeto de Mestrado Acadêmico: André Luiz de Sousa -

Adaptação do modelo K-RTI (Preschool Response to

Intervetion) a uma amostra do contexto educacional 

brasileiro  - Departamento de Psicobiologia – UNIFESP-

Orientador Profa. Dra. Mônica C. Miranda

 Revisão dos Livretos de Atividades para a Educação 

infantil

 Camada 2, acompanhar a implementação das atividades, 

monitorar presencialmente a aplicação das atividades



“Com um IDH/renda de apenas 0,636 e uma taxa de 

analfabetismo de 34% (de acordo com os dados do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD), a 

cidade de Macaíba, no Rio Grande do Norte, foi 

intencionalmente escolhida como sede da maioria das 

instalações e dos projetos do Instituto Internacional de 

Neurociências de Natal Edmond e Lily Safra.” (extraído do 

site http://www.natalneuro.org.br/sobre_iinn/index.asp).

A AMPLIAÇÃO - Município de 
Macaíba – RN – 308 participantes

http://www.natalneuro.org.br/sobre_iinn/index.asp
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