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APRESENTAÇÃO

A disciplina Orientação e Práticas em Projetos na Educação Infantil (OPPEI) tem como objetivo 
proporcionar condições para que o graduando possa desenvolver as seguintes competências básicas:

• identificar características do desenvolvimento infantil para uma melhor atuação profissional;

• reconhecer a necessidade de elaborar o planejamento pedagógico para a ação educativa;

• identificar procedimentos necessários à futura atuação profissional;

• selecionar programas e atividades curriculares próprios à faixa etária do educando.

Sendo assim, a disciplina tem como principal objetivo apresentar possibilidades práticas para o 
trabalho do professor na escola de Educação Infantil em relação a questões do dia a dia consideradas 
importantes, cujos encaminhamentos ainda oferecem dúvidas: a adaptação da criança, as atividades 
de rotina, as propostas para a ampliação da aprendizagem e a organização do espaço e tempo. Esses 
encaminhamentos, se orientados pelos eixos de conhecimento de mundo, podem ser facilitados ou 
dificultados, dependendo da ação dos profissionais da instituição.

Embora alguns graduandos acreditem que o estágio seja um transtorno, um obstáculo às demais 
atividades de sua vida, ele é importante para que se conheçam os vários tipos de contextos escolares 
reais, comparando-os e refletindo sobre suas características e diferenças. Por isso, essa disciplina pretende 
provocar reflexões sobre questões mais práticas que serão observadas e vivenciadas nas escolas de 
Educação Infantil.

Todas as atividades do estágio supervisionado devem ser registradas pelo estagiário, transformando-se 
posteriormente em relatório, experiência esta necessária para o exercício da profissão, até mesmo 
quando da elaboração de relatórios para pais e coordenação sobre o desenvolvimento, as aprendizagens 
conquistadas e as limitações enfrentadas por seu grupo de alunos, tanto em nível individual quanto 
coletivo.

Dessa forma, na unidade I deste material são abordados assuntos sobre a formação docente e a 
necessidade de se proceder a um acolhimento afetuoso da criança na escola para que ela tenha uma 
imagem positiva da instituição e de seus profissionais, e possa assim se sentir segura, bem como em sua 
transição para a escola de Ensino Fundamental.

A unidade II trata da importância do espaço e de que maneira a sua organização pode proporcionar 
mais interação e aprendizagem para a criança.

Por fim, na unidade III, o planejamento é o foco da discussão, é enfatizada a necessidade de haver 
intencionalidade na ação do professor e de os objetivos educacionais das escolas de Educação Infantil 
serem coerentes com assuntos de interesse das crianças. Orienta-se a elaboração de projetos, tanto de 
forma teórica quanto pela exploração de exemplos, de modo a tornar mais clara essa proposta.
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INTRODUÇÃO

Cada escola possui professores e crianças com características específicas, orientados por gestores 
também com uma série de particularidades, e essa conjunção de aspectos traça contornos absolutamente 
diferenciados entre as diversas instituições. Daí a importância de compará-los para estabelecer seus 
próprios parâmetros de conduta profissional.

O processo de formação de professores para qualquer nível de ensino envolve muita reflexão. É 
preciso que o futuro profissional se conscientize da importância de avaliar constantemente sua ação 
pedagógica, pois o que ainda se vê, com mais frequência do que deveria, é a repetição mecânica e 
automática de atividades sem sentido para as crianças, que não contribuem em nada para o crescimento 
pessoal e social.

Essa observação e reflexão do professor já deveriam começar quanto ao seu trabalho no ingresso da 
criança na escola, momento em que ela precisa separar-se de pessoas que lhe são normalmente bastante 
queridas, para acostumar-se à rotina de uma instituição cheia de horários, regras de convivência, 
divisão de materiais. São muitas coisas às quais ela precisa adaptar-se para interagir com o grupo e 
socializar-se.

Sendo assim, recorremos novamente nesta disciplina ao Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil que já foi estudado em outros momentos, não com o objetivo de revê-lo, mas captar 
suas propostas de atividades práticas em cada um de seus eixos para o planejamento do professor. Com 
a ajuda dele, a organização do espaço em cantos temáticos pode ser um recurso interessante para a 
adaptação das crianças à escola, pois permite o livre acesso delas aos materiais e a possibilidade de 
explorá-los. Pode ajudar ainda o professor a incentivar o exercício da autonomia, a identificação de 
habilidades,  o estabelecimento de limites e a conhecer melhor as crianças, suas preferências, fornecendo 
dados para o encaminhamento de projetos, uma instigante forma de trabalho apontada pelas atuais 
tendências pedagógicas em Educação Infantil. Nesse sentido, os cantos podem e devem manter-se 
dinâmicos e concomitantes aos planos de trabalho.

Todas essas propostas são desencadeadoras de ampla reflexão pelas comparações que você aluno 
fará com as práticas pedagógicas que observar no seu estágio, uma vez que deverá procurar perceber 
se o trabalho prático do professor está coerente com as teorias sobre desenvolvimento e aprendizagem 
infantis.

Dessa forma, o momento de estagiar é muito rico pelas suas possibilidades de aprendizagem. Como 
diz o ditado, “quem vê de fora, vê melhor”. Às vezes o estagiário percebe problemas que podem ser 
evitados, que o próprio professor não pôde ainda perceber.

Enfim, estagiar é observar, praticar, refletir, organizar conhecimentos, mas não deve se fundamentar 
apenas no julgamento das atitudes do professor simplesmente como certas ou erradas. Certas ações 
são desencadeadas por uma série de influências que precisam ser avaliadas mediante uma análise mais 
profunda e justa das relações entre professores, alunos, pais, coordenação e direção de uma escola.
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Portanto, aluno estagiário, você deve avaliar a conduta dos profissionais em atuação nas escolas, 
estabelecendo as relações entre teoria e prática, com o auxílio de critérios previamente selecionados e 
relevantes para o processo de ensino-aprendizagem. Não deve jamais se valer de ideias do senso comum 
e muito menos da falta de ética. As críticas são importantes para a reorganização da prática, para 
reavaliação de concepções, para mudanças de atitudes, mas podem e devem ser feitas com respeito, 
consistência e coerência teórica. Assim, poderá desenvolver uma autoimagem de futuro professor 
com atitudes e valores que pretende ou não assumir, ao mesmo tempo em que poderá exercitar suas 
habilidades de pesquisador, pinçando questões do cotidiano da Educação Infantil.

Bom aprendizado!
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ORIENTAÇÃO E PRÁTICAS EM PROJETOS NA INFÂNCIA

Unidade I
1 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO E A FORMAÇÃO DOCENTE

O estágio supervisionado é a oportunidade de aproximar teoria e prática. A observação das práticas 
pedagógicas complementa a teoria estudada em textos e aulas. Conforme Ostetto (2010, p. 21):

Para tanto, foi (e é) preciso andar pelos lugares em que se dão as práticas 
educativas, para reconhecer os espaços concretos das relações entre adultos 
e crianças de zero a seis anos. Foi (e continua sendo) fundamental ler e 
conhecer o contexto das instituições de Educação Infantil, para buscar 
diálogo, para construir aquela competência profissional almejada, enfim, a 
qualidade defendida.

O estágio também é importante para proporcionar a troca de experiências entre os alunos, bem 
como entre os estagiários e os professores que já atuam nas instituições de Educação Infantil.

Todas as situações vivenciadas no cotidiano da escola de Educação Infantil podem transformar-se em 
temas de debates, propiciando intenso trabalho de reflexão. Assim, tanto os profissionais atuantes como 
os que ainda estão em formação podem discutir sobre suas dúvidas e decisões quanto às questões do seu 
dia a dia, tais como os comportamentos de seus alunos, a viabilidade do planejamento, a organização do 
espaço, as possibilidades de recursos materiais, entre tantas outras.

A troca de experiências, a socialização dos múltiplos olhares e pontos de vista sobre um determinado 
tema é muito enriquecedor ao desempenho de todo profissional. Para a busca de soluções no contexto 
escolar, isso deve ser constante: as respostas podem ser encontradas em momentos inusitados, como 
a hora do cafezinho na sala dos professores, quando eles comentam sobre suas percepções positivas e 
negativas acerca do trabalho em andamento.

O estágio supervisionado constitui uma oportunidade para o aluno estagiário compreender como as 
práticas e vivências da escola podem enriquecer suas aprendizagens. Conhecendo as ações educativas 
e características das instituições de ensino, como os professores agem em seu cotidiano, o estagiário 
percebe a necessidade de respeitar a criança em sua identidade e cultura, a importância de envolvê-la 
em momentos de jogos e brincadeiras, de reservar a ela atenção individual e propiciar-lhe a liberdade de 
expressão e o desenvolvimento da curiosidade e imaginação.

O reconhecimento do direito que têm as crianças brasileiras, de zero a 
seis anos, ao atendimento em creches e pré-escolas colocou em cena, nos 
anos 90, o questionamento da qualidade desse atendimento. A qualidade 
dos serviços, como necessidade e condição de concretização desse direito 
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proclamado, no âmbito de uma instituição que vai assumindo novas feições 
e incorporando concepções renovadas de criança, de desenvolvimento 
infantil, de atividade, de tempo, de espaço na definição de seus objetivos e 
funções, passa pelo cumprimento do que tem sido definido como seu ‘duplo 
objetivo’: cuidar e educar (OSTETTO, 2010, p. 16).

É também interessante ao estagiário observar a diferença na reação das crianças quando elas têm à 
sua disposição um ambiente aconchegante, seguro e estimulante, o contato com a natureza, a proteção, 
o afeto e a amizade, os cuidados e instruções quanto à higiene, à saúde e à alimentação, planejados 
criteriosamente pelo professor. Dizendo ainda com Ostetto (2010, p. 16) afirma que, “cumprir tais 
objetivos significa organizar e encaminhar um trabalho cotidiano de creches e pré-escolas que respeite 
a criança como sujeito, na sua positividade”.

As unidades escolares são, portanto, o campo de experimentação do estagiário, onde ele deve 
procurar problematizar a prática educativa, perceber quais mudanças podem ser realizadas para melhorar 
a qualidade no atendimento. Essa observação, se atenta e cuidadosa, é como uma leitura apurada da 
realidade.

A possibilidade de experimentar situações reais da futura profissão permite ao estagiário desenhar 
e construir seu papel de professor-pesquisador, capacitando-o para o levantamento das possíveis 
necessidades da escola e sugestões alternativas de encaminhamentos no processo de reflexão coletiva 
com sua equipe. Para tanto, ele deve adotar uma postura ética, educada, não interferindo negativamente 
num espaço que já está estruturado, no qual ainda está chegando e pode ser considerado até como 
um invasor, dependendo da forma pela qual se comporta. É preciso primeiro observar para conhecer. 
Por isso, é importante que a análise não se fixe nos erros ou falhas da instituição ou ainda na crítica a 
professores que atuem sem embasamento. A leitura deve direcionar-se por um olhar contextualizado, 
que tente romper com o preconceito que pode estar associado à supervalorização da teoria conhecida 
nos cursos de formação.

Nem sempre é tranquila a relação entre as partes, assim como nem sempre há 
consenso, sobre o estágio, entre os educadores que recebem as estagiárias. 
Há atitudes do tipo: ‘as estagiárias vêm aqui, bagunçam, inventam moda, 
depois vão embora...’, ou ‘só acontece porque é estágio...’ ou, ainda, ‘no 
estágio é tudo novidade, mas, quando chegar a prática, quero ver se elas vão 
fazer o mesmo...’ Mas também há atitudes que reivindicam a participação e a 
contribuição da universidade, que se dispõe a encarar o ‘nós’ [...]

É a questão da participação como conquista. Depende muito de como 
‘se entra’ na instituição (pedindo licença ou invadindo) e de que estamos 
dispostos a mexer com nossos medos, verdades estabelecidas, limites. Mais 
uma vez: depende do olhar e, para um bom trabalho, é imprescindível o 
olhar humanizado, sensível, pensante, que inclui e dialoga, compreende 
(OSTETTO, 2010, p. 29).
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ORIENTAÇÃO E PRÁTICAS EM PROJETOS NA INFÂNCIA

A atitude do estagiário deve priorizar o diálogo, a interlocução e a troca. É preciso desenvolver um 
compromisso de responsabilidade com o estágio, solicitando licença, ao romper com um contexto já 
formado.

O aluno desenvolve atividades durante o estágio supervisionado nas seguintes modalidades:

• observação: análise, leitura do contexto geral da instituição, desde o espaço físico até as atitudes 
dos profissionais;

• participação: vivência, envolvimento com atividades que estejam em desenvolvimento, sob o 
comando do professor;

• regência: desenvolvimento de situações de aprendizagem, atividades, brincadeiras sob sua própria 
orientação, com a supervisão do professor da escola.

Para a conclusão das atividades de estágio, há necessidade da elaboração de um relatório das 
observações e atividades realizadas durante esse período. A elaboração desse documento é uma forma 
de sistematizar todas as experiências apreendidas, as observações e os resultados, especificando os 
objetivos do estágio e o objeto de estudo, facilitando novas propostas de análises e avaliações. É o relato 
das vivências durante o estágio curricular que propicia o entendimento da dinâmica da instituição de 
Educação Infantil.

O relatório deve iniciar com a caracterização da escola, onde está localizada e que tipo de clientela 
atende: se mora nas proximidades da instituição ou precisa se deslocar de outros bairros. É um item 
importante para identificar o contexto escolar, a realidade das crianças em questão.

Também devem ser informados os níveis de ensino e os cursos extras oferecidos no estabelecimento, 
bem como o horário de funcionamento.

Em seguida, o aluno deve fornecer um panorama geral das características físicas da instituição: o espaço 
físico que os educandos possuem, o tamanho do prédio, avaliando se lhes é adequada, se lhes atende nas 
necessidades físicas, se está em sintonia com as ações pedagógicas propostas no planejamento.

Os recursos materiais são importantes para o desenvolvimento das estratégias de aprendizagem, e, 
por isso, o estagiário deve observar se eles estão adequados quanto à quantidade e a maneira como 
estão dispostos no espaço físico disponível.

Outra questão importante que deve constar do relatório relaciona-se à gestão escolar: se os gestores 
permitem a participação dos demais profissionais, das famílias ou se centralizam o comando e as decisões 
sobre o calendário, os documentos e os planos político-pedagógicos.

As reuniões, o espaço para a formação continuada, os horários de elaboração de planejamentos, 
de projetos, de relatórios de alunos são atividades pedagógicas que também integram os itens de 
observação dos alunos estagiários, que devem, portanto, atentar-se à frequência com que estes ocorrem, 
à participação dos professores e a quem coordena esses eventos.
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Há outras situações que podem acontecer na instituição e interessarem também ao aluno estagiário 
relatar. A relação entre as crianças, entre os adultos, possíveis intervenções na dinâmica das atividades, 
enfim, o que ele considerar relevante para o entendimento do cotidiano da escola deve ser incluído.

As observações das atividades em grupo é um dos itens mais importantes no relatório, afinal é dele que 
o aluno tomará parâmetros para construir sua identidade de professor no que tange ao relacionamento 
com as crianças e ao encaminhamento das ações didáticas. Deve o estagiário atentar-se à rotina, aos 
gestos de cuidado, às ações educativas, à maneira como o professor dirige-se às crianças, ao respeito 
que dedica às necessidades e desejos infantis, bem como elabora seu planejamento, o que demonstra a 
importância que ele dá ao processo de aprendizagem dos educandos.

Figura 1

Relatar todas essas atividades é uma forma de repassar concepções, conceitos acerca do que é ser 
professor, o que é educar e cuidar de uma criança, quem é ela e como aprende.

Nas considerações finais do relatório, devem conter as impressões pessoais do aluno estagiário, 
pontos positivos e críticas construtivas quanto a como melhorar o ambiente escolar observado, quanto 
à oportunidade de aprendizado e crescimento profissional que o estágio proporcionou, bem como o 
acolhimento oferecido pela instituição.

Enfim, o estágio, com todas as suas exigências, deve traduzir-se numa oportunidade de descobrir 
e significar o cotidiano da Educação Infantil, relacionando a prática com a teoria estudada, além de 
construir uma autoimagem de professor comprometida e apaixonada. É uma grande oportunidade de 
melhorar a formação docente, afinal, ela produz-se pelo constante movimento entre teoria e prática.

Observando o cotidiano escolar, o estagiário tem uma noção da importância de condições tanto 
externas como internas para o desenvolvimento de projetos educacionais.

As particularidades de cada proposta curricular devem estar vinculadas 
principalmente às características socioculturais da comunidade na qual a 
instituição de Educação Infantil está inserida e às necessidades e expectativas 
da população atendida. Conhecer bem essa população permite compreender 
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ORIENTAÇÃO E PRÁTICAS EM PROJETOS NA INFÂNCIA

suas reais condições de vida, possibilitando eleger os temas mais relevantes 
para o processo educativo de modo a atender a diversidade existente em 
cada grupo social.

Nos diferentes municípios, existe um conjunto de conhecimentos, formas 
de viver e de se divertir, de se manifestar religiosamente, de trabalhar etc. 
que se constitui em uma cultura própria. A valorização e incorporação dessa 
cultura no currículo das instituições é fonte valiosa para a intervenção 
pedagógica. Além disso, o conhecimento das questões específicas de cada 
região, sejam elas de ordem econômica, social ou ambiental, permite a 
elaboração de propostas curriculares mais significativas.

A problemática social de muitas das comunidades brasileiras faz com que os 
profissionais e as instituições de Educação Infantil tenham que considerar 
questões bastante complexas que não podem ser ignoradas, pois afetam 
diretamente a vida das crianças pequenas. A desnutrição, a violência, os 
abusos e maus tratos, os problemas de saúde etc. que algumas crianças 
sofrem não são questões que só a instituição de Educação Infantil pode 
resolver isoladamente. Só uma ação conjunta entre os diversos recursos 
da comunidade, como as associações civis e os conselhos de direitos das 
crianças, as organizações governamentais e não governamentais ligadas à 
saúde, à assistência, à cultura etc. pode encaminhar soluções mais factíveis 
com a realidade de cada situação (BRASIL, v. I, 1998, p. 65).

O estagiário pode avaliar a necessidade de contribuir, em sua futura profissão, para que a instituição 
construa caminhos que melhorem a qualidade de atendimento às crianças, pela maneira como os 
profissionais estabelecem entre si relações de respeito e colaboração, pelo impulso por adquirirem mais 
conhecimento, pela disposição em melhorar o espaço físico e os recursos materiais da instituição, entre 
outros aspectos importantes.

A elaboração da proposta curricular de cada instituição constitui–se em um 
dos elementos do projeto educativo e deve ser fruto de um trabalho coletivo 
que reúna professores, demais profissionais e técnicos. Outros aspectos são 
relevantes para o bom desenvolvimento do projeto pedagógico e devem 
ser considerados, abrangendo desde o clima institucional, formas de gestão, 
passando pela organização do espaço e do tempo, dos agrupamentos, 
seleção e oferta dos materiais até a parceria com as famílias e papel do 
professor (BRASIL, 1998, v. 1, p. 66).

A teoria presta-se à melhoria do trabalho prático. Toda ação educativa possui uma fundamentação 
teórica, e é por isso que a prática de ensino sob a forma de estágio supervisionado é importante, 
pois é por meio dela que o aluno consegue significar a prática e estabelecer sua relação com a teoria 
estudada.
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Os diversos profissionais atuantes nas escolas de Educação Infantil tiveram formações iniciais 
específicas, marcadas por instituições que enfatizam determinados conceitos, enquanto outros 
são menos valorizados. Isso é natural e pode relacionar–se, inclusive, com a cultura de uma 
comunidade, com as matrizes curriculares de cada universidade, com a priorização de certos 
conteúdos no planejamento dos professores universitários, com as expectativas dos alunos, 
entre tantos outros fatores. Nessa mistura de valores e informações é que se forma o coletivo 
institucional, repleto de diversidades que ora se completam, ora se chocam gerando alianças e 
conflitos profissionais.

É bom que os profissionais vejam esse contexto como normal e saudável, sem deixar que as 
divergências transformem-se em embates pessoais, mas sim em possibilidades de crescimento pelo 
confronto de ideais, numa relação entre pessoas que trabalham juntas e podem trocar opiniões, 
argumentar e defender suas posições.

Nessas relações profissionais maduras todos têm a ganhar, especialmente as crianças, afinal é para 
beneficiá-las que se formam os professores.

2 A ADAPTAÇÃO DA CRIANÇA À ESCOLA

As crianças têm entrado na escola de Educação Infantil cada vez mais cedo e deparam-se com um 
ambiente bastante diferente daquele que frequentaram até então. As pessoas são diferentes, os espaços 
não são familiares e há tantas outras crianças com as quais dividir o espaço, os materiais, os brinquedos 
e a atenção dos adultos.

Figura 2

A adaptação da criança à escola pode ser mais ou menos dolorosa, conforme o modo como a 
instituição encaminhar esse processo. Deve-se considerar que não só a criança precisa de assistência nesse 
período, mas a família também. Todos tendem a sentir certa insegurança com o novo e desconhecido 
ambiente escolar.
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ORIENTAÇÃO E PRÁTICAS EM PROJETOS NA INFÂNCIA

Mesmo que a criança já frequente a escola, existem situações às quais ela precisa readaptar-se, 
como a mudança de um professor ou o afastamento dela da escola em decorrência de um período mais 
longo de feriados ou ainda por problemas de saúde.

É natural que uma família tenha dúvidas ao deixar a criança na escola pela primeira vez na vida. 
Muitas vezes as mães sentem culpa por terem de retornar ao trabalho, deixando seu filho na escola. Esse 
sentimento, inclusive, é uma questão cultural e histórica, relacionada a certos estudos que tratavam dos 
prejuízos causados para o desenvolvimento pela separação entre mães e bebês, especialmente por parte 
de John Bowlby, que defendeu a teoria do apego. Hoje já se tem outras pesquisas que contradizem essa 
teoria, mas os resquícios dessa ideia permanecem e afetam as famílias, especialmente no momento da 
adaptação à vida escolar.

No início do debate entre pesquisadores sobre a creche, na década de 
70, apontava-se o problema da possível ruptura, em uma idade precoce, 
da relação do bebê com sua mãe e a inconveniência, para a criança 
pequena, de frequentar um ambiente coletivo de educação, onde 
poderia ser submetida a um processo massificador e contar com poucas 
oportunidades para desenvolver uma identidade pessoal. Dirimindo esses 
fantasmas iniciais, pesquisas recentes têm destacado o valor positivo da 
experiência extrafamiliar no desenvolvimento infantil, a qual promove 
a curiosidade mútua das crianças e a identificação e a empatia entre 
elas. A mesma psicanálise, que alertava sobre o perigo do rompimento 
do vínculo mãe-criança quando da entrada na creche, porque isso não 
possibilitaria a competição entre as crianças pelo amor da mãe, tem 
fornecido elementos que confirmam a importância da relação entre as 
crianças.

A função dos companheiros de idade é a de polarizar atenções recíprocas, 
constituindo fonte de interesse, imitação e percepção de diferenças. 
As interações que as crianças estabelecem entre si – de cooperação, 
confrontação, busca de consenso – favorecem a manifestação de saberes 
já adquiridos e a construção de um conhecimento partilhado: símbolos 
coletivos e soluções comuns. Para tanto, elas devem ser encorajadas 
a explorar seus interesses e ideias. O patrimônio de conhecimentos 
coletivamente construídos vai se expandindo para outras situações; 
cada ideia é levada adiante com algumas modificações (OLIVEIRA, 2010, 
p. 145).

Muitos professores atribuem as dificuldades de adaptação das crianças à maneira como a família 
conduz esse processo. Julgam, condenam e não ajudam. Se o professor sabe exatamente o que deve ser 
feito, sua obrigação é a de ajudar nesse momento, orientar para que os medos sejam amenizados, afinal 
de contas, quem estudou para saber desse processo foi ele. A família, teoricamente leiga no assunto, 
não pode ser responsabilizada. O acolhimento, portanto, deve ser abrangente, pois se todos estiverem 
seguros, esse sentimento envolverá também a criança.
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O professor não tem um papel terapêutico em relação à criança e sua 
família, mas o de conhecedor da criança, de consultor, de apoiador dos 
pais, um especialista que não compete com o papel deles. Ele deve possuir 
habilidades para lidar com as ansiedades das famílias e partilhar decisões 
e ações com ela. Se assim ocorrer, a família terá no professor alguém que 
lhe ajude a pensar sobre seu próprio filho e a se fortalecer como recurso 
privilegiado do desenvolvimento infantil.

Um passo inicial de trabalho integrado pode ser dado no período de 
adaptação e acolhimento aos novatos. Compete ao professor organizar-se 
para acolher a criança e sua família na creche ou pré-escola de modo 
que diminua a insegurança e a ansiedade familiares nesses momentos, 
as quais influem na criança, prejudicando sua inserção na instituição. Ele 
deve dar oportunidade para os pais explicarem por que buscam a creche 
e a pré-escola, visto que todos têm um interesse comum: a criança 
(OLIVEIRA, 2010, p. 177).

Outro procedimento facilitador da adaptação é a entrevista inicial. Quando a instituição, na 
figura do coordenador ou diretor escolar, realiza entrevistas com os pais, pode-se conhecer melhor 
as famílias, suas características, suas necessidades e assim promover uma integração entre as duas 
partes.

Reconhecer que os pais são as pessoas que mais conhecem as 
crianças e que entendem muito sobre como cuidá-las pode facilitar o 
relacionamento. Antes de tudo, é preciso estabelecer uma relação de 
confiança com as famílias, deixando claro que o objetivo é a parceria 
de cuidados e educação visando ao bem-estar da criança. Quando há 
um certo número de crianças para ingressar na instituição, pode-se 
fazer uma reunião com todos os pais novos para que se conheçam e 
discutam conjuntamente suas dúvidas e preocupações (BRASIL, 1998, 
v. 1, p. 80).

Exemplo de aplicação

Reflita: Com quantos anos você começou a frequentar a escola? Lembra-se do seu primeiro dia? 
O que sentiu? Medo, alegria, desconfiança, euforia? Como acredita que as crianças se sentem nessa 
situação?

A presença de alguém de confiança da criança na escola, nos primeiros dias, embora pareça 
inconveniente para alguns professores, é necessária. A criança, gradualmente, estabelecerá vínculo 
afetivo com o professor por intermédio dessa pessoa que, é claro, precisa ser orientada para não interferir 
demasiadamente nas atividades das crianças.
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ORIENTAÇÃO E PRÁTICAS EM PROJETOS NA INFÂNCIA

Figura 3

É fato que algumas mães ou avós que permanecem na escola durante esse período acabam tumultuando 
o ambiente por serem extremamente solícitas e prestativas. Na ânsia por ajudar, acabam atropelando o 
professor em seu ritmo nas atividades com as crianças. Porém, quando a escola desenvolve um trabalho 
de orientação às famílias, explicando sobre as dificuldades desse período de adaptação e a necessidade da 
participação cooperativa delas, fica muito mais claro qual é o papel de cada um nesse processo. A pessoa 
que acompanha a adaptação passa a enxergar, com clareza e coerência, os motivos para encaminhar a 
criança ao professor sempre que solicitada, percebendo-se como o elo entre os dois.

Este período exige muita habilidade, por isso, o professor necessita de apoio 
e acompanhamento, especialmente do diretor e membros da equipe técnica 
uma vez que ele também está sofrendo um processo de adaptação. Os 
professores precisam ter claro qual é o papel da mãe (ou de quem estiver 
acompanhando a criança) em seus primeiros dias na instituição (BRASIL, 
1998, v. 1, p. 82).

Algumas famílias podem ter dificuldades em acompanhar as crianças nesses primeiros dias por 
motivos de trabalho, mas a escola deve orientá-las sobre a importância de permanecerem, pelo menos 
no primeiro dia, passando depois, essa função a outra pessoa de confiança.

As primeiras experiências na escola são importantes, pois delas dependem as impressões que as 
crianças guardarão por um bom período de tempo. Um professor acolhedor e um ambiente aconchegante 
representarão uma imagem positiva de escola, enquanto um professor impaciente e um ambiente 
turbulento, provavelmente afetarão negativamente a criança.

O estabelecimento de vínculos entre a criança, o professor, os colegas e 
os objetos de conhecimento é possibilitado ou dificultado pelo afeto, que 
suscita motivos para a ação. A motivação para aprender surge à medida que 
a criança busca dominar algo como meio de satisfazer certas necessidades. 
Ser colocada em um ambiente que não lhe desperte medo, mas a incentive 
a explorá-lo, ter sua atenção dirigida a aspectos significativos são elementos 
que ampliam o sucesso da criança na grande aventura de conhecer (OLIVEIRA, 
2010, p.143).
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Essas experiências dependem do arranjo que a escola e o professor fazem do ambiente escolar, que 
teoricamente deve ser coerente com as características do desenvolvimento das crianças.

O professor pode planejar a melhor forma de organizar o ambiente nestes 
primeiros dias, levando em consideração os gostos e preferências das 
crianças, repensando a rotina em função de sua chegada e oferecendo-lhes 
atividades atrativas. Ambientes organizados, com material de pintura, 
desenho e modelagem, brinquedos de casinha, baldes, pás, areia e água etc., 
são boas estratégias (BRASIL, 1998, v. 1, p. 82).

A adequação do ambiente, do material e dos horários de rotina às necessidades infantis pode facilitar 
e tornar mais ligeira a adaptação das crianças à escola. O professor precisa planejar os primeiros dias da 
criança na instituição, cercando-se de todos os cuidados para o bem estar físico e emocional dela.

No primeiro dia da criança na instituição, a atenção do professor deve estar 
voltada para ela de maneira especial. Este dia deve ser muito bem planejado 
para que a criança possa ser bem acolhida. É recomendável receber poucas 
crianças por vez para que se possa atendê-las de forma individualizada. Com 
os bebês muito pequenos, o principal cuidado será preparar o seu lugar no 
ambiente, o seu berço, identificá-lo com o nome, providenciar os alimentos 
que irá receber, e, principalmente, tranquilizar os pais. A permanência na 
instituição de alguns objetos de transição, como a chupeta, a fralda que ele 
usa para cheirar, um mordedor, ou mesmo o bico da mamadeira a que ele 
está acostumado ajudará nesse processo. Pode-se mesmo solicitar que a 
mãe ou responsável pela criança venha, alguns dias antes, ajudar a preparar 
o berço de seu bebê (BRASIL, 1998, v. 1, p. 80).

As crianças, ao ingressarem na escola, trazem consigo muitos hábitos que adquiriram em casa e que 
não devem ser vistos como bons ou maus pelo professor. Devem ser encarados apenas como costumes 
a serem evitados na escola, em função do espaço e do número elevado de crianças ou da organização 
física da sala e da escola.

Se uma criança, por exemplo, está habituada a dormir com a presença de um adulto deitado com 
ela e, na escola, isso não é possível, a obrigação do professor é, gentilmente e, aos poucos, acostumá-la 
a dormir sozinha, fazendo-lhe um carinho, sentando-se ao lado dela até que pegue no sono. Deixá-la 
chorando e sofrendo para alterar rapidamente seus hábitos é uma atitude muito cruel, que só atrapalhará 
a sua adaptação.

O choro da criança, durante o processo de inserção, parece ser o fator que 
mais provoca ansiedade tanto nos pais quanto nos professores. Mas parece 
haver, também, uma crença de que o choro é inevitável e que a criança 
acabará se acostumando, vencida pelo esgotamento físico ou emocional, 
parando de chorar. Alguns acreditam que, se derem muita atenção e as 
pegarem no colo, as crianças se tornarão manhosas, deixando-as chorar. 
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ORIENTAÇÃO E PRÁTICAS EM PROJETOS NA INFÂNCIA

Essa experiência deve ser evitada. Deve ser dada uma atenção especial às 
crianças, nesses momentos de choro, pegando no colo ou sugerindo-lhes 
atividades interessantes (BRASIL, 1998, v. 1, p. 82).

Há crianças maiores que ainda têm necessidade de sono durante o dia, e é importante deixá-las 
dormirem para que participem melhor no grupo. Com o passar do tempo, elas vão se acostumando aos 
horários escolares e se interessando mais pelas atividades. Outras situações desse tipo são relacionadas 
à refeição: no início, precisam de ajuda para comer ou de alguém que descasque e pique a fruta. Com 
o passar do tempo, elas vão se interessando por se alimentarem com maior independência, até por ver 
os colegas fazendo isso, sozinhos.

 Lembrete

O professor não pode entender como verdadeiras apenas as suas 
opiniões quanto à rotina adequada às crianças pequenas. Deve considerar 
que as famílias possuem seus ritmos próprios.

Os mesmos cuidados de adaptação devem ser tomados no caso da substituição de professores, 
especialmente no caso da licença-maternidade ou outra situação de afastamento do professor da qual se 
saiba com antecedência. É preciso integrar o novo profissional à rotina em alguns meses antes para que, 
paulatinamente, aconteça a substituição. Problema maior é o caso da interrupção súbita da convivência. 
A menos que seja por motivo de morte, o professor deve pensar em sua responsabilidade quando 
decide afastar-se do trabalho, fazendo-o de acordo com normas que não afetem emocionalmente as 
crianças.

Considerando-se a importância dos vínculos estabelecidos com os adultos 
nessa faixa etária, a substituição dos professores deve ser pensada e 
planejada com atenção e antecedência, preparando as crianças para essa 
situação. Infelizmente, em muitas instituições, a rotatividade de adultos 
é uma realidade. Quando isso ocorre, é bom que esta transição seja feita 
paulatinamente com o professor antigo cedendo gradativamente o lugar 
para o novo (BRASIL, v. 1, 1998, p. 83).

O cuidado no processo de adaptação das crianças à escola deve levar em consideração os aspectos 
de desenvolvimento. O professor preocupado em facilitar esse processo deve adequar o ambiente às 
necessidades próprias de cada faixa etária.

O desenvolvimento infantil, segundo as teorias construtivistas, sofre uma evolução progressiva, mas 
não linear, em fases nas quais as crianças avançam e retrocedem. Essas etapas não são estanques, ou 
seja, não são intensas e visivelmente marcadas de uma para outra. Do contrário, suas características 
misturam-se, e as crianças, muitas vezes, assumem atitudes que pertencem a uma fase anterior à faixa 
etária à qual pertencem. Trata-se de um processo global.
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Para evoluir afetivamente, são necessárias evoluções cognitivas e vice-versa, portanto a afetividade 
evolui juntamente com outras conquistas cognitivas e físicas. O desenvolvimento afetivo depende da 
construção da identidade, e esta se inicia com os processos de diferenciação sofridos no início da 
vida, do eu e do outro, quando a criança percebe-se como um organismo separado e independente 
fisicamente do adulto. Essa conquista é de ordem intelectual, mas influencia profundamente as 
conquistas afetivas.

A noção de identidade, a construção do eu é demorada e ocorre por etapas. A primeira delas, 
durante o primeiro ano de vida, é marcada pela apropriação corporal. Conhecer e reconhecer as 
partes do corpo num todo integrado é importante para a diferenciação física do eu e do outro como 
organismos distintos, ou seja, da distinção por parte da criança em relação aos objetos e ao espaço 
que a rodeiam. A apropriação ocorre pelo reconhecimento de sua imagem em espelhos, fotografias 
entre outras representações. A criança percebe-se integrada ao ambiente, que envolve o espaço físico, 
os objetos e outras pessoas.

Essa construção também depende da conquista da consciência social. Somente quando ela passa 
a negar o outro e se opor a ele é que se percebe dentro do ambiente social, mas não como uma parte 
indissociável. É o que se chama superação da sociabilidade sincrética.

A oposição é importante para a criança firmar-se como um indivíduo que participa de um grupo, 
mas já não se perde mais, em termos de identidade. É opondo-se que ela vai construindo sua autonomia, 
e essa etapa ocorre em torno dos três anos de idade.

Figura 4

Por volta de quatro anos, a criança, apesar de ainda não ter seu eu completamente dissociado, 
apresenta-se com características mais positivas, esboçando atitudes de boa vontade para com os outros. 
Há um desejo de se firmar e mostrar, o que a leva a um outro período, no qual está mais consciente do 
eu. Isso pode ser observado pelo uso adequado que faz dos pronomes eu e meu, em torno dos cinco 
anos de idade.

Diante dessas ideias e comparando-as com as primeiras experiências escolares das crianças, 
percebe-se um grande descompasso, afinal num momento importante de diferenciação entre o eu 
e o outro, os materiais no ambiente escolar são de todos, durante o tempo todo. A escola e a família 
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são os contextos em que a criança vivencia a maior parte das situações, mas a escola, em vez de 
fortalecer o desenvolvimento da identidade, parece preferir ocultá-la. Todas as crianças fazem a mesma 
coisa, ao mesmo tempo. Até as necessidades físicas, como beber água e ir ao banheiro, são realizadas 
coletivamente. Exige-se delas tomarem o lanche somente depois de cantarem e rezarem, numa longa 
espera com a refeição à frente, o que, para uma criança com fome, é um esforço muito grande.

Se para superar a sociabilidade sincrética, a criança precisa apropriar-se de si, opor-se ao outro, 
diferenciar-se, parece bastante contraditório que, em muitas escolas de Educação Infantil, ela ainda 
deva obedecer a padrões rígidos de comportamento, atender prontamente aos comandos da professora 
e desapegar-se de seus materiais pessoais e escolares.

Algumas crianças levam brinquedos, travesseiros ou qualquer objeto de sua casa para a 
escola. Elas precisam muito do contato com esses pertences e carregam-nos, o tempo todo. Às 
vezes, até a mochila ou a lancheira são levados consigo para onde for. Os professores desavisados 
ficam irritados com essas atitudes e, na maioria das vezes, impedem-nas de permanecerem com 
os objetos, mas há uma justificativa bem coerente, fundamentada nos estudos de Winnicott 
sobre os objetos transicionais, que os contraria nisso. Winnicott (1975) explica que a criança 
adota determinados objetos ou brinquedos para fazer uma passagem de uma situação para 
outra, como na adaptação escolar, que é uma mudança de um ambiente social para outro. Esses 
objetos servem de apoio para que a criança mantenha o vínculo com sua casa e o ambiente de 
aconchego que ela transmite, com sua família e a segurança afetiva que esta lhe proporciona, 
sendo chamados pelo autor de objetos transicionais.

Figura 5

Para a fácil adaptação da criança à escola, é preciso que ela tome consciência do eu, do outro, do 
grupo, bem como se aproprie também do espaço. O ambiente físico deve ser dela e para ela e, portanto, 
deve ter a sua marca. O arranjo do espaço deve ser pensado de forma a propiciar o acesso aos materiais 
e a participação ativa. Ela tem de participar da organização, distribuição e arrumação dos materiais, e 
não receber tudo pronto do professor, que deve incentivá-la em participar do processo de interação do 
grupo.
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 Saiba mais

Para aprofundamento a respeito do conceito de objeto transicional, 
indicamos a leitura do livro O brincar e a realidade, de D. W. Winnicott.

3 CUIDAR E EDUCAR

Nos últimos tempos, a Educação Infantil tem sido foco de uma série de estudos investigativos. Isso 
tem acontecido pela consciência de que a infância é um período importante na vida de qualquer pessoa, 
e as experiências nela vividas podem influenciar, irreversivelmente, a formação do indivíduo.

Até os seis anos de idade são formadas as bases da personalidade. Observando o desenvolvimento de 
uma criança, as conquistas são grandes e rápidas nesse período. Ao nascer, ela não pode se movimentar 
sem a intervenção do adulto, e o choro é a forma mais eficiente de se fazer notar.

Até um ano de idade, a criança sustenta a cabeça, vira-se de um lado para outro, passa a se sentar, 
engatinhar e andar mesmo que seja com apoio, começa a balbuciar, emitir as primeiras sílabas e palavras, 
aprende a bater palmas e inicia brincadeiras, como as de esconder e achar o rosto.

Figura 6

Aproximadamente aos dois anos de idade, ela passa a correr e pular, além de formar frases inteiras, 
canta e passa a entender sequências de histórias e trocadilhos verbais. Depois disso, praticamente 
aprimora todas essas aprendizagens.

É muita coisa em um espaço de tempo tão curto, se comparado à quantidade de tempo que uma 
pessoa ainda tem pela frente em sua vida. Não é à toa que a infância tornou-se tema de interesse de 
muitos estudos que auxiliaram a prática pedagógica, na medida em que propiciaram, teoricamente, 
maior conhecimento sobre a criança, (desde como organizar o seu espaço às formas mais adequadas de 
alimentá-la), e, portanto, melhor atendimento em creches e pré-escolas. E esse conhecimento torna–se 
ainda mais importante ao professor em formação. Cada vez mais mulheres ingressam no mercado de 
trabalho e, como consequência, mais crianças ingressam na escola, onde permanecem por período 
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integral, ficando a cargo de professores todas as ações de cuidado e educação de que necessitam para 
um desenvolvimento saudável e pleno.

Um bom planejamento das atividades de cuidado favorece a formação de 
competências para um autocuidado e o aprendizado de regras sociais pelas 
crianças, que podem assim ampliar as possibilidades de controle sobre suas 
condições de saúde.

Atividades de cuidado pessoal podem ser lúdicas e promover a construção 
de hábitos e aprendizagem de regras. Suas metas são o desenvolvimento 
da autonomia e da autoestima. Isso requer boa integração com as famílias, 
adequada organização do ambiente, integração entre os professores e demais 
pessoas que trabalham na instituição para o estabelecimento de um programa 
que perdure por um longo período de tempo (OLIVEIRA, 2010, p. 189).

O planejamento das ações relacionadas ao cuidar são inicialmente os primeiros critérios de qualidade 
numa instituição. É claro que não são os únicos e sofrem influências culturais, mas ainda assim são 
bastante importantes e fazem parte da ação educativa.

O cuidado não deve ser visto como ato assistencialista de prover higiene e nutrição apenas, como 
ocorria na ocasião da criação das instituições de Educação Infantil, e muito menos o professor deve ser 
aquele que fornece cuidados físicos apenas, sem que seja necessária uma formação teórico-acadêmica 
mais complexa e rica. Esse modelo de formação empobrecida para atuar em escolas, com função 
unicamente assistencialista, já não é mais aceito nem desejável no meio educacional.

O profissional deve preparar-se para atuar nas escolas de Educação Infantil, e um dos aspectos 
importantes em sua formação é o conhecimento teórico sobre o crescimento, o desenvolvimento e a 
aprendizagem das crianças. Os cursos de formação inicial de professores precisam propor um currículo 
visando à formação de competências que os capacitem para atender às necessidades da criança de 
maneira integrada e global.

O crescimento está relacionado ao aumento físico, quantitativo do corpo; o desenvolvimento refere-se 
ao aumento das capacidades de realizar funções cada vez mais complexas; e a aprendizagem são as 
habilidades adquiridas em função da interação com o meio, dos estímulos apresentados às crianças. No 
exercício de suas funções, o professor deve ficar atento a esses três aspectos.

Outras áreas podem ter representantes atuando nas instituições de Educação Infantil, como 
nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, entre outros, formando então, uma equipe multiprofissional, 
mas é o professor que mantém contato direto e frequente com as crianças, sendo dele, portanto, a 
responsabilidade de perceber as necessidades delas.

A creche e pré-escola devem ser vistas como espaços educativos que envolvem o cuidado, a 
brincadeira e a aprendizagem em situações orientadas. Nas instituições de Educação Infantil, não há 
como cuidar sem educar e vice-versa. As duas ações são indissociáveis, integradas, inter-relacionadas.
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Cuidar, segundo o dicionário Aurélio é “ter cuidado, tratar”. É uma atitude de entrega, de 
dedicação. O cuidado envolve tanto os aspectos físicos que as crianças ainda não dominam quanto os 
afetivo-emocionais, que são ainda indefiníveis para elas, que não os podem enfrentar ou verbalizar.

Cuidar está relacionado à necessidade de sobrevivência dos seres vivos. Ao cuidar para que uma 
criança não se resfrie, ajudando-a a colocar um agasalho, o adulto está educando, ensinando-lhe noções 
importantes de prevenção a doenças e manutenção da saúde. Ao educar uma criança, no sentido de 
envolvê-la com noções matemáticas, por exemplo, o adulto está cuidando para que ela desenvolva suas 
potencialidades e possa ser um cidadão cada vez mais seguro e desenvolto na sociedade em que vive.

Nessas ações conjuntas, alguns cuidados estão relacionados à sobrevivência da criança, já quando 
bebê, uma vez que é ainda extremamente dependente das ações dos adultos para garantir sua 
alimentação, higiene e conforto. Assim como outros seres vivos no início da vida, o bebê está vulnerável 
a uma série de fatores, dentre eles o tempo: se está frio ou quente; ele depende de alguém que o deixe 
confortável em relação ao clima.

A maneira como a criança é tratada fará com que ela perceba se é ou não querida e aceita, dando 
início ao desenvolvimento de sua autoimagem. Por isso, tanto na família quanto na creche, o adulto 
deve dispensar cuidados a ela, de maneira carinhosa e delicada. Assim, se sentirá acolhida, amada e 
entenderá que sua existência é importante para outras pessoas.

Os cuidados básicos são vários. De início, exige-se atenção para as condições 
de habitabilidade da instituição: limpeza, ventilação, insolação, segurança 
e higiene de seus equipamentos. Locais inseguros ou insalubres devem ser 
reformados de imediato. Às crianças devem ser oferecidas água potável e 
alimentação adequada.

Se quisermos formar certos hábitos nas crianças, precisamos criar situações 
que os promovam. Por exemplo, oferecer cuidados de higiene pessoal que 
garantam limpeza e conforto, com banhos refrescantes, rotinas coletivas de 
uso de penico, rotinas de higiene bucal realizadas com humor, utilizando 
histórias com personagens que sirvam como modelo para imitação ou 
expressem resistências com as quais a criança se identifica e que pode 
superar. Além disso, uma meta básica nessas situações é reduzir o tempo de 
espera para ser atendido e promover a autonomia (OLIVEIRA, 2010, p. 189).

O professor deve ficar atento às necessidades de cuidados nos aspectos físicos e biológicos, sociais, 
educativos, econômicos e afetivos. Dentro dos aspectos físicos e biológicos, a nutrição é bastante 
importante, e alguns cuidados devem ser tomados no que se refere à alimentação da criança, a começar 
pela amamentação. De importância reconhecida, o aleitamento materno é motivo de campanhas da 
área de saúde.

O aleitamento materno desempenha um papel importante na saúde e 
desenvolvimento da criança, principalmente como fator de proteção contra 
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doenças infecciosas. Recomenda-se que toda criança seja amamentada 
exclusivamente no seio materno até os seis meses de idade. A partir dessa 
idade, as crianças devem começar a receber alimentação complementar e 
continuar a ser amamentadas até os 2 anos de idade. O início do aleitamento 
materno é praticamente universal em nosso meio, mas a sua duração é ainda 
baixa em algumas comunidades (HORTA, 2005, p. 50).

O leite materno é de excelente valor nutricional e não despende qualquer custo financeiro. Vale 
lembrar que a amamentação não se restringe à nutrição do corpo, embora esse seja um ponto importante: 
além de nutrientes, oferece proteção contra doenças e a oportunidade de troca de afeto entre mãe e 
filho, que também influi em outras áreas do desenvolvimento.

Figura 7

A sucção fortalece os músculos faciais responsáveis pelo desenvolvimento da fala. O esforço que o bebê 
faz para sugar o seio prepara sua musculatura facial para receber posteriormente outros tipos de alimentos 
mais sólidos e para a articulação das palavras com boa dicção. Por isso, no caso do uso de mamadeiras, os 
bicos devem assemelhar-se ao máximo com o seio, sendo feitos de materiais que se adaptam ao movimento 
de sucção e com orifícios bem pequenos para a passagem de pouca quantidade de leite.

As crianças que tomam o leite em mamadeiras precisam ser acomodadas de forma confortável, 
sentadas ou semissentadas. Deixá-las em posição reta, deitada, pode provocar engasgos e otites, uma 
vez que o leite, sendo líquido, entra pelo conduto auditivo.

Figura 8 Figura 9



28

Unidade I

Re
vi

sã
o:

 L
ua

nn
e 

- 
Di

ag
ra

m
aç

ão
: J

ef
fe

rs
on

 -
 1

4/
12

/1
1

A amamentação é complementada posteriormente com as sopas, que não devem ser processadas 
no liquidificador para que os alimentos não percam a consistência e as fibras. Nessa última fase, é 
importante habituar a criança às papas mais pastosas e consistentes, seguidas de alimentos amassados, 
preparando-a, então, para a alimentação normal.

Figura 10

Os lanches que as crianças levam para a escola, compostos de alimentos moles, pastosos, só dificultam 
o desenvolvimento dos músculos faciais. A alimentação que envolve frutas, legumes crus, queijos mais 
duros já contribui mais para essa musculatura e para o desempenho da oralidade.

O professor precisa não só orientar as famílias quanto incentivar as crianças a comerem alimentos 
saudáveis. De nada adianta enfatizar a importância das frutas na alimentação por uma semana, se a 
criança quando desembrulhar uma fruta para comer no lanche não receber a atenção e os elogios do 
professor.

A organização do almoço para as crianças deve visar tanto a uma alimentação 
que propicie seu desenvolvimento físico e sua saciedade, em uma atmosfera 
de prazer, quanto ao aprendizado de modos apropriados de alimentarem-se, 
definidos em uma cultura específica. Os professores costumam utilizar 
incentivos e proibições para conduzir esse aprendizado e ‘canalizar’ as ações 
infantis em direção a determinados padrões sociais. Essa situação pode 
tornar-se difícil, se a criança é cobrada, por vezes de forma dura, a ‘comer 
bonitinho’, enquanto seu descontrole motor é pouco trabalhado.

Como as crianças pequenas têm dificuldade de manejar corretamente 
talheres, mastigar alimentos e ingerir líquidos, necessitam de modelos mais 
experientes, de orientações individualizadas. Isso requer bom planejamento 
da situação como um todo, a presença de auxiliares durante as refeições e 
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uma rediscussão das instruções, muitas vezes confusas, que os professores 
dão às crianças.

Refeições realizadas no sistema de self-service favorecem o apetite. Elas 
ensinam a criança a perceber o que e quanto deve comer para saciar sua 
fome. Aprender a lidar com os objetos (facas, garfos, colheres, pratos, copos 
etc.) presentes em uma situação de almoço, por exemplo, propicia à criança 
a formação de habilidades motoras, de hábitos de conduta e o aprendizado 
de representações sobre o comer.

As áreas para refeições precisam ser especialmente organizadas. A atividade 
alimentar deve ser bem preparada e realizada sem pressa, apresentando-se 
às crianças os diversos pratos do cardápio diário, em um ambiente de 
valorização do paladar, dos bons modos à mesa e do partilhar a refeição 
com amigos. O cardápio do dia pode ser exposto na entrada da creche ou 
pré-escola para ciência diária dos pais. A possibilidade de fazer o próprio 
prato de almoço, escolhendo o que e quanto vai comer, deve ser propiciada 
ainda na creche, para os mais velhos, e continuar na pré-escola. Dessa forma, 
desenvolve-se a autonomia da criança, defendida na proposta pedagógica 
da instituição (OLIVEIRA, 2010, p. 190).

Pesquisas na área comprovam que, se a criança visualizar determinados alimentos por certo número 
de vezes, acabará colocando no prato para experimentá-los. Por isso, o professor pode incentivá-la a 
experimentar alimentos diferentes, mas não forçá-la usando prêmios e castigos.

O nutricionista é o profissional preparado para elaborar cardápios que contenham refeições 
equilibradas, com nutrientes adequados a cada faixa etária. Caso haja esse profissional na instituição, 
suas instruções devem ser seguidas e, se houver divergências, elas devem ser resolvidas em reunião nas 
quais reine o diálogo e a cooperação.

A higiene da criança também se refere aos aspectos físicos e biológicos. Lavar as mãos deve ser uma 
prática constante nas instituições de Educação Infantil, não somente antes e após as refeições e uso dos 
banheiros, mas após as brincadeiras com areia, tintas, argila entre outros materiais. Ainda, lavar o rosto 
pode ser bem confortável para as crianças nos dias de calor.

Outra prática um pouco esquecida nas escolas de Educação Infantil é a retirada dos resíduos que 
ficam nos tênis após as brincadeiras no tanque de areia, que geram bastante desconforto para as crianças. 
É uma boa oportunidade de ensinar as crianças a amarrarem seus tênis, favorecendo a independência 
em relação ao autocuidado, afinal, cadarços desamarrados podem provocar acidentes.

Os bebês que usam fraldas precisam de trocas frequentes e, embora a instituição estabeleça uma 
rotina para essa atividade, que facilita muito a dinâmica, o professor deve ficar atento a possíveis trocas 
extras.



30

Unidade I

Re
vi

sã
o:

 L
ua

nn
e 

- 
Di

ag
ra

m
aç

ão
: J

ef
fe

rs
on

 -
 1

4/
12

/1
1

Figura 11

Para o momento da troca de fraldas, o professor precisa preparar o ambiente e separar todo material 
necessário:

• o trocador, de preferência forrado com papel descartável;

• a fralda;

• lenços umedecidos ou algodão embebido em água morna;

• brinquedos para a criança distrair-se;

• lixeira para descartar os materiais sujos;

• luvas descartáveis;

• álcool;

• toalha de papel;

• sabonete líquido.

Como trocar:

• Levar a criança ao local apropriado para a troca, que deve ser equipado com uma cadeira ou 
bebê-conforto com cinto de segurança.

• Sentá-la na cadeirinha e conversar com ela durante todo o tempo, explicando-lhe que ela terá sua 
fralda trocada.

• Lavar as mãos com água e sabão líquido; colocar as luvas; limpar o trocador com toalha de papel 
e álcool, forrando-o com papel descartável.

• Pegar a criança no colo e deitá-la no trocador, oferecendo-lhe brinquedos antes de tirar a fralda 
para que ela não coloque as mãos na urina ou nas fezes.

• Retirar a fralda e dobrá-la, deixando-a embaixo dos glúteos da criança.
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• Iniciar a limpeza, usando os lenços umedecidos ou o algodão embebido em água morna, com 
movimentos de frente para trás. Se estiver muito suja, pode-se retirar o excesso de fezes com papel 
higiênico, mas sempre com esse movimento para não causar contaminações, principalmente nas 
meninas.

• Descartar todo o material sujo na lixeira apropriada.

• Colocar a fralda limpa com a parte maior atrás e ajustar na cintura da criança, utilizando as fitas 
adesivas que se localizam na lateral.

• Retirar as luvas e descartá-las. Vestir a criança e voltá-la à cadeira própria.

• Retirar o papel usado para forrar o trocador e limpá-lo novamente com toalha descartável e 
álcool.

• Lavar as mãos e pegar novamente o bebê.

• Para evitar acidentes, nunca deixe o bebê solto na cadeirinha ou no trocador.

Alguns bebês podem ser alérgicos ou não terem acesso a fraldas descartáveis, precisando usar as de 
pano. Nesse caso, os procedimentos para troca são os mesmos, devendo a fralda ser fixada com fita crepe 
apropriada e complementada de uma calça plástica para evitar vazamentos que passem para a roupa.

Sugerimos que pegue um boneco que tenha o tamanho de um bebê para treinar os procedimentos 
de troca de fraldas com ele.

As crianças que já sabem usar o banheiro precisam ser orientadas a realizarem sua higiene 
corretamente: não devem tocar o vaso sanitário e devem lavar as mãos com técnicas adequadas.

A escola de Educação Infantil é um local que incentiva as crianças a deixarem de usar fraldas, pois 
as menores observam as maiores utilizando o banheiro. Porém, o processo de desfralde deve ser iniciado 
após os dois anos de idade, quando a criança começa a controlar os músculos da região genital. Antes 
disso, ela precisa despender um esforço muito grande e ainda não está preparada.

Figura 12
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É aconselhável que a família e a escola estejam unidas para ajudar a criança no desfralde. O período 
mais adequado é o verão, quando a criança pode ficar com roupas leves, sendo menos possível que se 
resfrie quando eventualmente fica molhada.

Especialmente no inverno, ocorre de muitas crianças ficarem resfriadas, pois o ambiente propicia a 
proliferação de vírus. O professor deve cuidar para que elas limpem o nariz devidamente e com material 
adequado para não se ferirem em função da frequência dessa higienização.

Alguns professores acreditam que essas atividades não fazem parte de sua função, porém, 
particularmente nas situações em que as crianças têm um mal-estar, com vômitos e diarreia, o professor 
é a pessoa com a qual a elas contam para apoio, em função dos vínculos afetivos estabelecidos.

Quando há um horário para banho na instituição, o professor deve, antes, verificar a temperatura da 
água e depois cuidar para que a criança lave devidamente todas as partes do corpo.

Com os menores, é preciso retirar a fralda, realizar todo o procedimento de troca descrito 
anteriormente, para depois colocá-los na banheira também higienizada, se for o caso de crianças que 
ainda não ficam em pé. Deve-se cuidar para que a cabeça fique sustentada durante o tempo todo pelo 
antebraço do adulto, de modo que não entre água suja, sabonete ou xampu nos olhos da criança.

O banho deve começar pela cabeça, seguindo das partes mais limpas para as mais sujas. É 
preciso enxugar as crianças cuidadosamente para evitar fungos e ferimentos, como atrás das 
orelhas e entre os dedos dos pés, e depois vesti-las de acordo com a temperatura para garantir-lhes 
conforto.

Figura 13

Após o banho, o professor deve lavar suas mãos antes de passar para outra atividade. O sabonete, de 
preferência, deve ser líquido, pois assim evita-se a contaminação do bloco.

A higiene bucal também é outro hábito importante, não apenas na prevenção às cáries, mas também 
no controle da proliferação de outras bactérias que se instalam na mucosa e migram para outros órgãos 
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do corpo. A escovação deve ser estimulada após as refeições, e cada criança deve possuir sua escova e 
seu creme dental. Alguns professores separam uma única bisnaga de creme dental e a usam nas escovas 
de todas as crianças. Esse não é um procedimento adequado, porque as bactérias de uma escova vão 
passando para as outras. A movimentação correta da escova para uma limpeza eficaz deve ser ensinada 
às crianças por meio de brincadeiras, músicas, teatros e reforçada diariamente, sem cobranças, mas com 
estímulos e elogios.

Algumas lesões de pele e assaduras podem ser mais frequentes do que o esperado, assim como a 
contaminação do couro cabeludo por piolhos. As famílias devem ser orientadas quanto ao tratamento 
adequado em relação ao problema e à idade da criança.

As crianças aprendem a cuidar de sua higiene quando bem orientadas e ainda por observar o 
comportamento dos adultos. Sendo assim, os professores também precisam cuidar de sua higiene e de 
seu vestuário. A roupa tem de estar limpa e deve ser confortável para acompanhar a movimentação 
própria para o trabalho. Calças justas demais, decotes pronunciantes, camisetas curtas, cabelos soltos e 
unhas compridas não são adequados a esse tipo de profissão.

Ainda dentro dos aspectos físicos e biológicos, há a higiene do ambiente. O mobiliário que inclui 
mesas, cadeiras e armários etc. deve estar sempre limpo, especialmente quando as crianças dormem 
na instituição: os colchonetes devem ser revestidos de material impermeável para que a limpeza seja 
facilitada tanto entre um momento de sono e outro quanto quando a criança urinar enquanto dorme. 
O professor deve providenciar junto à direção ou às famílias lençóis para revestir os colchonetes, que 
devem ser lavados, no mínimo, toda semana.

No chão, principalmente onde engatinham os bebês, não se pode transitar com sapatos que estiveram 
nas ruas. Os profissionais devem trocá-los por sapatilhas fechadas ao entrarem nesses ambientes. Não 
é recomendável, nesse caso, o uso de sandálias abertas ou a permanência dos pés, descalços, tendo 
em vista a possibilidade de ferimentos, que, expostos, tanto podem infectar as crianças como serem 
infectados por elas.

Alimentar a criança enquanto ela está pelo chão é outra prática inadequada, pois, por mais limpo 
que seja o ambiente, as fraldas podem conter vazamentos.

Em relação à limpeza do ambiente, deve ser diária e rigorosa, em especial dos sanitários, trocadores, 
banheiros, pias, torneiras, mesas, maçanetas, pisos e utensílios da creche. Deve-se, semanalmente, expor 
almofadas, travesseiros e brinquedos de tecidos ao sol.

Um local adequado para o material de uso pessoal da criança, como chupetas, escovas e cremes 
dentais, pentes, toalhas, deve ser providenciado, de modo que estes permaneçam arejados, evitando-se 
assim que se desenvolvam neles mofo e fungos e o abrigo de poeira, conforme orienta Oliveira (2010, 
p. 190): “as áreas de higiene pessoal devem se bem cuidadas: pias e privadas baixas, muitos espelhos, 
toalhas individuais, assim como as escovas de dente guardadas de modo que permaneçam limpas e 
sejam reconhecidas individualmente pelas crianças”.
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O conforto da criança é mais um item dos aspectos físicos e biológicos, abrange a preocupação 
quanto ao calor ou frio, a movimentação, o sono e o repouso da criança. Dessa forma, a roupa 
adequada é algo que deve também ser observado pelos professores. No frio, muitas vezes as 
crianças chegam cheias de blusas e assim permanecem até a saída, mesmo que o tempo tenha 
esquentado perto da metade do dia. Às vezes, devido à intenção de incentivar a autonomia delas, 
os professores acabam não se lembrando de orientá-las sobre os momentos de colocar ou retirar 
os agasalhos.

A propósito da comodidade da criança, o extremo, ou seja, a demasiada imobilidade, também não 
é recomendável, não o é na verdade ao ser humano, muito menos em sua infância. Estudos recentes 
relacionam as atividades no computador e videogame com a obesidade infantil. Portanto, a criança 
precisa ser incentivada a praticar esportes e a envolver-se em brincadeiras em que haja movimentação, 
o que é saudável.

Quanto ao sono e repouso, a instituição, muitas vezes, comete uma série de desatinos. As crianças, 
por serem curiosas e estarem sempre em busca de novas explorações, parecem não querer descansar, 
mas o repouso é necessário, inclusive para que possam elaborar os conhecimentos adquiridos em suas 
atividades. Algumas delas pedem para dormir, outras demonstram cansaço e aceitam a sugestão do 
professor para descansar, mas outras brigam com o sono e acabam ficando irritadas e agressivas. Para 
estas, o professor precisa encontrar meios de persuadi-las a descansarem e acalmá-las com afeto e 
tranquilidade.

Figura 14

Em alguns momentos, o professor pode também perceber que a criança está deitada, sem dormir, 
apenas observando seus colegas brincarem. Ele deve deixá-la descansar, sem ficar insistindo para a sua 
participação.

Os horários para o sono e o repouso precisam ser flexíveis, pois as crianças possuem ritmos diferentes. 
É comum acontecer de professores brigarem e obrigarem-nas a dormirem numa luta cansativa e de 
acordarem-nas, depois de já estarem dormindo profundamente, por estar na hora de realizar outra 
atividade. Deve-se ponderar, nesse caso, que uma ou outra criança que precise de um pouco mais de 
tempo para dormir não prejudicará o andamento do grupo. Se for horário de lanche, pedir à cozinha que 
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guarde algumas refeições para essas crianças não pode ser um transtorno, afinal, os principais objetivos 
da instituição devem estar a serviço das necessidades das crianças.

Ainda referentes aos aspectos físicos e biológicos, são os cuidados de proteção. Quanto à prevenção 
de acidentes, os professores não podem negligenciar a atenção a elas. Os acidentes podem ocorrer tanto 
nas áreas livres, nas quais correm, como dentro de pequenos espaços. A ocupação maior do professor 
durante o trabalho deve ser as crianças, sendo sua função observá-las, brincar e conversar com elas. 
Assim, o bate-papo com os colegas deve ficar para o momento do cafezinho, em local apropriado. Em 
várias instituições, professores são flagrados escolhendo produtos de beleza em catálogos ou contando 
para os colegas como foi a festa do final de semana, enquanto elas brincam sem a devida vigilância.

Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), o acidente configura-se “como um 
acontecimento independente da vontade humana, desencadeado pela ação repentina e rápida de causa 
externa, produtora ou não de lesão corporal e/ou mental” (BACK et al 1989, p. 379-391). Muitos são os 
acidentes que podem ocorrer na escola, como a introdução de objetos em orifícios do corpo, contusões, 
lesões, e, por isso, o profissional não deve ausentar-se nunca da presença das crianças, nem mesmo 
quando elas estão em atividade ou dormindo. Essa atitude configura negligência por abandono de 
incapaz.

Quando algum corpo estranho entra ou cai nos olhos, a primeira providência é lavá-los com soro 
fisiológico ou água filtrada e tentar perceber se saiu, pedindo para a criança piscar várias vezes, não 
a deixando esfregá-los jamais. Se se tratar do nariz, o professor pode pedir a ela para assoá-lo, se ela 
souber, e caso envolva a garganta pode pedir que provoque um pouco de tosse. Ao perceber que o 
objeto pode obstruir a respiração, deve chamar imediatamente o serviço de emergência.

No caso de contusões causadas por quedas e pancadas, mediante as quais normalmente se forma um 
hematoma, o professor pode aplicar compressas de gelo. As pomadas para esse tipo de lesão devem ser 
evitadas, pois algumas crianças podem apresentar alergias. Os professores precisam ainda ficar atentos 
a possíveis aumentos de inchaço,tontura ou outro tipo de consequência relacionada à pancada.

Nas quedas de dentes em tombos ou pancadas, o ideal é que a criança seja levada ao dentista com 
o dente na própria boca ou que ele seja colocado num recipiente com soro fisiológico ou leite, para não 
desidratar e facilitar o reimplante.

Quanto às lesões com cortes, escoriações e fraturas, o professor deve avaliar a gravidade do caso e, 
se necessário, encaminhar a criança para atendimento médico especializado. Em situações mais graves, 
deve chamar o serviço de emergência, notificar a família e encaminhá-la ao pronto-socorro. Caso o 
profissional esteja preparado, pode ministrar os primeiros socorros, mas nunca tentar resolver se não se 
sentir seguro e capacitado.

Outra intervenção relativa à proteção é a prevenção de doenças. Para prevenir a proliferação de 
vírus e bactérias entre as crianças e evitar que uns contaminem aos outros, podem ser tomadas algumas 
medidas relacionadas ao ambiente e utensílios. Cuidar para que os ambientes recebam ventilação e 
insolação é uma medida diária simples, que pode evitar gripes e resfriados.
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A higienização adequada de brinquedos e utensílios de refeitório é importante para que não 
acumulem resíduos ou mesmo a saliva dos bebês que costumam levar tudo à boca.

Os bebês que tomam mamadeira devem permanecer em posição sentada, pois se ficarem deitados, 
o leite pode escorrer pelo conduto auditivo, provocando a infecção de ouvido.

No caso da necessidade de tomar alguma medicação, os remédios devem ser dados preferencialmente 
pela família, que deve ajustar o horário do medicamento para quando a criança estiver em casa. Caso 
seja impossível, a escola não deve ministrar remédio algum sem receita médica e, de preferência, deve 
incumbir a alguém a responsabilidade dessa tarefa, afinal, com tantas atribuições, é bem possível que o 
professor se esqueça dos horários corretos.

O remédio sem receita não é um hábito saudável. Há estudos que relacionam estreitamente o 
consumo de drogas na fase adulta com o uso corriqueiro de remédios na infância, como, o alcoolismo 
ao uso de xaropes para tosse ou tônicos para abrir apetite.

O acompanhamento do desenvolvimento, tomando por base o peso e a estatura, pode evitar 
problemas de saúde mais sérios. Observar se a criança não está com o peso e a altura adequados para 
a idade e notificar os pais para que façam uma avaliação médica do filho é uma responsabilidade do 
professor, bem como alertar a família no caso de inapetência ou excesso de apetite, febre, prostração, 
entre outras reações incomuns.

No que diz respeito à saúde, as crianças devem ser continuamente 
observadas para acompanhamento e detecção precoce de sinais e sintomas 
a serem comunicados à família e encaminhados aos serviços de saúde. 
O conhecimento, pelos educadores, de medidas de primeiros socorros é 
fundamental. A prescrição de medicamentos só pode ser feita sob estrita 
observação médica. Crianças com necessidades educacionais especiais devem 
ser atendidas segundo orientações básicas dadas por pessoal especializado. 
Tudo isso requer eficiente comunicação da creche ou pré-escola com as 
famílias das crianças (OLIVEIRA, 2010, p. 191).

O cuidado relacionado aos aspectos sociais inclui a atenção ao sentimento de pertencimento da 
criança a um grupo familiar e comunitário, cujas relações entre os membros devem ser baseadas na 
confiança para que ela possa se aceitar em sua raça, cor, condição física, religião.

Os cuidados educativos referem-se basicamente a comportamentos e regras socialmente aceitos, 
que não são universais, mas correspondem às normas combinadas e convencionadas como corretas 
em uma determinada cultura. Adotar posicionamentos éticos também se vincula a esse aspecto do 
cuidado. Cabe ao adulto estabelecer os devidos limites à criança para que possa conviver obedecendo 
as regras. O limite é também um tipo de cuidado psicológico necessário, por meio do qual ela 
percebe a preocupação do outro com a sua segurança física e emocional, sentindo-se então amada 
e protegida.
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Figura 15

Todo ser humano precisa de um mínimo de condições financeiras para seu sustento. As necessidades 
básicas como acesso a água potável, saneamento básico, energia elétrica, vestuário e alimentação 
despendem custos. As crianças, além disso, precisam de brinquedos e objetos lúdicos para o seu 
desenvolvimento saudável. O professor pode auxiliar a família, encaminhando-a a serviços públicos 
gratuitos que possam minimizar as dificuldades econômicas.

O cuidado quanto aos aspectos afetivos tem como principal expressão o sentimento da criança de ser 
aceita, desejada e amada. Ninguém aprende a dar carinho se não o receber. Contudo, o estabelecimento 
de limites e regras sociais deve ser estável e constante, coerente e consistente. A criança não pode 
cumprir normas e acordos se um dia puder fazer algo e no dia seguinte não puder mais. As regras 
existem por um motivo determinado, relacionado à segurança ou ao bem-estar coletivo, por isso, se elas 
existem não podem ser burladas nunca.

Nesse sentido, inclui-se também a questão da violência doméstica, que, além da dor física, ainda leva 
a criança a pensar que não merece amor, atenção e carinho, o que lhe traz sérios problemas emocionais. 
Todos esses cuidados, que independem da cultura, são necessários a toda população infantil e devem 
ser considerados como de direitos universais.

4 A RELAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM O ENSINO FUNDAMENTAL E A 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Na trajetória histórica das concepções sobre infância, a criança foi vista como adulto em miniatura 
até ter suas características, necessidades e direitos reconhecidos. Estudos da psicologia, sociologia e 
antropologia realizaram importantes descobertas sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem 
das crianças, chegando ao reconhecimento de que elas possuem uma série de capacidades e aprendem 
por meio da ação.
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Sendo a construção de concepções teóricas um processo sociocultural e político, temos hoje, entre 
aquelas que devem embasar o trabalho nas escolas de Educação Infantil, as seguintes:

• a criança como sujeito histórico e social, ser único, capaz de construir conhecimentos pela 
interação com o meio e com outras pessoas;

• a educação que envolve concomitantemente a oferta de situações de aprendizagens significativas 
e as que envolvam cuidados;

• a função do professor de mediador do conhecimento e problematizador do cotidiano.

Analisando essas concepções pode-se perceber que elas não são exclusivas da Educação Infantil, 
mas são apropriadas aos demais níveis de ensino, uma vez que toda pessoa, seja de que idade for, é um 
sujeito histórico e social, ser único, capaz de construir conhecimentos pela interação com o meio e com 
outras pessoas. Por exemplo, no caso de um aluno universitário, sua aprendizagem também se dará pela 
interação. O que o diferencia é a possibilidade de abstrair mais conceitos, pois já teve contato com uma 
quantidade maior de informações e experiências.

A questão do cuidado também não pode ser entendida apenas como necessidade das crianças na 
fase da Educação Infantil. Até a vida adulta todo ser humano precisa de cuidados biológicos, afetivos, 
educativos, econômicos e sociais.

Portanto, quando se trata de questionar a qualidade de atendimento nas instituições de Educação 
Infantil, deve-se avaliar se o problema não é amplo, relacionado a toda educação, pois as propostas 
escolares sem intencionalidade pedagógica e objetivos educacionais não são adequadas a nenhum nível 
de ensino.

Em se tratando da trajetória vivida pelas instituições de Educação Infantil, quando se questiona 
o caráter assistencialista assumido por muito tempo, o que se pretende é gerar reflexões acerca da 
importância das experiências vividas na infância, da consciência de que a criança, entre o nascimento 
e os seis anos, possui uma série de direitos que não eram reconhecidos anteriormente. Contudo, essa 
defesa pela valorização da Educação Infantil não significa dar mais importância a ela do que aos outros 
níveis de ensino ou que as demais faixas etárias nunca tenham vivido esse tipo de problema. É preciso 
encarar a educação como um processo contínuo, no qual todos os níveis que compõem a educação 
básica, a saber, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, têm essencial importância, são 
interdependentes na formação do aluno, e assim como os outros níveis de ensino superiores também 
contribuem imensamente para o seu desenvolvimento.

As concepções que defendem a Educação Infantil voltada para si própria, opondo-se à ideia de 
que ela sirva como preparação para o Ensino Fundamental ou simplesmente como antecipação dos 
conteúdos escolares de outros níveis, não têm, portanto, o intuito de relegá-los, mas de defendê-la 
como também complementar a esses ensinos e vice-versa.

É fato que as crianças que frequentam escolas de Educação Infantil chegam mais preparadas 
ao Ensino Fundamental e, como consequência, têm uma formação melhor nesse nível de ensino. 
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Assim também ocorre quando ela ingressa no Ensino Médio com uma boa escolarização do Ensino 
Fundamental. A simples experiência de frequentar a Educação Infantil já a torna familiarizada com 
materiais, instrumentos e ritmo escolar.

O desenvolvimento é um processo contínuo e complexo, no qual as aprendizagens vão se agregando 
numa rede de significações, sendo, portanto, preciso pensar em alianças. “Um dos elos entre a Educação 
Infantil e o Ensino Fundamental talvez seja um projeto de formação humana, formação para emancipação 
das crianças e dos adultos que nesses espaços atuam” (SOUZA, 2008, p. 27).

Figura 16 Figura 17 Figura 18

Pensemos na alfabetização. Anteriormente essa atividade era priorizada por volta dos sete anos de 
idade, e muitas vezes professores da Educação Infantil eximiam-se de qualquer trabalho relacionado ao 
tema, alegando que isso era uma função do Ensino Fundamental. Com a descoberta de que a criança 
constrói hipóteses sobre a escrita desde que toma contato com o mundo gráfico em seu cotidiano 
(o que acontece, praticamente, desde que a criança nasce), ficou a encargo da Educação Infantil a 
responsabilidade de alfabetizá-la. Assim, os papéis inverteram-se, contudo muitas vezes, ouvem-se 
professores do Ensino Fundamental dizendo que não podem fazer nada se a criança chegou sem 
condições quando elas ainda não estão alfabetizadas.

É lastimável a visão desses professores, que parecem pactuar com um “jogo de empurra” inadmissível 
na educação, seja ela de qual nível for. O Ensino Fundamental hoje, composto de nove anos, recebe as 
crianças de seis anos, que na maioria das vezes estão em processo de alfabetização iniciado e não 
completado na Educação Infantil, e então de quem é agora a responsabilidade pela alfabetização? A 
propósito, parece-nos mais coerente o pensamento de Souza (2008, p. 27):

Nessa perspectiva, estabelecer relação com a escola, construir projeto com 
ela, apropriar-se até de práticas escolares não significaria, necessariamente, 
ao meu juízo, um enquadramento limitador: o desafio de estar junto sem ser 
igual! O que está em jogo é uma educação de qualidade, aqui entendida como 
inventiva, crítica, acolhedora, propositiva, provocativa, planejada, e isso a escola 
pode ser, mesmo que parcialmente, assim como as práticas de Educação Infantil 
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também podem estar corroídas de improvisação, de espontaneísmos, de pobreza 
cultural. A questão da qualidade remete ao direito ao acesso e permanência à 
educação, direito que tem sido constantemente negado às crianças brasileiras, 
especialmente às de Educação Infantil (SOUZA, 2008, p. 27).

Do mesmo modo é importante pensar que as crianças, ao passarem da Educação Infantil para o 
Ensino Fundamental, têm a sua rotina completamente modificada. No nível anterior eram valorizadas 
as atividades lúdicas, a interação, os jogos e brincadeiras, que, normalmente não são mais usadas como 
recursos do ensino com crianças maiores. Isso significa que, com uma diferença de dois meses ou um 
ano, a criança não precisa mais brincar?

Nessa linha de raciocínio é importante incluir reflexões sobre a avaliação na educação. Para que 
serve? Qual é a sua função?

Tomando como parâmetro que as aprendizagens ocorrem em um processo contínuo e complexo, a 
avaliação deve levar em conta que, especialmente com crianças pequenas, não há como mensurar com 
exatidão certas aprendizagens dentro de um processo, devendo-se ter, portanto, como objetivo principal o 
sucesso delas na aprendizagem, e jamais a seleção daquelas que irão ou não para o Ensino Fundamental.

Muitas vezes, os professores preocupam-se e pensam se não seria melhor a criança ficar mais um 
pouco na Educação Infantil para conquistar certas habilidades. Houve um tempo, inclusive, em que 
algumas escolas retinham a criança no pré por entenderem que não estivessem “prontas” para serem 
alfabetizadas.

Esse conceito de prontidão está relacionado à ideia de que a criança precisa de pré-requisitos para 
avançar a outras etapas de aprendizagem. Assim, as escolas de Educação Infantil treinavam a coordenação 
motora com as crianças em entediantes e cansativos exercícios. Se elas não tivessem o traçado firme e 
regular eram consideradas sem condições para a alfabetização e muitas vezes retidas. Havia ainda o caso 
daquelas que, mesmo retornando alfabetizadas das férias, por uma questão de dois meses, passavam um 
ano inteiro repetindo atividades que já haviam feito. Some-se a isso o fato de elas perderem o direito de 
continuar convivendo com os amigos da mesma idade, passando a ter de relacionar-se com colegas um 
ano mais novos, o que às vezes gera incompatibilidade de interesses pelas brincadeiras.

Segundo artigo 31, da seção II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de dezembro de 1996, “[...] a 
avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de 
promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental”.

 Saiba mais

Para ler a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional na íntegra, 
acesse: <http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2762/
ldb_5ed.pdf>.



41

Re
vi

sã
o:

 L
ua

nn
e 

- 
Di

ag
ra

m
aç

ão
: J

ef
fe

rs
on

 -
 1

4/
12

/1
1

ORIENTAÇÃO E PRÁTICAS EM PROJETOS NA INFÂNCIA

Sendo assim, de acordo com as orientações do Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil, a avaliação deve ter como foco a criança, e não o grupo, ou seja, o professor precisa perceber os 
progressos individuais, verificar quais aprendizagens foram conquistadas durante certo período de tempo 
por uma determinada criança. É lógico que se ela já estiver alfabetizada no início do ano o professor não 
precisará cumprir esse objetivo, mas se ela sequer tiver tido contato com materiais escritos, estando ao 
final do ano em hipótese silábica de escrita, seus progressos foram muitos.

 Observação

A hipótese silábica é a situação na qual a criança acredita que a escrita 
tenha relação com o som da palavra e então escreve um símbolo que 
normalmente é uma letra para cada sílaba, podendo atribuir ou não valor 
sonoro, ou seja, o símbolo pode ou não ter ligação com o som da sílaba.

A criança tem o direito, garantido por lei, de ser matriculada na primeira série do Ensino Fundamental 
aos seis anos de idade.

Entendo que a consolidação da identidade da Educação Infantil como campo 
próprio, dotado de valor social e político-educativo, se faça conjuntamente 
na luta pela ampliação da oferta da Educação Infantil de qualidade, mas 
também na incansável vigília do cumprimento da lei em favor dos pequenos 
(SOUZA, 2008, p. 29).

Por isso, a função da avaliação não deve ser punir, selecionar, reter ou excluir, mas auxiliar a criança 
na conquista de aprendizagens. Para tanto, o professor precisa observar e registrar atentamente o 
cotidiano, as ações das crianças, tendo sempre à mão materiais para esse fim. Um bloco de papel e 
uma caneta são importantes, mas nem sempre suficientes. Uma máquina fotográfica pode ser uma 
opção mais interessante, na medida em que os momentos “instantâneos” do cotidiano podem ser 
registrados. Uma brincadeira, uma conquista, uma nova parceria estabelecida no grupo de crianças, 
quando fotografados, podem transformar-se em um registro mais eficiente, capaz de avivar muito mais 
a memória do professor do que palavras soltas, registradas com garranchos, em função da pressa. Filmar 
também é outro recurso interessante, mas nem sempre é possível ao professor, por estar coordenando 
a atividade. Além do mais, é preciso ter cuidado com esse tipo de registro pela questão dos direitos de 
imagem, principalmente com relação a menores de 18 anos.

 Observação

O termo garrancho é usado para referir-se a letra feia ou mesmo 
ilegível.

A avaliação é um instrumento para redirecionar a prática e, por isso mesmo, tem de ser sistemática 
e contínua. Diariamente, o professor deve ler e reler seus registros, levantar os progressos das crianças e 



42

Unidade I

Re
vi

sã
o:

 L
ua

nn
e 

- 
Di

ag
ra

m
aç

ão
: J

ef
fe

rs
on

 -
 1

4/
12

/1
1

organizar procedimentos para novas conquistas. Ela não é, portanto, um detector de problemas. É muito 
comum que os professores definam-na como um meio de perceber as dificuldades das crianças para 
saná-las, já partindo do pressuposto de que elas sempre têm ou que possuem somente dificuldades.

Se houver uma mudança na ótica, percebendo a situação por outro ângulo, pode-se enxergar um 
grupo de crianças, todas diferentes umas das outras e, portanto, com aprendizagens diferentes. Quando 
se olha o grupo todo e constata-se que a maioria tem uma determinada habilidade, pode-se concluir 
arbitrariamente que apenas uma criança não a tenha. Entretanto, se o foco for direcionado para as 
conquistas individuais, com certeza o professor perceberá que só fulano faz isso e só beltrano faz 
aquilo.

A avaliação, portanto, não deve reduzir-se à detecção das dificuldades, mas à percepção das 
habilidades e competências de cada um. As limitações são naturais, todos devem ter, senão seriam 
supercrianças, super-homens ou talvez deuses. Oliveira (2010, p.260) nesse sentido defende que:

As crianças devem sentir-se aceitas incondicionalmente, embora alguns de seus 
comportamentos possam ser modificados. O importante é o professor servir-se 
de modelos de avaliação do desenvolvimento, voltados para a detecção de 
zonas de desenvolvimento proximal de cada criança, ou seja, buscar conhecer 
caminhos emergentes, e não meramente constatar obstáculos.

Para bem avaliar, o professor precisa superar vieses ideológicos e pessoais 
e proceder ao questionamento de estereótipos que atrapalham sua 
relação com as crianças. As fontes para o estabelecimento de indicadores 
de avaliação educacional devem levar em conta as teorias acerca do 
desenvolvimento infantil já elaboradas. Muitas delas consideram a criança 
como algo universal, e não como uma invenção social no interior de uma 
rede de relações de poder, de preocupações políticas e de investimentos 
de valor. Decorre daí que a classificação das crianças, segundo uma escala 
de méritos e valores, geralmente orientada por informes vulgarizados 
da psicologia, exerce nelas efeitos muito marcantes, atribuindo-lhes 
qualidades psicológicas e morais que terminam por funcionar como 
canalizadores do seu desenvolvimento, dentro do que foi chamado de 
‘profecia autorrealizadora’.

Também é preciso que o professor reflita sobre seu conceito de erro, afinal o acerto é alcançado, muitas 
vezes, após inúmeras tentativas falhas. Errar é normal. “É errando que se aprende” diz o dito popular. Por 
isso, não se deve desvalorizar o produto do aluno, foi até onde ele conseguiu chegar. É preciso apontar 
as conquistas, ressaltando o que ele já sabe, e não o que ainda não conseguiu apreender.

No entanto, não significa que o professor deva aceitar qualquer produção, considerar tudo ótimo, 
sabendo que a criança é capaz de fazer melhor. Caso ela, anteriormente, tenha demonstrado condições de 
realizar algo melhor do que o apresentado, ele deve sinalizar que ela poderia, se quisesse, imprimir mais 
qualidade ao trabalho. Esse procedimento é o mesmo que dar condições à criança para que desenvolva 
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a metacognição, que é a capacidade de perceber o que já sabe e o que ainda não sabe fazer, mas saberá 
um dia. Conforme Oliveira (2010, p. 260),

ao contrário, as análises integrantes da avaliação são, a um só tempo, situacionais, 
por envolverem respostas da criança a um conjunto de fatores, e provisórias, visto 
que a criança e a relação que ela estabelece com seu ambiente estão em constante 
mudança. Novas pesquisas sobre o desenvolvimento infantil feitas em diversos 
países revelam que as crianças demonstram diferentes competências sociais, 
dependendo da forma como interagem com seus contextos de desenvolvimento. 
Estes envolvem uma ecologia física e social em que se incluem as estratégias 
de cuidado e de interação utilizadas. Daí a necessidade de uma definição mais 
sofisticada dos ambientes socioculturais em que a criança se insere.

Avaliar a Educação Infantil implica detectar mudanças em competências 
das crianças que possam ser atribuídas tanto ao trabalho realizado 
na creche e pré-escola quanto à articulação dessas instituições com 
o cotidiano familiar. Implica analisar, com base em escalas de valores, 
as mudanças evidenciadas. Exige o redimensionamento do contexto 
educacional–repensar o preparo dos profissionais, suas condições 
de trabalho, os recursos disponíveis, as diretrizes defendidas, os 
indicadores usados –, para promovê-lo ainda mais como ferramenta 
para o desenvolvimento infantil. Envolve conhecer os diversos contextos 
de desenvolvimento de cada criança, sendo um retrato aberto, que 
pontua uma história coletivamente vivida, aponta possibilidades de 
ação educativa, avalia as práticas existentes. Trata-se de um campo de 
investigação, não de julgamento, que contribui decisivamente para a 
busca de uma proposta pedagógica bem delineada.

Conhecer a criança implica em realizar diagnósticos para descobrir quais são seus conhecimentos 
prévios e ainda o que espera ela nas próximas séries. É percurso, é constante movimento, não tem ponto 
final. Daí a importância de refletir-se sobre a passagem da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. 
Seria bem proveitoso que os professores, juntos, unidos, pensassem em encontrar caminhos que 
favorecessem os percursos de aprendizagens das crianças, tocantes inclusive à avaliação, que deve ter 
função formativa em todos os níveis de ensino.

 Resumo

O estágio supervisionado é uma atividade importante para a formação 
de qualquer profissional, pois é uma oportunidade de aproximar teoria 
e prática. A observação das práticas pedagógicas complementa a teoria 
estudada em textos e aulas, proporciona a troca de experiências entre os 
alunos e entre os estagiários e os professores que já atuam nas instituições 
de Educação Infantil.
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A escola de Educação Infantil é o campo de estágio do estagiário e 
nela deve procurar problematizar a prática educativa, no sentido de 
perceber quais investigações podem ser feitas para melhorar a qualidade 
no atendimento.

A possibilidade de experimentar situações reais da futura profissão permite 
ao estagiário desenhar e construir seu papel de professor-pesquisador, 
capaz de proceder a uma leitura apurada da realidade, levantar as possíveis 
necessidades e contribuir com a equipe da escola para o processo de reflexão 
coletiva, sugerindo alternativas de encaminhamentos.

O aluno estagiário deve adotar um comportamento ético, educado, não 
interferindo negativamente num espaço que já está estruturado, realizando 
uma leitura com olhar contextualizado, tentando romper com o preconceito 
que pode estar associado à supervalorização da teoria conhecida nos cursos 
de formação.

Para a conclusão das atividades de estágio há a necessidade de elaboração 
de um documento que consiste em um relatório das observações e atividades 
realizadas durante o período de estágio. É o relato das experiências durante 
o estágio curricular, das vivências que levam a compreender a dinâmica da 
instituição de Educação Infantil.

Durante as atividades de estágio o aluno perceberá que as crianças têm 
entrado na escola de Educação Infantil cada vez mais cedo e se deparam 
com um ambiente bastante diferente daquele que ela frequentou até então. 
Mesmo que a criança já frequente a escola, existem situações às quais ela 
precisa se readaptar como a mudança de um professor ou um período mais 
longo de feriados, ou ainda problemas de saúde que a fizeram ficar afastada 
do convívio escolar. Por isso, convém a presença de alguém de confiança 
dela dentro da escola nos primeiros dias; embora pareça inconveniente 
para alguns professores, é necessária.

As primeiras experiências sobre a escola são importantes, pois delas 
dependem as impressões que as crianças guardarão por um bom período de 
tempo. Essas experiências dependem do arranjo que a escola e o professor 
fazem do ambiente escolar, que teoricamente devem ser coerentes com as 
características do desenvolvimento dos educandos.

O desenvolvimento infantil, segundo as teorias construtivistas, sofre 
uma evolução progressiva, mas não linear, em etapas nas quais as crianças 
avançam e retrocedem. É um processo global, e para evoluírem afetivamente, 
são necessárias evoluções cognitivas e vice-versa. Portanto, a afetividade 
evolui juntamente com outras conquistas cognitivas e físicas, depende da 
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construção da identidade e esta se inicia com os processos de diferenciação 
sofridos no início da vida, do eu e do outro, quando a criança percebe-se 
como um organismo separado e independente, fisicamente, do adulto. Essa 
conquista é de ordem intelectual, mas influencia as conquistas afetivas.

A noção de identidade é demorada e ocorre por etapas. A primeira delas, 
no primeiro ano de vida é marcada pela apropriação corporal. Essa construção 
também depende da conquista da consciência social. A criança percebe-se 
integrada ao ambiente. Somente quando ela passa a negar o outro e opor-se a 
ele é que se vê dentro do ambiente social, mas não como uma parte indissociável 
dele. É o que se chama superação da sociabilidade sincrética.

A oposição é importante para a criança firmar-se como um individuo. É 
opondo-se que ela vai construindo sua autonomia, e essa etapa ocorre em 
torno dos três anos de idade.

Por volta de quatro anos, apesar de ainda não ter seu eu completamente 
dissociado, apresenta-se com características mais positivas, manifestando 
atitudes de boa vontade com os outros.

Diante dessas ideias e comparando-as com as primeiras experiências 
escolares das crianças, percebe-se um grande descompasso, afinal, num 
momento importante de diferenciação entre o eu e o outro, os materiais no 
ambiente escolar são de todos, durante o tempo todo. Dessa forma, elas se 
deparam precocemente com rígidos padrões de comportamento e têm de 
atender prontamente aos comandos da professora, desapegar-se de seus 
materiais pessoais e escolares.

Nos últimos tempos, a Educação Infantil tem sido foco de uma série 
de estudos investigativos. Isso tem acontecido pela consciência de que a 
infância é um período importante na vida de qualquer pessoa.

Cada vez mais mulheres ingressam no mercado de trabalho e por 
consequência mais crianças ingressam na escola e permanecem em período 
integral, ficando a cargo do professor as ações de cuidado e educação que 
uma criança necessita para um desenvolvimento saudável e pleno.

Cuidar e educar são indissociáveis. Ao cuidar para que uma criança 
não se resfrie, ajudando-a a colocar um agasalho, o adulto está educando, 
ensinando-lhe noções de prevenção a doenças, importantes para a 
manutenção da saúde. Ao educá-la, envolvendo-a com noções matemáticas, 
por exemplo, o adulto está cuidando para que a ela desenvolva suas 
potencialidades e possa ser um cidadão cada vez mais seguro e desenvolto 
na sociedade em que vive.
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Nessas ações conjuntas, alguns cuidados são relacionados à 
sobrevivência da criança, já quando bebê, uma vez que é ainda 
extremamente dependente das ações dos adultos. Assim, o professor deve 
ficar atento às necessidades de cuidados nos aspectos físicos e biológicos, 
sociais, educativos, econômicos e afetivos.

Nos aspectos físicos e biológicos são itens importantes: a nutrição e 
o conforto da criança, a higiene corporal e bucal, a higiene do ambiente, 
dos materiais e utensílios, assim como a higiene e vestuário adequados dos 
profissionais, a prevenção de doenças e de acidentes.

Os outros aspectos de cuidados: sociais, educativos, econômicos e afetivos, 
são necessários a toda população infantil e considerados universais.

O desenvolvimento é um processo contínuo e complexo, no qual as 
aprendizagens vão se somando numa rede de significações, sendo portanto 
preciso pensar no ensino de maneira integrada, com uma continuidade 
coerente na passagem da Educação Infantil para o Ensino Fundamental e 
assim, sucessivamente. Portanto, quando se trata de questionar a qualidade 
de atendimento nas instituições de Educação Infantil deve-se perceber se o 
problema é amplo, relacionado a toda educação.

Tanto a Educação Infantil, como o Ensino Fundamental, como o 
ensino médio compõem a educação básica e, se são contíguos no mesmo 
processo, devem se complementar. A crianças que frequentam escolas de 
Educação Infantil chegam mais preparadas ao Ensino Fundamental e, por 
consequência, têm uma formação melhor nesse nível de ensino. Assim 
também ocorre quando elas ingressam no Ensino Médio com uma boa 
escolarização do Ensino Fundamental. A simples experiência de frequentar 
a Educação Infantil já torna a criança familiarizada com materiais, 
instrumentos e ritmo escolar.

A passagem de um nível para outro deve ser realizada de maneira 
suave, para que a criança não tenha dificuldades de adaptação. Assim, os 
instrumentos de avaliação devem objetivar a progressão das aprendizagens, 
e não a simples reprovação.

A avaliação deve ser compreendida como um instrumento para 
redirecionar a prática e, por isso mesmo, tem de ser sistemática e contínua. 
Diariamente o professor deve ler e reler seus registros, levantar os progressos 
das crianças e organizar procedimentos para novas conquistas.

Conhecer a criança implica em realizar diagnósticos para descobrir 
quais são seus conhecimentos prévios, assim como o que ela espera nas 
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próximas séries. É percurso, é constante movimento, não tem ponto final. 
Daí a importância de se refletir sobre a passagem da Educação Infantil para 
o Ensino Fundamental. Seria bem proveitoso que os professores juntos, 
unidos, pensassem em encontrar caminhos que favoreçam os percursos de 
aprendizagens das crianças, dentre eles a avaliação, que deve ter função 
formativa em todos os níveis de ensino.

 Exercícios

Questão 1. Leia atentamente o texto em seguida:

“Promessas e escolas

A um ano e dez meses do final do mandato do prefeito Gilberto Kassab (DEM), fica patente que uma 
de suas principais promessas de campanha – acabar com a crônica falta de vagas em creches em São 
Paulo – não será cumprida. [...] No caso das creches, o crescimento na oferta de vagas nos últimos anos 
foi superado pela consistente alta da procura. O número de crianças em instituições ligadas à prefeitura 
saltou de 60 mil em 2005 para 187 mil neste ano, inegável avanço. Mas ainda há 100 mil à espera de 
um lugar.

Sem ter onde deixar filhos pequenos, as mulheres, cada vez mais presentes no mercado de trabalho, 
têm de enfrentar o dilema entre abrir mão do emprego e expor as crianças a riscos, deixando-as em casa 
ou com conhecidos. O problema é bem menor na pré-escola, mas ainda persistem 20 mil alunos sem 
vagas. [...] A falta de vagas nas creches é apenas o primeiro dos inúmeros obstáculos. O prefeito Gilberto 
Kassab tem de fazer valer sua promessa e acelerar a solução de um problema que afeta milhares de 
famílias paulistanas.” (Folha de S. Paulo, p. A2, 10 mar. 2011).

Com base no texto acima, podemos afirmar que o crescimento da demanda pela Educação Infantil:

I. Constitui-se em indicador do aumento das necessidades e da disponibilidade para adquirir-se 
bens.

II. Mostra a indisponibilidade das populações mais pobres de adquirir esse tipo de serviço 
educacional.

III. Resulta da escassez de ofertas de serviços educacionais de alta qualidade.

IV. Está relacionado às crises econômicas e ao aumento do desemprego.

Considere as afirmativas acima e assinale a alternativa correta:

A) Apenas a afirmativa I é correta.
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B) Apenas a afirmativa II é correta.

C) Apenas a afirmativa III é correta.

D) Apenas as afirmativas I e II são corretas.

E) Apenas as afirmativas III e IV são corretas.

Resposta correta: alternativa A.

Análise das afirmativas:

Afirmativa correta: I. Constitui-se em indicador do aumento das necessidades e da disponibilidade 
para adquirir-se bens.

Justificativa: a demanda por Educação Infantil no Brasil, hoje, é resultado da melhoria dos indicadores 
econômicos do país, em que se vê não só o aumento do consumo de bens duráveis, mas também os de 
serviços e, dentre estes, a formação educacional em todos os níveis.

Afirmativa incorreta: II. Mostra a indisponibilidade das populações mais pobres de adquirir esse tipo 
de serviço educacional.

Justificativa: o argumento correto é justamente o contrário: as populações mais pobres estão ávidas 
por adquirir todo tipo de serviços educacionais.

Afirmativa incorreta: III. Resulta da escassez de ofertas de serviços educacionais de alta qualidade.

Justificativa: a população tem cobrado a oferta de vagas em creches públicas, e não serviços 
educacionais de alta qualidade.

Afirmativa incorreta: IV. Está relacionado às crises econômicas e ao aumento do desemprego.

Justificativa: a demanda por Educação Infantil, segundo o texto, deve-se ao contrário do que diz 
a afirmativa, ao aumento da atividade econômica e empregabilidade das mulheres que necessitam de 
instituições confiáveis para deixarem seus filhos.

Questão 2: (prova de Pedagogia, Enade, 2008). As Diretrizes Curriculares da Educação Infantil e os 
Referenciais Curriculares propõem a Educação Infantil como espaço de cuidar e educar. Essa concepção 
também se estende às creches, sobre as quais afirma-se:

I. As creches são lugar de proteção e de cuidados com a saúde, bem como de educação para as 
crianças.

II. O ambiente escolar da creche se constitui como espaço assistencialista às crianças.
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III.  O processo educativo na creche promove o desenvolvimento afetivo, cognitivo e social.

IV.  Como espaço de guarda e tutela, a creche tem especial cuidado com a saúde e a higiene das 
crianças.

São afirmações adequadas à concepção de creche, expressas nos documentos citados, apenas:

A) I e II.

B) I e III.

C) II e III.

D) II e IV.

E) III e IV.

Consulte a resolução na plataforma.


