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 RESUMO 
 
Esse estudo teve como foco principal, analisar a Educação Infantil e 
sua prática pedagógica.  Tendo por objetivo compreender a 
Educação Infantil como um ambiente socioeducativo que assegura a 
socialização, inserção, interação e aprendizagem das crianças de 0 a 
5 anos, entendendo que elas possuem suas especificidades e não 
deve ser entendida apenas como etapa prévia e preparatória para o 
Ensino Fundamental ou como um estágio em que à criança deve ser 
assistida para possibilitar à entrada ou permanência dos pais no 
mercado de trabalho. Desenvolvido numa pesquisa bibliográfica de 
alguns dos principais teóricos da nossa educação, seguida das 
principais leis que regem a educação infantil de nosso país, a fim de 
garantir um amplo campo de conhecimento aos nossos professores e 
consequentemente a uma aprendizagem de qualidade para nossas 
crianças. Uma pesquisa que fez-nos compreender que uma boa 
prática pedagógica na educação infantil é fundamental para a 
construção das crianças como cidadãos. De uma forma geral, 
concluímos que o desenvolvimento educacional de uma criança na 
educação infantil, depende de um conjunto de fatores ligados à 
prática do professor atrelado a ajuda da família, sendo necessário ao 
profissional da educação olhar à criança, objeto de trabalho e estudo, 
como criança, e assim oferecer mecanismos de aprendizado de 
acordo com sua faixa etária, levando em consideração suas 
particularidades, necessidades e interesse, e aos pais, acompanhar e 
colaborar neste processo educativo. 
 
Palavras-Chaves: Educação Infantil.  Prática Pedagógica. Criança. 

 
ABSTRACT 
  
This study had as main focus, to analyze Infant Education and its pedagogical practice. The 
purpose of this study is to understand Early Childhood Education as a socio-educational 
environment that ensures the socialization, insertion, interaction and learning of children from 
0 to 5 years, understanding that they have their specifics and should not be understood only 
as a preliminary and preparatory stage for Elementary School or as a stage in which the child 
should be assisted to enable the parents to enter or stay in the labor market. Developed in a 
bibliographical research of some of the main theorists of our education, followed by the main 
laws that govern the education of children of our country, in order to guarantee a wide field of 
knowledge to our teachers and consequently to a quality learning for our children. A research 
that has made us understand that good pedagogical practice in early childhood education is 
fundamental for the construction of children as citizens. In general, we conclude that the 
educational development of a child in early childhood education depends on a set of factors 
related to the practice of the teacher linked to the family's help, and it is necessary for the 
education professional to look at the child, object of work and study, as a child, and thus offer 
learning mechanisms according to their age group, taking into account their particularities, 
needs and interest, and parents, to accompany and collaborate in this educational process. 
 
Key words: Early Childhood Education. Pedagogical Practice. Child. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo é uma pesquisa acerca do trabalho realizado na 

Educação Infantil: Uma análise da prática pedagógica. Tendo por objetivo compreender 

a Educação Infantil, como um ambiente socioeducativo que assegura a socialização, 

inserção, interação e aprendizagem das crianças de 0 a 5 anos, entendendo que elas 

possuem suas especificidades, e não devem ser entendidas apenas como etapa 

preparatória para o Ensino Fundamental ou como o momento em que a criança deve 

ser assistida para possibilitar a entrada ou permanência dos pais no mercado de 

trabalho. O fazer pedagógico nessa etapa da educação básica tem função cultural e 

social na vida dos educandos. Além disso, é direito da criança e dever do Estado como 

preconizam nossas Leis Federais. 

Esta concepção baseia-se em uma compreensão da criança como sujeito 

histórico e social, potencialmente um ser singular, ativo, competente, produtor de 

cultura, pleno de possibilidades e com aprendizagem e desenvolvimento próprios de sua 

faixa etária. A criança de 0 a 5 anos é, portanto, um sujeito provido de direitos, que 

devem ser garantidos por meio do respeito às suas características e necessidades, e do 

favorecimento de seu desenvolvimento afetivo, cognitivo, cultural, social e motor. Ao 

mesmo tempo, deve-se possibilitar à formação de uma nova geração capaz de 

contribuir para a construção da sociedade. 

A LDB/96 informa que a Educação Infantil foi definida como primeira etapa 

da Educação Básica. Assim, as instituições que se propõem a trabalhar com esse nível 

educacional, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil/2009, são hoje consideradas instituições educativas de caráter não doméstico, 

que tem o papel social de cuidar das crianças de 0 a 5 anos e educá-las, de modo 

intencional. 

Desta maneira, é importante conhecer o contexto histórico da educação 

infantil em nosso país que nas últimas décadas, vem construindo uma nova concepção 

sobre como educar e cuidar de crianças de 0 a 5 anos em instituições educacionais, 

além de entender as principais Leis Federais que orientam os sistemas e as unidades 

educacionais, assegurando os direitos de cidadãos brasileiros, como também alguns 

dos principais mecanismos que envolvem a prática pedagógica, bem como alguns 

desafios e dificuldades da prática pedagógica do professor de Educação Infantil. 

O interesse em pesquisar o seguinte assunto, surgiu quando tive a 

oportunidade de ensinar na Educação Infantil, período de muitos aprendizados, mas 
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também de grandes dificuldades por nunca ter ensinado antes e não dominar a prática 

pedagógica, dificuldades que me incentivaram a buscar conhecer e compreender como 

educar uma criança em seus primeiros anos de escolaridade, visando proporcionar uma 

educação significativa e de qualidade, levando também em consideração que muitos 

profissionais da educação, especialmente, os homens desconhecem o trabalho 

realizado na educação Infantil, um trabalho deslumbrante de responsabilidade, 

dedicação e amor. Precisamos garantir uma educação significativa e de qualidade as 

nossas crianças, para isso, é de suma importância conhecer este público e todos os 

mecanismos envolvidos nesse processo.  

Para tanto o professor exerce função tão importante quanto à dos pais no 

desenvolvimento da educação formal da criança, pois nas suas ações não oferece 

apenas aquilo que sabe, mas também aquilo que é, através das interações com os 

alunos, na observação e compreensão, na ação e configuração do pensamento. Seu 

papel não se restringe a transmitir uma informação, mas propor desafios para a criança 

continuar pensando, buscando descobrir novas aprendizagens e significados, 

encontrando sua identidade. 

 

METODOLOGIA 

 

O estudo desenvolveu-se numa pesquisa bibliográfica de alguns dos 

principais estudiosos envolvidos neste assunto, seguida das principais leis que regem a 

educação infantil de nosso país, a fim de garantir um amplo campo de conhecimento 

aos nossos professores e consequentemente uma aprendizagem de qualidade para 

nossas crianças. 

Dessa forma, o trabalho divide-se em seis tópicos. No primeiro tópico a 

introdução. No segundo a metodologia. No terceiro foi abordado o conceito de 

Educação Infantil. No quarto foi mencionado o contexto histórico da Educação Infantil no 

nosso país, buscando entender e conhecer como era a educação infantil antigamente. 

No quinto um dos principais documentos norteadores da prática pedagógica que 

defende esta fase educativa com práticas significativas de aprendizagens. No sexto, 

retratam-se os aspectos pedagógicos da Educação Infantil, a indivisibilidade do cuidar e 

brincar, o planejamento e as estratégias de ensino, como avaliar na educação infantil, a 

relevância da rotina escolar, incluindo alguns obstáculos relacionados à prática 

educativa. 

 A relevância da pesquisa se encontra no fato de que se torna necessário 

um olhar para as práticas desenvolvidas na educação das crianças, para que as 
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mesmas possam ampliar seus conhecimentos de maneira satisfatória, sendo 

concebidas como um ser que pensa e que tem aspirações, sendo valorizadas sua 

identidade e perspectivas, cumprindo de fato o papel atribuído a essa etapa da 

educação. 

Desta maneira esperamos com este estudo contribuir para o melhoramento 

e conhecimento da prática pedagógica dos docentes de educação infantil, possibilitando 

as crianças um ensino aprendizagem de forma significativa, satisfatória, favorável e 

prazerosa para ambas as partes. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA ANÁLISE NECESSÁRIA 

 

A Educação Infantil, nos últimos anos, vem construindo um novo conceito 

sobre educar e cuidar de crianças em instituição educacionais do nosso país. Essa 

compreensão busca eclodir com os modos de auxílio fortemente marcados na história 

da Educação Infantil: o assistencialismo, que desconsidera a especificidade educativa 

das crianças em sua faixa etária, e também a escolarização, que se orienta, 

equivocadamente, por práticas do Ensino Fundamental. 

Toda criança possui sua particularidade inerente de sua faixa etária, assim 

ao ser introduzido em um ambiente educativo fora do contexto familiar, exige-se que se 

pense em estratégicas e metodologias concernente à sua faixa etária, pois é nesta fase 

que elas desenvolvem-se fisicamente, socialmente e cognitivamente, além de suas 

principais habilidades, os anos iniciais são decisivos para o desenvolvimento da 

aprendizagem e conhecimento de cada criança. 

A Resolução Nº 5, de 17 de dezembro de 2009, fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que no Art. 4º definem a denominação 

de criança: 

As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que 
a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de 
direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 
DCNEI, (2009, p.133) 
 

A concepção de criança definida nas DCNEI (Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil) destaca a criança como um sujeito de direitos que 

se fortalece nas múltiplas interações que ela vai experimentando no mundo social. 

Assim entendemos que a criança como qualquer ser humano é cidadã e possui direitos 

civis, humanos e sociais, como tal deve ter todos os seus direitos garantidos e 



 

 

 

Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde, ISSN - 2525-4014    p. 79, nº 4, Jan/2018 

79 

respeitados, levando em consideração suas características e necessidades, oferecendo 

uma educação de qualidade de acordo com sua faixa etária, que favoreça seu 

desenvolvimento afetivo, cognitivo, cultural, social e motor. 

Desde o nascimento a criança é capaz de interagir e se comunicar com 

parceiros mais próximos como pais, irmãos, avós e professores. Além disso, podem 

desenvolver, nesse processo, sua afetividade, motricidade, linguagem, cognição e um 

sentido de si como um ser exclusivo, mas historicamente cidadã, possuidora do direito à 

Educação Infantil. Essa concepção aparece pela primeira vez na lei maior de nosso 

país, a Constituição Federal de 1988. Posteriormente, outras leis ratificaram esse 

direito, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (1996) e sua Resolução em 2009. Fica claro, portanto, que a 

Educação Infantil não deve ser compreendida como uma gentileza prestada às famílias, 

ou um instrumento de preparo do futuro cidadão. Hoje a Educação Infantil deve ser 

entendida e praticada como espaço de escuta, interação, cuidado e educação de 

cidadãos desde o nascimento. 

Nesse sentido, ao abordar a temática Educação Infantil, faz-se necessário 

uma retrospectiva acerca da história da criança, do seu reconhecimento enquanto ser 

civil, sujeito de direitos, e ainda sobre como se desempenhou o processo de 

desenvolvimento pedagógico das mesmas. Com esse propósito, serão abordadas 

algumas características acerca da Educação Infantil, sua progressão ao longo da 

história, desde a aceitação da criança como um ser social, possuidora de direitos, até o 

fortalecimento da sua importância com a culminância da mesma como primeira etapa da 

educação definida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB de 1996. 

 

CAMINHO HISTÓRICO TRILHADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

 

A aceitação da criança como um sujeito de direitos é algo que foi construído 

socialmente, percebe-se que a própria visão acerca da mesma tem sofrido diversas 

modificações, nesse aspecto observa-se que a história é carregada de diferenciação, 

marginalização, estas não eram vistas como cidadãs, apenas um ser que se 

transformaria em um adulto. 

Hoje, o atendimento à criança de zero a cinco anos pode ser considerado 

não só como uma obrigação decorrente das condições de vida das sociedades, mas 

como uma realidade. As características da nossa sociedade têm imposto à necessidade 

das crianças frequentarem cada vez mais cedo, e num período maior de tempo, em 

estabelecimento de educação infantil. O atendimento educacional na faixa etária de zero 
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a cinco anos vem correspondendo, há alguns anos, às necessidades e modificações 

sociais próprias de nossa sociedade. A inserção crescente das mulheres no mercado de 

trabalho, para garantia da sobrevivência da família em suas necessidades básicas ou na 

realização profissional enquanto indivíduo desencadeou a busca e a oferta por esse tipo 

de atendimento, tanto na rede pública como privada. 

Para Oliveira (1992), a história das creches corresponde às modificações do 

papel da mulher na sociedade e suas repercussões no âmbito da família, em especial 

no que diz respeito à educação dos filhos. Assim com a expansão tecnológica e 

industrial do país sentiu-se a necessidade do trabalho feminino, em consequência um 

ambiente onde seus filhos pudessem ficar para elas poderem trabalhar e ganhar sua 

independência. 

No Brasil, a educação da criança fora do espaço doméstico e do convívio 

familiar, iniciou no final do século XIX, com o aumento da migração de moradores da 

zona rural para a zona urbana, das grandes cidades e com a proclamação da 

República, além de melhores condições de sobrevivências pelas famílias, fazendo surgir 

condições para um desenvolvimento do país. 

Segundo Kishimoto (1986); Kuhlmann Júnior (1991); Oliveira (1995) duas 

concepções de serviços voltados para o atendimento infantil têm sido adotada em nosso 

país, referindo-se assim, a duas classes sociais distintas: a chamada “assistencial” para 

a criança pobre em instituições como as creches, salas de asilo e escolas maternais, e a 

do tipo “educacional”, para a criança de classe média, nos jardins de infância e pré-

escolas. A este propósito, Oliveira ressalta. 

 
Assim, enquanto os filhos das camadas médias e dominantes eram 
vistos como necessitando um atendimento estimulador de seu 
desenvolvimento afetivo e cognitivo, às crianças mais pobres era 
proposto um cuidado mais voltado para a satisfação de necessidades 
de guarda, higiene e alimentação. OLIVEIRA (2000, p.17) 
 

Para Vieira (1999), a trajetória das creches e escolas maternais foi marcada 

pela tradição assistencial, destinada às crianças das famílias pobres. Segundo essa 

autora, em nosso país, enquanto modalidade de guarda diária de crianças pequenas, as 

creches surgiram para atender às necessidades do trabalho feminino industrial, 

respondendo assim a questões como o abandono, a desnutrição, a mortalidade infantil, 

a formação de hábitos higiênicos e a moralização das famílias operárias. 

OLIVEIRA (2000) destaca que os primeiros jardins-de-infância no Brasil, 

pioneiros das pré-escolas de hoje, foram criados a partir de modelos desenvolvidos em 

outros países e eram destinados a crianças de famílias mais ricas, respondiam aos 

objetivos de socialização e à preparação da criança de quatro a seis anos para o ensino 



 

 

 

Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde, ISSN - 2525-4014    p. 81, nº 4, Jan/2018 

81 

fundamental. Os jardins de infância ou escolas infantis originaram-se no âmbito público 

governamental com algumas iniciativas particulares. Sua expansão foi lenta e gradual 

até os anos 1970, apesar de um início de crescimento nos anos 1950 com a criação das 

classes de pré-primário, anexas aos estabelecimentos de ensino fundamental. 

Segundo Vieira: 

Dessa forma, pode-se considerar que, na faixa de 0 a 6 anos de idade, 
consolidaram-se dois tipos de atendimento paralelos: o que se 
convencionou chamar de creche, de cunho mais assistencial e de 
cuidado, e a pré-escola, ligada ao sistema educacional e refletindo suas 
prioridades de caráter instrucional. VIEIRA (1999, p.104) 
 

Nas décadas de 70 e 80, conforme Vieira (1999) movimentos operários e 

feministas marcaram a luta pela democratização do país e pelo combate às 

desigualdades sociais. Esses movimentos ampliaram o atendimento educacional infantil, 

em prol da democratização da escola pública brasileira. No entanto, nessa época, a luta 

por creches buscava apenas atender o direito da mulher trabalhadora e não a 

compreensão do papel pedagógico da creche, ou seja, a creche era vista como espaço 

de cuidado, assistência e guarda e não como um espaço de educação. 

A Constituição Brasileira de 1988 teve um papel decisivo na alegação dos 

direitos da criança, pois acrescentou o que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

de 1942 no Governo Vargas (1930-1945), já consagrava como direito das mulheres 

trabalhadoras à amamentação de seus filhos, reconheceu o direito à educação da 

criança nos seus primeiros anos de vida. Ao definir, como direito da criança de 0 a 06 

anos de idade e dever do Estado, o atendimento em creche e pré-escola (Art. 208, 

inciso IV), a Constituição criou uma atribuição para o sistema educacional, pela qual 

teve que se equipar para dar respostas a esta nova responsabilidade. 

Para Rosemberg (1995), a década de 90 anunciou uma nova etapa, 

marcada pela política de educação infantil difundida pelo MEC em 1993, através da 

Coordenação da Educação Infantil - COEDI, a qual reafirmou e operacionalizou os 

preceitos da Constituição de 1988. Passos significativos foram dados nos últimos dez 

anos para a garantia da consolidação do atendimento educacional das crianças na faixa 

etária de 0 a 06 anos, dentre eles o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 

(1990,art. 54, IV), que integra a família como parceira da escola na definição de 

propostas pedagógicas. A nova Lei de Diretrizes e Bases - LDB, Lei n° 9394 de 1996, 

incorporou a educação infantil no primeiro nível da educação básica e estimulou um 

processo bastante complexo de debate, definição e consolidação das decorrências 

político-institucionais em torno do caráter pedagógico da Educação Infantil e com isso a 
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necessária reflexão das redes de ensino e unidades educacionais em torno de questões 

curriculares. 

 Segundo a LDB/96, cabe à União a coordenação da Política Nacional de 

Educação e ao Município o oferecimento da educação infantil em creches e pré-escolas. 

Ao Município compete também baixar condutas complementares às leis maiores, bem 

como autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos de seus sistemas de 

ensino, e aqueles mantidos por particulares. Um dos critérios de credenciamento de 

instituições de educação infantil é a dimensão criança /educador, sendo que essa 

proporção expressa uma medida e contribui para a avaliação da qualidade do 

atendimento que, por outro lado, acentua o alto custo desse serviço. 

Apesar dos avanços e conquista mais ações necessárias devem ser 

empreendido no contexto das políticas sociais para garantir o acesso a uma Instituição 

de Educação Infantil. Esta deve propiciar às crianças experiências de aprendizagem 

significativas em um espaço global e abundante em interações com adultos e outras 

crianças. Espera-se que contribuam com o desenvolvimento infantil, de forma ampla e 

integrada, a partir de suas diferentes aprendizagens, superando fragmentações 

historicamente constituídas no atendimento aos diferentes grupos sociais. 

Isso significa enfrentar desafios como as desigualdades de acesso às 

creches e pré-escolas entre as crianças brancas, negras, indígenas, ricas, pobres, 

moradoras do meio urbano e rural e das demais regiões do país. Todos os empenhos 

devem se voltar para a superação dessas desigualdades de modo a efetivar nas 

instituições de Educação Infantil os princípios constitucionais que visam à construção de 

uma sociedade livre, justa, solidária e que preserve o ecossistema, como parte de uma 

sociedade democrática. De forma geral proporcionar os critérios de qualidade do 

trabalho abrangendo desde as condições de funcionamento das escolas, às práticas 

pedagógicas e condições de trabalho e de formação dos diversos profissionais que 

fazem parte do contexto escolar. Todas as crianças necessitam de uma educação de 

qualidade que vise seu desenvolvimento pleno. 

 

O ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Do ponto de vista legal, a Educação Infantil é a primeira etapa da Educação 

Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos de 

idade em seus aspectos físicos, afetivo, intelectual, linguístico e social, integrando a 

ação da família e da comunidade (Lei nº 9.394/96, art. 29). 
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Todo professor em sua carreira profissional se pergunta o quê ensinar? O 

quê oferecer diariamente as crianças para uma aprendizagem significativa? Quê tipo de 

atividades se deve oportunizar? Assim percebemos que são muitas dúvidas em relação 

ao trabalho de um profissional de educação. Desta maneira faz-se necessário 

considerar algumas referências que podem tornar o trabalho pedagógico mais 

empenhado com a proposta de Educação Infantil do nosso país. Refiro-me as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) um importante guia para a 

reflexão no planejamento pedagógico. 

A Resolução Nº 5, de 17 de dezembro de 2009, fixa as Diretrizes 

Curriculares para a Educação Infantil para explicitar princípios e orientações para os 

sistemas de ensino brasileiro. Em seu Art. 5º ela destaca a instituição escolar como 

espaço educacional da Educação Infantil: 

 
A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida 
em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços 
institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos 
educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças 
de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornadas integral ou 
parcial, regulados e supervisionados por órgãos competente do sistema 
de ensino e submetidos a controle social. DCNEI, (2009, P.134) 
 

Assim entendemos que a escola como espaço institucional de educação tem 

o dever de oferecer as crianças um trabalho educativo, pedagógico de cuidar e educar. 

Proporcionar as mesmas seu desenvolvimento integral, que envolve aspectos 

relacionais, afetivos, alimentares e preventivos, assim como situações de aprendizagens 

planejadas e orientadas que propicie as crianças desenvolverem suas capacidades e 

habilidades infantis, permitindo-as interagir com diversas linguagens e conhecimentos 

para construção da autonomia. Desta maneira concluímos que o ambiente escolar é 

relevante para a criança apropriar-se de conhecimento do mundo que a cerca, 

suscitando novas aprendizagens que impulsionam seu desenvolvimento infantil, no 

sentido de ampliar suas redes de relações e suas regras de sociabilidade com os 

demais integrantes da comunidade escolar e com o seu entorno físico e natural. 

O Art. 6º das DCNEI ressalta que toda proposta pedagógica deve se guiar 

pelos princípios: 

Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 
respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, 
identidades e singularidades. 
Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 
respeito á ordem democrática. 
Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade 
de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. 
DCNEI (2009, P.134) 
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A prática pedagógica deve-se fundamentar nesses princípios que buscam 

assegurar e garantir o desenvolvimento pleno da criança como individuo servido de 

direitos, pois esses princípios contribuirão com as crianças na construção da sua 

autonomia, na exploração do mundo, nas relações éticas entre pares,  se posicionar nas 

situações de conflitos, a respeitar o bem comum, tanto no ambiente da entidade como 

na comunidade e em casa e a todas as formas de vida, bem como respeitar o outro 

individuo com suas características individuais e a garantia do direito da criança aos 

serviços públicos, de ser respeitada em sua singularidade e atendida em suas 

especificidades, de vivenciar relações democráticas em todos os sentidos, espaços, 

rotinas e vivências que ampliem sua sensibilidade, assegurando uma sistematização 

pedagógica de forma lúdica, considerando a criatividade de cada uma. 

Princípios éticos, políticos e estéticos tornam-se concretos na vida das 

crianças por meio da imersão em um ambiente educativo e da vivência de determinadas 

práticas sociais, experiências que as proporcione entrarem em convívio com tais 

princípios. 

O Art. 9° das DCNEI ressalta que as práticas pedagógicas que compõem a 

proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeiras, doze campos de experiências de aprendizagem que devem 

ser garantidos no currículo de qualquer instituição de Educação Infantil brasileira para 

garantir uma aprendizagem significativa e prazerosa as nossas crianças de forma 

contextualizada com a realidade de cada instituição escolar, as experiências são: 

I – promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação 
de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 
movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos 
ritmos e desejos da criança; 
II – favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o 
progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: 
gestual, verbal, plásticas, dramática e musical; 
III – possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação 
e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes 
suportes e gêneros textuais orais e escritos; 
IV – recriem, em contextos significativos para as crianças, relações 
quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais; 
V – ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades 
individuais e coletivas; 
VI – possibilitem situações de aprendizagem mediadas par a 
elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, 
auto-organização, saúde e bem-estar; 
VII – possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e 
grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de 
identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade; 
VIII – incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o 
questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em 
relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza; 
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IX – promovam o relacionamento e a interação das crianças com 
diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, 
cinema, fotografia, dança poesia, teatro e literatura; 
X – promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento 
da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na terra, assim como o 
não desperdício dos recursos naturais; 
XI – propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das 
manifestações e tradições culturais brasileiras; 
XII – possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, 
máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos.                  
(BRASIL, CNE/CEB 2009) 
 

Toda prática pedagógica na Educação Infantil deve levar em consideração 

as experiências acima, experiências capazes de desafiar as crianças, ajudando-as a 

ampliar suas aprendizagens, desenvolver suas potencialidades e habilidades. Assim 

entendemos as experiências na educação infantil através das interações e brincadeiras, 

interações que são ações compartilhadas do professor com as crianças e das crianças 

entre si, dando-se em situações palpável por meio dos papéis que os parceiros vão 

assumindo nas situações vivenciadas. As interações são marcantes na vida das 

crianças, pois elas criam um ambiente vivo, prazeroso, onde se escuta o outro, fala-se 

para o próximo, conversa-se e pesquisa juntos. Essa visão é muito diferente do passado 

educacional que considerava que a criança aprendia se ficasse “quieta no lugar” apenas 

ouvindo o professor falar. Ao possibilitar desafios, às mesmas amplificam habilidades, 

sentimentos, argumentos e propositalmente obtém conhecimentos significativos para 

toda sua vida pessoal e educacional. 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Trabalhar na Educação Infantil requer ações significativas, que possibilitem 

uma aprendizagem efetiva, proporcionando resultados satisfatórios na vida das 

crianças, desse modo, exige-se uma postura dinâmica no processo de ensino 

aprendizagem, procurando ter sempre como princípio, conhecer os interesses, 

características próprias de cada faixa etária, conhecimentos construídos em sua vida 

fora da instituição educativa e necessidades de cada criança, além de considerar 

princípios e referências das leis que regem a Educação Infantil, para que dessa forma 

possa ser desenvolvida uma prática educativa adequada, sempre observando que a 

relação educação/infância deve ser um processo cultural, na qual a educação, por meio 

dos métodos, didáticas e técnicas coerentes façam com que a criança fortaleça relações 

de respeito mútuo, igualdade, justiça, solidariedade e autonomia, para poder 

futuramente atuar na sociedade. 
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O trabalho de cuidar e de educar é um fazer pedagógico único e 

indissociável na Educação Infantil. Entende-se que as ações de cuidado não se 

separam das atividades pedagógicas: cuida-se educando e educa-se cuidando, já que a 

relação pedagógica possibilita tanto vivências afetivas como desenvolvimento e 

conhecimento.  

Cuidar, muitas vezes é entendido de uma maneira limitada, referindo-se 

apenas à segurança física, alimentação, sono e etc., enquanto que educar, muitas 

vezes é relacionado somente a conteúdos escolares. Contudo, o cuidar é bem mais do 

que atenção aos aspectos físicos e educar é muito mais do que assegurar à criança 

acesso ao conhecimento. 

O cuidado, precisa considerar principalmente, as necessidades das 
crianças, que, quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar 
pistas importantes sobre a qualidade do que estão recebendo. Os 
procedimentos de cuidado também precisam seguir os princípios de 
promoção da saúde. Para se atingirem os objetivos dos cuidados com a 
preservação da vida e com o desenvolvimento das capacidades 
humanas, é necessário que as atitudes e procedimentos estejam 
baseados em conhecimentos específicos sobre desenvolvimento 
biológico, emocional e intelectual das crianças, levando em conta 
diferentes realidades socioculturais. RCNEI, (1998, P.25). 

 

Assim entendemos o cuidar, como uma maneira de proporcionar as crianças 

o seu desenvolvimento integral, que abrange aspectos afetivos, relacionais, biológicos e 

alimentares, concernentes à saúde em sua compreensão. Para cuidar, é preciso que o 

educador tenha comprometimento com a criança e possa compreender sua história, 

necessidades, pensamentos e desejos, o que provoca, necessariamente, a construção 

de um vínculo entre quem cuida e quem é cuidado, caso contrário, o cuidar não se 

efetiva, tornando-se apenas tarefa mecanizada. 

 
A instituição de educação infantil deve tornar acessível a todas as 
crianças que a frequentam, indiscriminadamente, elementos da cultura 
que enriquecem o seu desenvolvimento e inserção social. Cumpre um 
papel socializador, propiciando o desenvolvimento da identidade das 
crianças, por meio das aprendizagens diversificadas, realizadas em 
situações de interação. RCNEI, (1998, p.23) 
 

Isso nos leva a compreender que educar, na Educação Infantil, significa 

propiciar situações de aprendizagens planejadas e orientadas de forma integrada que 

contribuem para o desenvolvimento das competências infantis nos seus contextos, 

cultural, ambiental, social e, mais concretamente, nas interações e práticas sociais que 

fornecem à criança elementos relacionadas às mais diversas linguagens e o contato 

com os mais variados conhecimentos para o desenvolvimento da autonomia. Faz-se 

necessário, assim, que o educador crie situações significativas de aprendizagem para 
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possibilitar o desenvolvimento de habilidades cognitivas, psicomotoras e socioafetivas 

da criança. 

Portanto, a relação cuidar/educar significa apresentar uma ação pedagógica 

integrada ao desenvolvimento da criança baseada em concepções que respeitem a 

diversidade, o momento e a realidade específica da infância. Tanto o cuidar como o 

educar, são bem desenvolvidos nas ações pedagógicas quando há o reconhecimento 

da criança por parte do professor, que precisa interagir de forma criativa e dinâmica, 

respeitando os momentos e espaços característicos da infância, que favoreçam a 

construção da aprendizagem através de atividades lúdicas, interativas e sociais, 

adaptando o tempo e o espaço às crianças, considerando as dimensões essenciais ao 

desenvolvimento, de modo que se desenvolva a aprendizagem face às múltiplas 

perspectivas da sociedade. 

Referindo-se ao planejamento, ele sempre esteve presente no cotidiano do 

ser humano, as pessoas pensam em planejar o seu dia, em organizar sua rotina, 

planejar a ação para atingir os objetivos. E na Educação, deve ocorrer da mesma forma, 

o planejamento deve ser algo presente na prática do professor. 

Assim sendo, o planejamento na Educação Infantil compreende a reflexão 

acerca do que fazer, como fazer e com o que fazer?  Considerando ainda, quem vai 

receber a ação, planejando ações que serão realizadas e a intencionalidade de todas as 

atividades proporcionadas. O planejamento se constitui como uma bússola que possui a 

finalidade de orientar o trabalho do professor, pretendendo atingir os objetivos 

esperados, para isso, é de suma importância fazer um bom planejamento tendo como 

foco a criança. 

É importante salientar que o planejamento deve estar atento às diversas 

situações de aprendizagens, assim, um atributo marcante é a flexibilidade, a qual 

autoriza adequar as ações, às necessidades cognitivas dos alunos. Planejar nestas 

condições é dar sentido às atividades, pôr intenção educativa nos momentos na sala de 

aula. 

Muitas vezes os docentes consideram a tarefa de planejar árdua, incômoda, 

porém é essencial para o bom desenvolvimento das práticas educativas. A esse 

respeito, observa-se a visão de Angotti (2010): 

 
O planejamento não deve ser visto como peça burocrática prevista para 
encher pastas e gavetas da instituição, na ilusão de um trabalho 
realizado. Deve, antes, ser o espelho real do processo e produto 
organicamente construído para ser executado ao longo de um período 
de trabalho, em compasso com o que veio anteriormente e o que virá 
depois. (ANGOTTI, 2010 p. 71). 
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Assim, ao se planejar devem ser levados em consideração todos os 

processos de ensino aprendizagem. O planejamento deve ser visto como um subsídio 

para o desenvolvimento das práticas pedagógicas e não como um fardo burocrático da 

Educação. Atento a isso, sejam quais forem às estratégias utilizadas para a realização 

do planejamento, estas devem ser propositado, intencionais demonstrando a clareza do 

que se pretende alcançar. 

No que concerne às estratégias de ensino na Educação Infantil, é importante 

ressaltar o fato de que algumas instituições valorizam apenas o treino da coordenação 

motora fina, ou seja, o fato de segurar o lápis e saber dominar a escrita das letras com 

autonomia. Para isso se utilizam de tarefas repetitivas e descontextualizadas, porém se 

sabe que esse não é um procedimento adequado para o desenvolvimento cognitivo da 

criança, que essa se desenvolverá no tempo certo de maturação do conhecimento, que 

a mesma desenvolverá a coordenação motora fina, mas não de maneira repetitiva, mas 

sim de forma lúdica, prazerosa. 

A Instituição de Educação Infantil deve assim dispor de diversas atividades, 

como atividades livres, em que as crianças possam escolher o que querem fazer, desde 

que seja compatível com o ambiente e utensílios disponíveis e, sempre, com supervisão 

do professor. Nessa fase, a criança tem necessidade de estar em contato com um tipo 

de atividade, em que se encaixam as brincadeiras, as pinturas, os desenhos e as 

músicas, pois são maneiras de trabalhar com as crianças, porém estas atividades não 

devem substituir as atividades de finalidade pedagógica. 

Passeios, conversas, cantinhos de aprendizagens, leituras com as crianças 

são também ótimas estratégias de trabalho. O ideal é aproveitar todo o ambiente da 

instituição a favor da aprendizagem. Para que se possam desenvolver boas estratégias 

de ensino, é necessário “que haja, por parte dos adultos, uma vontade de experimentar, 

criar outra forma de ver, entender, conviver com as crianças”. […] (Barbosa e Horn, 

1998, p.79), ou seja, uma boa estratégia de ensino aprendizagem vai depender da 

vontade e compromisso do professor para com aquela experiência em que se deseja 

possibilitar. Assim o professor precisa ter conhecimento do que deve ser desenvolvido 

com a criança, respeitando as necessidades e os níveis de desenvolvimento intelectual, 

físico e emocional. 

Cabe ao professor individualizar as situações de aprendizagem 
oferecidas às crianças, considerando suas capacidades afetivas, 
emocionais, sociais, cognitivas assim como conhecimentos que 
possuem dos mais diferentes assuntos e suas origens socioculturais 
diversas. Isso significa que o professor deve planejar e oferecer uma 
gama variada de experiências que responda, simultaneamente, as 
demandas do grupo e as individualidades de cada criança. (BRASIL, 
1999, p.32) 
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Como se pode perceber, deve-se considerar a diversidade de cada criança, 

os ritmos de aprendizagens, a maturação do desenvolvimento intelectual e cognitivo e a 

promoção de estratégias que se baseiam nessas condições de aprendizagem, 

considerando as singularidades e individualidade de cada indivíduo. O bom uso das 

estratégias de instrução é o que irá determinar uma aprendizagem satisfatória. Para isso 

é importante à observação atenta do professor, que lhe possibilitará conhecer a 

significação que cada criança demostra. Para tanto, ele necessita observar as reações, 

conhecer suas preferências, incentivá-las a expor sua forma de perceber determinada 

situação ou conceito, encorajá-las a considerar determinado tipo de situação ou objeto.  

Em relação ao processo avaliativo escolar deve ser construtivo e formativo, 

daí a necessidade de o educador se instrumentalizar cientificamente e perceber o 

educando sem prejulgamentos, de forma a construir a capacidade avaliativa positiva. 

Para contribuir com a formação dos educandos, é essencial que se 

compreenda a avaliação como instrumento de reflexão e possibilidade de transformação 

e aprimoramento dos processos de ensino e aprendizagem. 

A avaliação funciona como uma forma de o professor verificar o andamento 

das suas ações educativas, bem como as consequências na aprendizagem de seus 

alunos. Assim deve ser realizado de maneira processual, o que irá permitir uma visão 

individual de cada criança. 

Na Educação Infantil a melhor forma de avaliar, se dá através da 

observação, por meio de registros de avanços conseguidos pelas crianças. A própria 

LDB em seu artigo 31 faz referência à avaliação: “Art. 31. Na Educação Infantil a 

avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem 

o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.” (BRASIL, 1996). 

Ou seja, nesta etapa da educação não se deve considerar os aspecto mensuráveis da 

avaliação, e sim observar o desenvolvimento, a evolução da criança em todos os 

aspectos do conhecimento. Com isso, não há seletividade e, portanto, as crianças não 

podem ser reprovadas. 

A avaliação é instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica na 
busca de melhores caminhos para orientar as aprendizagens das 
crianças. Ela deve incidir sobre todo o contexto de aprendizagem: as 
atividades propostas e o modo como foram realizadas, as instruções e 
os apoios oferecidos às crianças individualmente e ao coletivo de 
crianças, a forma como o professor respondeu as manifestações e as 
interações das crianças, os agrupamentos que as crianças formaram o 
material oferecido, o espaço e o tempo garantido para a realização das 
atividades. Espera-se, a partir disso, que o professor possa pesquisar 
quais elementos podem estar contribuindo, ou dificultando, as 
possibilidades de expressão da criança, sua aprendizagem e 
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desenvolvimento, e então fortalecer, ou modificar a situação. (DCNEI, 
2009, p.129) 

Nestas condições, a avaliação na Educação Infantil deve ser vista como uma 

forma de acompanhar o desenvolvimento da criança, respeitando as especificidades de 

cada uma. Avaliar uma criança na Educação Infantil significa, sobretudo, acolhê-la na 

sua maneira de ser e estar no mundo, observar seu modo de apropriação do 

conhecimento e de inserção no mundo da cultura e no seu grupo de convivência e 

refletir, para que assim, se busquem estratégias pedagógicas que contribuam para a 

superação de possíveis dificuldades e conflitos e para proporcionar situações de 

ampliação do conhecimento da criança. O processo avaliativo deve valorizar os 

interesses e as necessidades de cada criança, confiando em suas tentativas de 

aprender – acertos e erros – e privilegiando as suas descobertas, com o intuito de 

contribuir para a formação do futuro adulto cidadão. Nesta etapa de educação, não faz 

sentido os modelos de avaliação tradicionais, o desempenho de cada criança deve ser 

observado a cada atividade proposta e o professor trabalhar melhor os aspectos que 

merecem uma maior atenção.  A avaliação é tida também como uma forma de o 

professor refletir com relação aos seus métodos de ensino, a partir da observação do 

desenvolvimento das crianças ele pode estar fazendo uma reflexão sobre a forma que 

tem trabalhado e assim procurar aperfeiçoar sua prática para uma melhor 

aprendizagem. Conforme cita o RCNEI: 

 
(…) a avaliação é entendida, prioritariamente, como um conjunto de 
ações que auxiliam o professor a refletir sobre as condições de 
aprendizagem oferecidas e ajustar sua prática às necessidades 
colocadas pelas crianças. É um elemento indissociável do processo 
educativo que possibilita ao professor definir critérios para planejar as 
atividades e criar situações que gerem avanços na aprendizagem das 
crianças. Tem como função acompanhar, orientar, regular e direcionar 
esse processo como um todo. (BRASIL, 1998, p.59). 
 

Avaliar exige dos educadores muita observação, reflexão, registros diário e, 

sobretudo, grande sensibilidade. Visto que a função do educador de Educação Infantil é 

mediar o processo de ensino e aprendizagem por meio de atividades e desafios 

ajustados às características, potencialidades, expectativas, desejos e necessidades 

infantis, a avaliação deve ser diagnóstica e processual, a partir de dados observados, 

registrados e analisados continuamente. Os registros do desenvolvimento da criança no 

processo avaliativo, não pode significar apenas memória com função bancária, há que 

se pensar no significado desse registro para além de coleta de dados ou informações. 

Segundo Jussara Hoffmann, não há como nos basearmos apenas na memória. A 

memória pode ser precária, generalista. Ela não é rigorosa, nem sempre se aprofunda, 

por isso é importante registrar. Os registros individuais sobre os alunos feitos a partir da 
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observação do educador devem ser mantidos em um caderno no qual contenha fatos 

relativos a cada uma das crianças individualmente. Outra forma de avaliar, se dá por 

meio da construção de portfólios. Estes se tratam de coleções, individuais ou coletivas, 

que organizam os materiais produzidos em diferentes momentos e vivências das 

crianças na escola. 

É fundamental a avaliação contínua de cada criança, por isso é necessário 

que cada educador observe diariamente os momentos vividos pelo grupo, registrando 

seus avanços, suas necessidades e dificuldades nas diferentes situações das quais 

participam. Como afirma Hoffmann (2002), “Observar, compreender, explicar uma 

situação não é avaliá-la; essas ações são apenas uma parte do processo. Para além da 

investigação e da interpretação da situação, a avaliação envolve melhorias”.  

Assim a melhor maneira de avaliar na Educação Infantil é por meio da 

observação, pois permite a análise da progressão da criança e o planejamento para que 

se decida como intervir ou modificar determinadas relações ou atividades oferecidas. 

Com a institucionalização da Educação Infantil no Brasil, as crianças 

passaram a ter o seu dia a dia também regulado na instituição. Nessa, partilham 

culturas, fazem trocas de experiências, interagem, aprendem e desenvolvem-se. Neste 

ambiente de convívio grupal há uma sistematização do cotidiano das crianças e adultos 

que nela trabalham, sendo que esta organização do coletivo da instituição é conhecida 

na Educação Infantil como rotina.  

No início da escolaridade, organizar uma rotina escolar diária, com 

sequência de ações, é de fundamental importância para que haja realização efetiva do 

planejamento, da antecipação da ação pedagógica, bem como da organização do 

tempo e do espaço escolar. 

 
Em uma rotina de qualidade, deve haver espaços para atividades 
previsíveis, como o momento da acolhida, da entrada, da roda de 
conversa, do lanche, do parque e da saída, e deve haver também 
espaço para momentos espontâneos, como brincar, correr, conversar, 
etc. Para se estabelecer uma rotina que respeite as necessidades da 
criança, faz-se necessário perceber a criança como um sujeito ativo, 
permitindo um espaço para diálogo e reflexão. Na perspectiva de uma 
Educação Infantil de qualidade, ao vivenciar as atividades cotidianas 
propostas, a criança elabora conhecimentos, desenvolve habilidades 
bem como a sua autonomia, aprende também a questionar e a expor 
suas ideias. (DO VALE, 2012, p. 119). 
 
 

Dessa forma, é possível nortear o dia a dia das crianças, dando-lhes 

segurança e permitindo que se familiarizem se situem e se percebam, na relação 

tempo e espaço, fator fundamental para o desenvolvimento de sua autonomia. 



 

 

      Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde, ISSN - 2525-4014          p. 92, nº 4, Jan/2018 

92 

Sabendo o que irá acontecer, as crianças podem prever a próxima atividade, 

agindo, assim, com autonomia. A rotina escolar torna-se um apoio necessário 

para apresentar novidades e propor modificações sem gerar nas crianças 

desconfortos e angústias. 

De acordo com Barbosa (2006), a rotina na Educação Infantil pode ser 

definida como uma sequência de atividades do trabalho pedagógico, e é essa 

sequência que vai possibilitar que a criança se oriente na relação tempo - 

espaço. Percebe-se, então, a sua importância na definição da estrutura do 

processo de ensino e aprendizagem, pois uma rotina adequada torna-se um 

instrumento facilitador da aprendizagem; ela permite que a criança estruture sua 

independência e autonomia, além de estimular a socialização. A rotina deve ser 

organizada de maneira a favorecer o desenvolvimento da criança, bem como, o 

suprimento das necessidades básicas, considerando prioritariamente as 

especificidades das crianças. 

O tempo na Educação Infantil deve ser pensado especialmente no 

desenvolvimento das necessidades básicas da criança. O professor deve refletir 

sobre o uso do tempo na construção do planejamento, pois ele não pode se 

tornar uma camisa de força, onde há tempos preestabelecidos para todas as 

atividades e estes são seguidos rigorosamente, não levando em consideração a 

individualidade das crianças. Segundo Batista (1998, p. 3), “a lógica temporal 

predominante na organização da rotina nas instituições que trabalham com 

crianças pequenas tem dificultado um trabalho educacional pedagógico que 

permita a formação do sujeito em suas múltiplas dimensões”. Ou seja, em muitas 

instituições o tempo é mal administrado com atividades que não despertam 

interesse nas crianças, deixando-as desmotivadas e desinteressadas pelas 

atividades propostas, pois não se leva em consideração as necessidades do 

público alvo.  

É importante que o educador ou instituição elabore a rotina escolar de 

acordo com a proposta pedagógica da escola ou município, levando sempre em 

conta a criança como foco do processo educacional de acordo com suas 

especificidades. 

Destacamos ainda a dificuldade que os professores de Educação 

Infantil enfrentam também atualmente, a indisciplina das crianças em sala de 
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aula e a falta de acompanhamento pedagógico pelos pais das mesmas. Tânia 

Zagury (2002) relata que:  

Hoje, a punição é cada vez mais rara, tanto na escola como em casa. 
Os pais têm larga parcela de culpa no que diz respeito à indisciplina 
dentro da classe. É uma situação cada vez mais comum: eles 
trabalham muito e tem menos tempo para dedicar a educação das 
crianças. Sentir-se culpados pela omissão, evitam dizer não aos filhos e 
esperam que a escola assuma a função que deveria ser deles, a de 
passar para a criança os valores éticos e de comportamento básico. 
(ZAGURY, 2002, p.192). 
 

Assim, entendemos que os pais em vez de contribuir no desenvolvimento 

educacional do seu filho, acabam prejudicando esse processo por falta de tempo em 

acompanhar a trajetória escolar e impor limites à criança, muitos pais pensam que 

fazendo todos os desejos e vontades dos filhos recompensam a sua ausência. 

Consequentemente deixa o filho fazer o que bem deseja em casa, quando esta criança 

chega à escola e é submetida a obedecer às ordens e regras, onde não aceita, dificulta 

o trabalho do professor. Assim a escola visando desenvolver plenamente este pequeno 

cidadão acaba assumindo um papel que compete aos pais fazeres. A indisciplina afeta a 

vida escolar porque perturba a relação pedagógica, impactando negativamente o 

aprendizado dos alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Educação Infantil compreende um período extremamente importante, são 

nessa etapa de ensino, que se desenvolvem aspectos relevantes para a formação do 

indivíduo. Desse modo, os profissionais que trabalham nessa área têm um papel 

fundamental nesse processo de ensino aprendizagem. Nesse sentido, é imprescindível 

que a prática pedagógica destes seja objetiva, clara, significativa e coerente com a 

educação que se pretende desenvolver. 

A prática pedagógica se constitui no aspecto fundamental do cotidiano das 

crianças na escola, englobando as rotinas e atividades que compõem o seu dia a dia. 

Dessa forma, exige-se que este trabalho seja conduzido, considerando cada momento 

como uma possibilidade de desenvolver aprendizagens. Várias são as formas que o 

professor pode utilizar no sentido de promover aprendizagens significativas, envolvendo 

as crianças através de atividades próprias de suas idades na construção de 

conhecimentos, como as brincadeiras, os jogos, enfim, através da interação com outras 

crianças em momentos propícios para a aprendizagem. 
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O professor é mediador entre as crianças e os objetos do conhecimento. 

Cabendo a ele, organizar o espaço escolar e propiciar contextos que articulem os 

recursos e as capacidades afetivas, cognitivas, emocionais e sociais de cada criança 

aos seus conhecimentos prévios, e aos conteúdos referentes aos campos de 

conhecimento humano, por meio de situações de cuidado, brincadeiras e de 

aprendizagens orientadas de forma integrada.  Compreendendo como aquele que deve 

garantir uma ação educativa consistente, considerando-se as especificidades da faixa 

etária com a qual se está trabalhado, uma vez que é nos primeiros anos de vida que se 

instala, de forma marcante, a relação da criança com o conhecimento. Assim, desde 

cedo, a criança deve apropriar-se do conjunto de informações próprias da sua cultura, 

ampliando seus conhecimentos e experiências, para que se constitua em sujeito cultural 

e social no mundo contemporâneo.  

Sendo o professor o adulto alguém que a criança instintivamente tenta 

imitar, cabe ao educador ser possuidor de um carinho imenso com seus alunos, pois é 

através de um olhar, do toque que muitas crianças revelam suas emoções de tristeza e 

alegria. Primordialmente, além de todo conhecimento que se tenha a partir da teoria, a 

prática do educador infantil será grandiosa quando puder contribuir de forma ativa no 

crescer e desenvolver de atitudes de respeito e afeto das crianças. 

Aprendemos também com este estudo que os grandes desafios e 

dificuldades dos educadores de crianças, estão relacionados à falta de participação e 

colaboração da família no processo de ensino aprendizagem, ocasionando indisciplina 

na sala de aula consequentemente dificultando seu desenvolvimento educacional, que o 

educador como aquele que deve proporcionar experiências significativas, prazerosas 

necessita olhar a criança como criança permitindo a mesma vivenciar situações de 

acordo com sua faixa etária e particularidade. 

Que o professor a todo o momento precisa analisar, refletir sua prática 

pedagógica em busca da qualidade de experiências e situações que ajudam a criança a 

desenvolver-se plenamente como cidadão, tendo sempre como foco a criança sua 

singularidade de ser humano. Sendo necessário ao professor conhecer e apropriar-se 

da teoria para casar com a prática para obtenção do sucesso profissional. Pude 

constatar que aprender e ensinar na educação infantil são tarefas árduas e de grande 

responsabilidade, pois é no início da vida escolar de uma criança que ela começa a 

conhecer e interagir com o mundo verdadeiramente além da sua família, onde se 

convive o tempo inteiro com o que ainda não é conhecido que na educação de crianças 

precisam-se fazer anotações e observações precisas para que os resultados e objetivos 

sejam alcançados e a educação de qualidade possa acontecer. 
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