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MÓDULO 1: BERÇÁRIO 

 

As creches durante muitos anos foram espaços prioritariamente de cuidados, 

de acolhimento e de guarda de crianças pequenas para aquelas mães que 

precisavam trabalhar. Nas últimas décadas, este papel foi sendo revisado 

tendo em consideração o direito das crianças de terem um espaço coletivo 

de educação. 

Para muitos bebês estar na creche é uma oportunidade de viver com adultos 

e crianças, isto é com um grupo e com ele estar em um ambiente social de 

aceitação, de confiança, de contato corporal pensado na medida dos seus 

desejos e necessidades. É uma possibilidade de adquirir novas experiências 

cognitivas e relacionais. Pode-se afirmar que uma das experiências mais ricas 

e interessantes da vida humana é o convívio, a amizade, enfim, a busca da 

vida em comunidade. A creche é o primeiro ambiente de educação coletiva 

de um ser humano. 

O berçário tem um caráter complementar à educação das famílias, portanto 

para realizar um bom trabalho, é essencial que os educadores/professores 

abram espaços para a comunicação entre escola e famílias. Para atender a 

complexidade do trabalho com as crianças pequenas também é necessária 

a qualificação dos professores. 

O importante é que as crianças vivam a vida dentro de uma cultura. A escola 

infantil é um lugar onde as crianças aprendem as regras de convívio social, a 

integrar-se com outras crianças, a trabalhar em grupos e a dividir a professora, 

os brinquedos e os materiais, a cuidar das suas coisas (organizar, emprestar e 

guardar).Os conteúdos versam sobre os conhecimentos significativos para 

cada grupo social de acordo com: as características do universo que os 

circunda, com a faixa etária das crianças, as suas experiências anteriores e 

seus interesses e necessidades futuras. E as formas de trabalhar devem priorizar 

as aprendizagens através de meios criativos, participativos, dialógicos e 

dinâmicos. 
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MÓDULO 2: FORMAÇÃO 

 

A formação de uma identidade profissional está associada à formação de 

uma identidade institucional (Silva, 1999). Como não poderia deixar de ser, o 

novo papel que vem sendo construído para a educação infantil traz uma 

nova visão de criança e também uma nova concepção de profissional. 

Um dos primeiros documentos produzidos nessa década pelo MEC, que 

estabelecia as diretrizes da proposta de Política de Educação Infantil (MEC, 

1994), antes mesmo da LDB, já apontava a valorização do profissional de 

creche como um elemento fundamental para a melhoria da qualidade do 

atendimento. Nesse documento, é assumido que a efetivação de uma 

concepção que integre as funções de cuidar e educar não apenas requer 

como exige pessoas profissionalizadas. 

 

As expectativas em relação a esse profissional dessa nova creche não são 

poucas. Zilma M. R. Oliveira (1994), por exemplo, argumenta que a sua 

formação deve incluir o conhecimento técnico e o desenvolvimento de 

habilidades para realizar atividades variadas, particularmente expressivas, e 

para interagir com crianças pequenas (p.65). O documento Subsídios para 

Credenciamento e Funcionamento de Instituições de Educação Infantil (1998, 

Vol. I) afirma que “as crianças precisam de educadores qualificados, 

articulados, capazes de explicitar a importância, o como e o porquê de sua 

prática...” . 

Por sua vez, Maria Lúcia Machado (1999), a partir de uma postura 

interacionista, propõe que o educador seja um mediador eficiente das 

interações entre as crianças, sendo capaz de organizar ambientes que 

promovam essas interações, além de trazer sempre um elemento de 

conhecimento novo. O peso da importância do educador é assumido no 

ponto de vista de Moysés Kuhlmann Jr (1999) que, ao refletir sobre a 

formulação de propostas pedagógicas que tomem como ponto de partida 

a criança, alerta-nos o seguinte: “não é a criança que precisaria dominar 

conteúdos disciplinares, mas as pessoas que as educam” . 

Além das exigências advindas das novidades introduzidas na área, os 

professores de educação infantil também sofrem aquelas exigências oriundas 

das transformações no mundo do trabalho, que veiculam um discurso cujas 

competências do novo trabalhador passam pela autonomia, criatividade e 
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produtividade, além da capacidade de adequar-se às mais variadas 

situações. 

Nas palavras de Pedro Demo (1996) “o que está em jogo é um tipo de 

formação que garanta a competência humana em questão. Pesquisa e 

elaboração própria constituem as pilastras desse trajeto, e fundamentam 

também a capacidade de recapacitação permanente, que deveria ser 

primorosa em todo educador. O fulcro da competência humana moderna 

está na capacidade de refazer todo dia. Estudar sempre é condição 

essencial profissional” (p.143). Para Maria Victoria Peralta (1996), as novas 

exigências que se apresentam na educação infantil, na América Latina como 

um todo, requerem um educador que seja capaz de criar modalidades 

curriculares e promover o autoestudo e a avaliação permanente dos 

avanços e das limitações de sua prática. 

A importância da formação profissional é ainda reforçada quando se 

considera que, a partir de todas essas transformações legais, as instituições 

deverão elaborar e efetuar sua proposta pedagógica. Para a efetivação de 

uma proposta que realmente esteja afinada com a nova função social da 

creche e com as diretrizes estabelecidas na política nacional de educação 

infantil, novamente um profissional bastante qualificado é solicitado. E essa 

solicitação se dá não apenas no que se refere ao momento de sua 

elaboração mas, principalmente, na gestão diária dessa proposta, realizada 

no dia a dia da instituição (MEC, 1996). 

Como se observa, trata-se de exigências que, dependendo do modo como 

as encaramos, tornam-se bastante pesadas e, mais do que isso, colocam os 

profissionais em uma posição bastante diferenciada daquela ocupada até 

alguns anos atrás. Essas exigências traduzem a necessidade de um profissional 

bastante diferente daquele apontado nos levantamentos de perfil profissional 

que dispomos. Os poucos dados nacionais sistematizados a esse respeito 

confirmam a necessidade de urgência nessas ações frente ao estado em que 

se encontra a realidade das creches no país. 

De acordo com Educação Infantil no Brasil – Situação Atual (MEC, 1994), em 

1991, do total de profissionais de pré-escolas municipais no país, 26,4% 

correspondiam àqueles que não haviam concluído o segundo grau. Para 

Angela Barreto (1998), os piores indicadores concentram-se no segmento 

creche onde estima-se que 35% dos profissionais não possuem sequer o 

primeiro grau. O documento Subsídios para Credenciamento e 

Funcionamento de Instituições de Educação Infantil (1998, Vol I) sintetiza bem 

a realidade desses profissionais: “no Brasil, a formação dos profissionais que 

atuam na educação infantil, principalmente em creches, praticamente 

inexiste como habilitação específica. 
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Assinala-se que algumas pesquisas registram um expressivo número de 

profissionais que lidam diretamente com crianças, cuja formação não atinge 

o ensino fundamental. Outros concluíram o ensino médio, mas sem 

habilitação de magistério e, mesmo quem a concluiu, não está 

adequadamente formado, pois esta habilitação não contempla as 

especificidades da educação infantil” . 

Além disso, a própria formação no magistério é objeto de críticas, sendo 

considerada por diversos autores como de baixo nível de qualidade. Na 

publicação Por Uma Política de Formação do Profissional de Educação 

Infantil (1994), composta por uma coletânea de textos de diversos autores, 

encontram-se referências à importância da formação do educador de 

creche, reafirmando-se a escolaridade mínima em nível de 2º grau e 

defendendo uma formação específica para os profissionais que lidam com 

crianças de 0 a 6 anos. 

De fato, o documento prega a profissionalização dessa categoria também 

enquanto um direito: não apenas o direito da criança em ter um melhor 

atendimento, mas também o do educador em ter acesso aos bens 

educacionais e culturais da nossa sociedade. 

A distância entre a realidade de nossos profissionais - que há anos foi cultivada 

por descaso e incentivos negativos das políticas públicas - e as novas 

questões a eles impostas são bastante grandes. Sem formação, esses 

profissionais, “alheios às imposições de regras e normas”, construíram no dia-

a- dia “um saber-fazer carregado das experiências e contradições inerentes 

às práticas sociais” (MEC, 1996:8). 

Com certeza faz-se necessário construir um novo perfil profissional. 

Evidentemente, essa construção não aparece do nada. Documentos oficiais 

e a inspiração em experiências internacionais têm provocado o 

estabelecimento de políticas que se propõem a fornecer subsídios para a 

formação dos profissionais. Contudo, qual o limite entre a contribuição e a 

possibilidade de retrocesso trazida por essas estratégias? Como garantir que 

a apropriação de experiências internacionais venha somar esforços para a 

promoção da qualidade do atendimento? Em que medida a produção do 

conhecimento vem sendo utilizada para a promoção dos profissionais de 

creche? 

É claro que responder a essas questões não é função específica, ou melhor, 

exclusiva da comunidade científica. Contudo, não podemos continuar 

fazendo pesquisa sem considerarmos que os cientistas fazem parte das 

negociações sociais, podendo tanto informar os demais atores sociais como 
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legitimar determinadas políticas públicas (Rosemberg, 2000). Nesse sentido, 

discutir a formação dos profissionais significa discutir também o nosso papel e 

a nossa contribuição nesse processo. 

Mais do que isso, acreditamos que, quando assumimos o ponto de vista da 

articulação entre a produção concretizada no discurso e seu equivalente na 

prática, faz-se necessária a ampliação da discussão da formação e 

qualificação para além da consideração de aspectos relacionados apenas 

aos profissionais, que no limite, parecem ser a tônica dos trabalhos 

acadêmicos, crítica que também cabe aos trabalhos do nosso grupo de 

pesquisa. 

Atualmente, temos pensado que discutir a formação dos profissionais requer 

a ampliação e consideração dos demais agentes que estão envolvidos nessa 

promoção. E esses agentes vão desde as crianças e famílias atendidas até os 

organismos internacionais financiadores e formuladores de políticas de 

atendimento à criança pequena. Nesse sentido, cabe alertar para o risco de 

se incorrer na produção de um efeito contrário ao que se propõe quando se 

toma a formação profissional como elemento central para a garantia da 

qualidade na educação infantil. 

Não se trata aqui de negar essa centralidade do papel do profissional, mas 

sim, de alertar para a necessidade de que toda a discussão sobre formação 

aconteça atrelada aos diferentes níveis nela envolvidos. As transformações 

no perfil do profissional de creche só vão ocorrer se estiverem articuladas e se 

forem promovidas pela modificação de toda a estrutura de formação, 

capacitação e supervisão existente, além de serem acompanhadas de 

mudanças estruturais nas instituições, que vão desde as instalações físicas até 

o convencimento dos diferentes agentes envolvidos. 

Situar a questão apenas na formação profissional é reduzir a problemática ao 

nível do indivíduo. Há que se entender que as exigências quanto à formação 

profissional não são “privilégios” da categoria de trabalhadores em creche. 

Nunca se viu o oferecimento de tantos cursos de formação como nos últimos 

  

anos. Desconsiderar os interesses envolvidos nessa questão, no caso em 

discussão, pode transformar o profissional no lobo mau da educação infantil. 

Nesse sentido, é oportuna a análise feita por Fúlvia Rosemberg (2000) que 

argumenta sobre a diferença no poder de negociação entre os diferentes 

atores na construção das políticas sociais (p.7). Por exemplo, é inegável que 
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a política de financiamento, levada a cabo pelo governo federal, para o 

ensino médio influencia enormemente os municípios e os executores de 

programas formativos locais e, consequentemente, os alcances desses 

programas. Por outro lado, num contexto em que tanto se fala sobre a 

qualidade, não seria um contra- senso destinar a formação dos professores 

apenas a cursos dos Institutos Normais Superiores, onde os requisitos exigidos 

para a formação são inferiores aos exigidos para a formação em 

Universidades? 

Ainda, se considerarmos as análises de Rosemberg (idem), fica claro, na sua 

argumentação, que existem diferenças qualitativas e extremamente grandes 

na orientação dos objetivos das políticas de educação infantil entre os países 

desenvolvidos e países em desenvolvimento, a despeito da comunhão de 

avanços legais e de concepções sobre a infância e desenvolvimento infantil. 

Enquanto nos primeiros as políticas são avaliadas por uma concepção de 

necessidade como direito dos diferentes atores (crianças, pais, profissionais), 

no segundo caso, essas políticas seguem um padrão de baixo investimento e 

de prevenção às consequências das desigualdades sociais, modelo 

particularmente presente nas orientações dos estudos apoiados pelo Banco 

Mundial. 

É       claro que estabelecer contatos e trocas entre os diferentes países é um 

trabalho importante. Contudo, seus efeitos serão questionáveis se tomados 

de modo descontextualizado e se não se considerar os atores e as 

peculiaridades locais, culturais e políticas da questão da formação. Não 

basta ficarmos restritos às experiências pedagógicas interessantes, advindas 

de outros países. Demais elementos contidos no entorno dessa questão 

precisam ser considerados a fim de que não se reduza a formação apenas a 

desafios relacionados a problemas ligados diretamente ao conhecimento, 

como questões de estrutura e conteúdo necessários no currículo dos 

profissionais. 

  

Numa cultura de desmerecimento da produção local, de valorização do que 

vem de fora e de não reconhecimento de si enquanto sujeito de 

conhecimento, propostas de caráter e abrangência nacional precisam ser 

muito bem trabalhadas para que não produzam efeitos contrários àqueles 

conseguidos no âmbito legal. Um exemplo do que aqui queremos tocar 

refere-se aos Referencias Curriculares Nacionais da Educação Infantil. 

Concebidos como um avanço por produzir textos que poderiam ser utilizados 

como a base para o diálogo e a produção das propostas de cada instituição 

desse país, o que se tem verificado, no geral, é uma apropriação bastante 

conturbada onde os referenciais acabam sendo compreendidos literalmente, 
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como algo que deva ser aplicado, desconsiderando-se a riqueza oriunda da 

experiência prática. 

Nesse sentido, não negamos a necessidade de construção de um novo perfil 

profissional para a educação infantil. Contudo, há que se considerar a 

experiência e a capacidade desses profissionais que conseguiram resistir e se 

manter em épocas de grande adversidade. Compartilhamos com a ideia de 

que somos ótimos críticos. Enquanto pesquisadores, cumprimos um papel 

histórico bastante importante onde soubemos pontuar os diversos aspectos 

negativos na educação infantil, em especial aqueles relativos à     formação

 profissional, fundamentando as críticas e impulsionando os avanços 

legais através da produção de nossos conhecimentos. 

Fomos importantes elos de ligação entre as conquistas nacionais e os avanços 

no conhecimento produzidos internacionalmente. Parecemos que agora, a 

gritante diferença entre essas conquistas e a precária realidade de nossas 

creches nos exige novos posicionamentos. Não seria esse o momento de 

pesquisarmos, por exemplo, as experiências locais bem-sucedidas, 

resgatando a riqueza do conhecimento produzido na prática de nossas várias 

instituições? Não seria aí o local onde reside uma aproximação maior entre o 

discurso e a prática? Resgatar a identidade, as especificidades, a riqueza e a 

diversidade de experiências brasileiras, num momento em que se discute os 

quinhentos anos da nação, após a chegada dos portugueses, parece-nos 

uma alternativa interessante à recorrente busca de soluções advindas dos 

chamados países centrais.  

Talvez esse seja um recurso que concretamente procure superar os problemas 

históricos relacionados à formação desse profissional e que ao mesmo tempo 

considere o estágio atual dos profissionais que estão atuando bem como a 

diversidade dessa formação entre as diferentes regiões do país. Como fazê-

lo é algo que ainda precisa de uma reposta que seja construída 

coletivamente. 

Por fim, gostaríamos de dizer que o distanciamento entre discurso e prática 

não necessariamente é visto somente como algo negativo. Aliás, a sua 

perfeita coincidência é impossível de ser alcançada. É esse distanciamento 

que provoca a melhoria e o constante questionamento das condições de 

educação de nossas crianças. Tampouco acontece apenas na educação 

infantil. 

Ele é característico de momentos em que as conquistas de direitos necessitam 

ainda de canais e mecanismos de efetivação. De fato, como Norberto 

Bobbio afirma (1992), é no momento da aplicação dos direitos que as 
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contradições renascem: “quando se trata de enunciá-los, o acordo é obtido 

com relativa facilidade, independentemente do maior ou menor poder de 

convicção de seu fundamento absoluto; quando se trata de passar à ação, 

ainda que o seu fundamento seja inquestionável, começam as reservas e as 

oposições” (p.24). Cabe-nos, nessa nova fase da educação infantil, identificar 

e compreender as motivações e as redes de sustentação das reservas e 

oposições aos avanços legais e sugeridos pelo conhecimento na área. 

 

 

MÓDULO 3: EIXOS PEDAGÓGICOS 

 

Para discutir a educação das crianças pequenas, podemos seguir diferentes 

trilhas, pois muitas são as questões relacionadas aos projetos educacionais 

para crianças bem pequenas. Porém neste texto vamos enfatizar a 

importância das relações interpessoais, a linguagem e a brincadeira com os 

bebês. Pois acreditamos que é principalmente em torno a estes eixos que se 

produz o início de uma proposta educativa no berçário.4 

As relações interpessoais são para as crianças pequenas fontes fundamentais 

para a sua existência tanto física como mental. É impossível para um bebê 

sobreviver sem o afeto, o gesto, o olhar de um adulto disponível para cuidá-

lo. Afinal a nossa condição humana surge no modo como nos relacionamos 

uns com os outros e com o mundo. Ao entrarmos em contato com outros seres 

humanos, passamos de um modo de viver fundamentalmente biológico, para 

o acolhimento em uma cultura, traduzidas em uma língua, em gestos, toques. 

As relações estabelecidas através dos diálogos – corporais e orais- fazem 

parte do processo que nos torna seres humanos ou sujeitos com vontade, com 

capacidade de raciocínio e imaginação. 

 

O olhar 

 

As crianças pequenas relacionam-se intensamente através do olhar. É preciso 

olhar para as crianças, sustentar o seu olhar, acompanhar os diferentes 



 

10 | P á g i n a  

 

olhares e ao mesmo tempo mostrar para estas crianças as coisas bonitas do 

mundo. Muitas vezes acompanhando o olhar é preciso que dê uma palavra 

ou faça uma expressão. O espaço onde as crianças vivem parte do seu dia 

merece ser um ambiente físico e social bonito e aconchegante, com variadas 

experiências visuais, mas não um ambiente sobrecarregado de imagens, 

objetos, pinturas... 

 

O abraço 

O abraço é a melhor forma de demonstrar a aceitação corporal do outro. As 

crianças pequenas precisam ser abraçadas várias vezes por dia. Com afirma 

Mario Terena, para os indígenas brasileiros um dos aspectos mais importantes 

na educação das crianças pequenas é encostar o coração da criança no 

coração do adulto, isto é, o abraço. ”Não adianta presentes materiais, as 

crianças precisam sentir o coração”. O contato corporal cria a confiança pois 

ele dá a entender que se está em um espaço de mútua aceitação. 

 

O Ritmo Corporal 

  

Desde o útero, a criança pequena concilia o seu ritmo corporal com o da sua 

mãe: o ritmo da respiração, dos batimentos cardíacos, os movimentos, as 

vibrações da voz. Os sons de voz humana, dar alimentos, acariciar, mexer, 

falar, aconchegar, cantar músicas todas estas atividades trabalham com 

diferentes ritmos corporais. É preciso reaprender e cantar as cantigas de ninar, 

as rimas, as conversas secretas ao pé do ouvido e desde pequeninos, contar 

histórias para as crianças. 
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O Balanço Corporal 

 

As crianças criam balanços de diferentes formas. Balançam no colo, no pé, 

se jogam para frente e para trás, fazem jogos audazes e jogos suaves e 

precisam que o adulto lhes acolha com o corpo e lhes dê segurança. As 

crianças pequenas que se movem com liberdade, sem restrições, são as mais 

prudentes, já que aprendem a melhor maneira de cair. O bebê muito 

protegido ou com pouca experiência não conhece seus limites e 

capacidades. Um certo grau de risco é necessário para sobreviver e crescer. 

A criança é competente por ela mesma, curiosa, ativa e geralmente será rica 

em iniciativas e interesses pelo seu entorno. 

A luta do bebê para expressar-se e descobrir os seus limites vai durar muito 

tempo. Ele precisa aprender a lidar com estes conflitos para crescer seguro e 

forte. É preciso apoiar, não interferir. Conhecer a individualidade dos bebês, 

pois cada um tem seu jeito de relacionar-se com o mundo. Os adultos 

necessitam aprender a controlar suas ansiedades frente às tentativas e 

frustrações dos bebês. Não acelerar o desenvolvimento, seguir o ritmo das 

aquisições motoras possibilitando desafios e movimentos livres e jogos 

independentes.  

 

Movimento 

 

Os bebês constroem os seus territórios e suas identidades a partir dos seus 

movimentos como o deslizar, engatinhar, sentar, ficar em pé, caminhar. Estes 

modos de se movimentar faz com que as crianças consigam ver o mundo a 

partir de diferentes posições. É preciso deixá-las se movimentar, criar espaços 

seguros, mas com obstáculos/riscos para que elas possam constantemente 

andar, pular, rastejar, cantar e dançar. Viver tocando e sendo tocado. 

A criança pequena tem uma imensa necessidade de fazer movimentos e é 

preciso que a creche ofereça uma série de atividades que auxiliem a 

capacitar as crianças em seus movimentos. Como as crianças de 0 a 3 anos 

estão com sua estrutura óssea incompleta seus músculos precisam de um 

maior exercício diário para manter as partes móveis em movimento e as 

partes estáticas em equilíbrio. No início desta faixa etária o movimento e a 

cognição estão muito próximos. 
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O Brincar e o Jogar 

 

Brincar é uma atividade vivida sem propósitos e que realizamos de maneira 

espontânea atendendo ao nosso desejo, ao nosso emocionar, e isto 

acontece tanto na infância como na vida adulta. Os jogos e brincadeiras 

envolvem aspectos naturais, culturais e sociais, também motores, afetivos e 

cognitivos.13 

A brincadeira surge a partir das relações interpessoais e dos elementos 

existentes nos ambientes. A criança entra progressivamente na brincadeira 

do adulto, de quem ela é inicialmente o brinquedo, o espectador ativo e, 

depois, o real parceiro. Aos poucos ela é introduzida no espaço e no tempo 

particulares do jogo. A brincadeira surge com um convite como: Faz de 

Conta que eu sou Ou então com a expressão: Agora eu era o herói... e o 

estabelecimento de algum tipo de regra que dura, no mínimo, ao longo de 

toda a brincadeira. 

Nas brincadeiras estão associadas ações e ficções. As brincadeiras agem em 

direção a socialização das crianças, e o brinquedo é um estímulo para a 

brincadeira. Os brinquedos e os espaços organizados para a brincadeira 

orientam o tipo de jogo que pode vir a ser construído: o tipo de canto, a 

disposição lógica dos móveis, a diversificação dos papéis sugeridos, os 

materiais, possibilitam a realização de atividades estereotipadas ou ricas em 

invenção ou diversidade. 

 

É importante para as crianças de 0 a 3 anos estarem num ambiente 

aconchegante, tranquilo e pleno de materiais que agucem a sua curiosidade 

e ação.(mas não hiper estimulante). Nesta faixa etária as crianças gostam de 

brinquedos como móbiles-coloridos, brilhantes, e que façam barulho- 

chocalhos, brinquedos para empilhar, martelar, puxar e empurrar, com guizos 

ou outros estímulos sonoros, objetos flutuantes, fios com contas, trapézios para 

o berço, brinquedos desmontáveis, copos ou caixas que encaixam umas nas 

outras, blocos e argolas para empilhar, livros de papel, pano, plástico com 

rimas, com ilustrações, brinquedos musicais, carrinhos, objetos para caixa de 

areia, blocos de tamanho diferentes, bolas de diversos tamanhos, utensílios 

de higiene de brinquedo, espelho, bonecas e bonecos, fantasias, fantoches, 

bonecos de pelúcia, quebra-cabeças simples, bonecos de dar corda 

puxando um fio, bonecos que se movimentam quando se puxa um fio, 
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carretel com linha grossa e muitos outros... não muito pequenos e bem 

coloridos. 

 

 

MÓDULO 4: CARACTERÍSTICAS POR IDADE 

 

Cada criança tem um traço próprio. Histórias e desejos singulares, que 

caracterizam percursos e ritmos de seu desenvolvimento. Do mesmo modo, 

cada turma é única e trilha jornadas próprias em direção ao 

amadurecimento. 

Por outro lado, educar crianças pequenas solicita o apoio de referências para 

orientar o professor: 

Como se movimentam as crianças de um ano? 

Em geral, como se comunicam as crianças de 2 anos? 

Crianças na faixa dos 5 anos podem ter uma formação científica? Podem 

trabalhar com números? 

Poderíamos listar uma infinidade de questionamentos que cruzam os 

caminhos dos professores da Educação Infantil. Profissionais que hoje devem 

estruturar o trabalho pedagógico sobre um currículo pautado em 

experiências e afastado de “conteúdos e disciplinas”  

 

Para auxiliá-los a acompanhar o desenvolvimento das crianças a partir da 

pesquisa das características das próprias turmas, elaboramos uma série de 

tabelas com uma visão geral do que as crianças podem fazer em cada faixa 

etária. 

As tabelas estão organizadas por faixa etária e campos de habilidades e 

experiências pautados na premissa de que a criança tem um ritmo particular, 

interage e brinca para aprender: 

• Campo identidade, habilidades sociais e autonomia; 

• Campo das habilidades do corpo; 

• Campo da oralidade, letramento e imaginação; 

• Campo das expressões artísticas; 

• Campo do conhecimento espaço-visual, científico e lógico-matemático. 

Cada campo dialoga com os campos de experiências propostos pela Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC – homologada em dezembro de 2017. 

Contudo, fomos além. 
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Estudamos profundamente o documento e, apesar de concordarmos com os 

eixos e conceitos propostos, encontramos lacunas e engessamento 

nos Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento, que podem limitar a 

ação do professor e o entendimento dos avanços das crianças. 

Esperamos que o material ajude o professor a compreender a amplitude de 

possibilidades do trabalho com crianças pequenas, seres curiosos, 

pesquisadores e amantes de brincadeiras desafiadoras. 
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MÓDULO 5: REFERENCIAL CURRICULAR 

 

A expansão da educação infantil no Brasil e no mundo tem ocorrido de forma 

crescente nas últimas décadas, acompanhando a intensificação da 

urbanização, a participação da mulher no mercado de trabalho e as 

mudanças na organização e estrutura das famílias. Por outro lado, a 

sociedade está mais consciente da importância das experiências na primeira 

infância, o que motiva demandas por uma educação institucional para 

crianças de zero a seis anos. 

A conjunção desses fatores ensejou um movimento da sociedade civil e de 

órgãos governamentais para que o atendimento às crianças de zero a seis 

anos fosse reconhecido na Constituição Federal de 1988. A partir de então, a 
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educação infantil em creches e pré-escolas passou a ser, ao menos do ponto 

de vista legal, um dever do Estado e um direito da criança (artigo 208, inciso 

IV). O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, destaca também o 

direito da criança a este atendimento. 

Reafirmando essas mudanças, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei no 9.394, promulgada em dezembro de 1996, estabelece de 

forma incisiva o vínculo entre o atendimento às crianças de zero a seis anos e 

a educação. Aparecem, ao longo do texto, diversas referências específicas 

à educação infantil. 

No título III, Do Direito à Educação e do Dever de Educar, art. 4o , IV, se afirma 

que: 

“O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante 

a garantia de (...) atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças 

de zero a seis anos de idade”. Tanto as creches para as crianças de zero a 

três anos como as pré-escolas, para as de quatro a seis anos, são 

consideradas como instituições de educação infantil. A distinção entre 

ambas é feita apenas pelo critério de faixa etária. 

  

A educação infantil é considerada a primeira etapa da educação básica 

(título V, capítulo II, seção II, art. 29), tendo como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade. O texto legal 

marca ainda a complementaridade entre as instituições de educação infantil 

e a família. 

Outras questões importantes para este nível de educação são tratadas na 

LDB, como as que se referem à formação dos profissionais, as relativas à 

educação especial e à avaliação. 

Considerando a grande distância entre o que diz o texto legal e a realidade 

da educação infantil, a LDB dispõe no título IX, Das Disposições Transitórias, art. 

89, que: “As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas 

deverão, no prazo de três anos, a contar da publicação desta Lei, integrar-se 

ao respectivo sistema de ensino”. 

No título IV, que trata da organização da Educação Nacional, art. 11, V, 

considera-se que: “Os Municípios incumbir-se-ão de: (...) oferecer a 

educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 

fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino quando 
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estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 

competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 

Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino”. 

De acordo com a LDB e considerando seu papel e sua responsabilidade na 

indução, proposição e avaliação das políticas públicas relativas à educação 

nacional, o Ministério da Educação e do Desporto propõe, por meio deste 

documento, um Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 

 

CARACTERÍSTICAS DO REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Este documento constitui-se em um conjunto de referências e orientações 

pedagógicas que visam a contribuir com a implantação ou implementação 

de práticas educativas de qualidade que possam promover e ampliar as 

condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras. 

 

Sua função é contribuir com as políticas e programas de educação infantil, 

socializando informações, discussões e pesquisas, subsidiando o trabalho 

educativo de técnicos, professores e demais profissionais da educação 

infantil e apoiando os sistemas de ensino estaduais e municipais. 

 

 

Considerando-se as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas 

das crianças de zero a seis anos, a qualidade das experiências oferecidas que 

podem contribuir para o exercício da cidadania deve estar embasada nos 

seguintes princípios: 

 

• o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas 

suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas 

etc.; 
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• o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, 

pensamento, interação e comunicação infantil; 

 

• o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o 

desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à 

interação social, ao pensamento, à ética e à estética; 

 

• a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção 

nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie 

alguma; 

 

• o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e 

ao desenvolvimento de sua identidade. 

 

A estes princípios cabe acrescentar que as crianças têm direito, antes de tudo, 

de viver experiências prazerosas nas instituições. 

O conjunto de propostas aqui expressas responde às necessidades de 

referências nacionais, como ficou explicitado em um estudo recente 

elaborado pelo Ministério da Educação e do Desporto, que resultou na 

publicação do documento “Proposta pedagógica e currículo em educação 

infantil: um diagnóstico e a construção de uma metodologia de análise”. 

Nesse documento, constatou-se que são inúmeras e diversas as propostas de 

currículo para a educação infantil que têm sido elaboradas, nas últimas 

décadas, em várias partes do Brasil. Essas propostas, tão diversas e 

heterogêneas quanto o é a sociedade brasileira, refletem o nível de 

articulação de três instâncias determinantes na construção de um projeto 

educativo para a educação infantil. São elas: a das práticas sociais, a das 

políticas públicas e a da sistematização dos conhecimentos pertinentes a 

essa etapa educacional. Porém, se essa vasta produção revela a riqueza de 

soluções encontradas nas diferentes regiões brasileiras, ela revela, também, 
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as desigualdades de condições institucionais para a garantia da qualidade 

nessa etapa educacional. 

Considerando e respeitando a pluralidade e diversidade da sociedade 

brasileira e das diversas propostas curriculares de educação infantil existentes, 

este Referencial é uma proposta aberta, flexível e não obrigatória, que 

poderá subsidiar os sistemas educacionais, que assim o desejarem, na 

elaboração ou implementação de programas e currículos condizentes com 

suas realidades e singularidades. Seu caráter não obrigatório visa a favorecer 

o diálogo com propostas e currículos que se constroem no cotidiano das 

instituições, sejam creches, pré-escolas ou nos diversos grupos de formação 

existentes nos diferentes sistemas. 

Nessa perspectiva, o uso deste Referencial só tem sentido se traduzir a 

vontade dos sujeitos envolvidos com a educação das crianças, sejam pais, 

professores, técnicos e funcionários de incorporá-lo no projeto educativo da 

instituição ao qual estão ligados. 

  

Se por um lado, o Referencial pode funcionar como elemento orientador de 

ações na busca da melhoria de qualidade da educação infantil brasileira, 

por outro, não tem a pretensão de resolver os complexos problemas dessa 

etapa educacional. A busca da qualidade do atendimento envolve questões 

amplas ligadas às políticas públicas, às decisões de ordem orçamentária, à 

implantação de políticas de recursos humanos, ao estabelecimento de 

padrões de atendimento que garantam espaço físico adequado, materiais 

em quantidade e qualidade suficientes e à adoção de propostas 

educacionais compatíveis com a faixa etária nas diferentes modalidades de 

atendimento, para as quais este Referencial pretende dar sua contribuição. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE CRECHES E PRÉ- ESCOLAS 

 

O atendimento institucional à criança pequena, no Brasil e no mundo, 

apresenta ao longo de sua história concepções bastante divergentes sobre 

sua finalidade social. Grande parte dessas instituições nasceram com o 

objetivo de atender exclusivamente às crianças de baixa renda. O uso de 

creches e de programas pré-escolares como estratégia para combater a 

pobreza e resolver problemas ligados à sobrevivência das crianças foi, 
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durante muitos anos, justificativa para a existência de atendimentos de baixo 

custo, com aplicações orçamentárias insuficientes, escassez de recursos 

materiais; precariedade de instalações; formação insuficiente de seus 

profissionais e alta proporção de crianças por adulto. 

 

Constituir-se em um equipamento só para pobres, principalmente no caso das 

instituições de educação infantil, financiadas ou mantidas pelo poder público, 

significou em muitas situações atuar de forma compensatória para sanar as 

supostas faltas e carências das crianças e de suas famílias. A tônica do 

trabalho institucional foi pautada por uma visão que estigmatizava a 

população de baixa renda. Nessa perspectiva, o atendimento era entendido 

como um favor oferecido para poucos, selecionados por critérios excludentes. 

A concepção educacional era marcada por características assistencialistas, 

sem considerar as questões de cidadania ligadas aos ideais de liberdade e 

igualdade. 

 

Modificar essa concepção de educação assistencialista significa atentar 

para várias questões que vão muito além dos aspectos legais. Envolve, 

principalmente, assumir as especificidades da educação infantil e rever 

concepções sobre a infância, as relações entre classes sociais, as 

responsabilidades da sociedade e o papel do Estado diante das crianças 

pequenas. 

Embora haja um consenso sobre a necessidade de que a educação para as 

crianças pequenas deva promover a integração entre os aspectos físicos, 

emocionais, afetivos, cognitivos e sociais da criança, considerando que esta 

é um ser completo e indivisível, as divergências estão exatamente no que se 

entende sobre o que seja trabalhar com cada um desses aspectos. 

 

Há práticas que privilegiam os cuidados físicos, partindo de concepções que 

compreendem a criança pequena como carente, frágil, dependente e 

passiva, e que levam à      construção de procedimentos e rotinas rígidas, 

dependentes todo o tempo da ação direta do adulto. Isso resulta em 

períodos longos de espera entre um cuidado e outro, sem que a singularidade 

e individualidade de cada criança seja respeitada. Essas práticas tolhem a 

possibilidade de independência e as oportunidades das crianças de 

aprenderem sobre o cuidado de si, do outro e do ambiente. Em concepções 
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mais abrangentes os cuidados são compreendidos como aqueles referentes 

à proteção, saúde e alimentação, incluindo as necessidades de afeto, 

interação, estimulação, segurança e brincadeiras que possibilitem a 

exploração e a descoberta. 

Outras práticas têm privilegiado as necessidades emocionais apresentando 

os mais diversos enfoques ao longo da história do atendimento infantil. A 

preocupação com o desenvolvimento emocional da criança pequena 

resultou em propostas nas quais, principalmente nas creches, os profissionais 

deveriam atuar como substitutos maternos. Outra tendência foi usar o espaço 

de educação infantil para o desenvolvimento de uma pedagogia relacional, 

baseada exclusivamente no estabelecimento de relações pessoais intensas 

entre adultos e crianças. 

  

Desenvolvimento cognitivo é outro assunto polêmico presente em algumas 

práticas. O termo “cognitivo” aparece ora especificamente ligado ao 

desenvolvimento das estruturas do pensamento, ou seja, da capacidade de 

generalizar, recordar, formar conceitos e raciocinar logicamente, ora se 

referindo a aprendizagens de conteúdo específicos. A polêmica entre a 

concepção que entende que a educação deve principalmente promover a 

construção das estruturas cognitivas e aquela que enfatiza a construção de 

conhecimentos como meta da educação, pouco contribui porque o 

desenvolvimento das capacidades cognitivas do pensamento humano 

mantém uma relação estreita com o processo das aprendizagens específicas 

que as experiências educacionais podem proporcionar. 

Polêmicas sobre cuidar e educar, sobre o papel do afeto na relação 

pedagógica e sobre educar para o desenvolvimento ou para o 

conhecimento têm constituído, portanto, o panorama de fundo sobre o qual 

se constroem as propostas em educação infantil. 

A elaboração de propostas educacionais, veicula necessariamente 

concepções sobre criança, educar, cuidar e aprendizagem, cujos 

fundamentos devem ser considerados de maneira explícita. 
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MÓDULO 6: A CRIANÇA 

 

A concepção de criança é uma noção historicamente construída e 

consequentemente vem mudando ao longo dos tempos, não se 

apresentando de forma homogênea nem mesmo no interior de uma mesma 

sociedade e época. Assim é possível que, por exemplo, em uma mesma 

cidade existam diferentes maneiras de se considerar as crianças pequenas 

dependendo da classe social a qual pertencem, do grupo étnico do qual 

fazem parte. Boa parte das crianças pequenas brasileiras enfrentam um 

cotidiano bastante adverso que as conduz desde muito cedo a precárias 

condições de vida e ao trabalho infantil, ao abuso e exploração por parte de 

adultos. Outras crianças são protegidas de todas as maneiras, recebendo de 

suas famílias e da sociedade em geral todos os cuidados necessários ao seu 

desenvolvimento. Essa dualidade revela a contradição e conflito de uma 

sociedade que não resolveu ainda as grandes desigualdades sociais 

presentes no cotidiano. 

A criança como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte 

de uma organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma 

determinada cultura, em um determinado momento histórico. É 

profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas 

também o marca. A criança tem na família, biológica ou não, um ponto de 

referência fundamental, apesar da multiplicidade de interações sociais que 

estabelece com outras instituições sociais. 

As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres 

que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. Nas interações que 

estabelecem desde cedo com as pessoas que lhe são próximas e com o meio 

que as circunda, as crianças revelam seu esforço para compreender o 

mundo em que vivem, as relações contraditórias que presenciam e, por meio 

das brincadeiras, explicitam as condições de vida a que estão submetidas e 

seus anseios e desejos. No processo de construção do conhecimento, as 

crianças se utilizam das mais diferentes linguagens e exercem a capacidade 

que possuem de terem ideias e hipóteses originais sobre aquilo que buscam 

desvendar. Nessa perspectiva as crianças constroem o conhecimento a partir 

das interações que estabelecem com as outras pessoas e com o meio em 

que vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas sim, 

fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação. 
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Compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças serem 

e estarem no mundo é o grande desafio da educação infantil e de seus 

profissionais. Embora os conhecimentos derivados da psicologia, antropologia, 

sociologia, medicina etc. possam ser de grande valia para desvelar o universo 

infantil apontando algumas características comuns de ser das crianças, elas 

permanecem únicas em suas individualidades e diferenças. 

 

MÓDULO 7: BRINCADEIRAS 

 

O brincar ou a brincadeira - considerados com o mesmo significado neste 

texto - é atividade principal da criança. Sua importância reside no fato de ser 

uma ação livre, iniciada e conduzida pela criança com a finalidade de tomar 

decisões, expressar sentimentos e valores, conhecer a si mesma, os outros e o 

mundo em que vive. Brincar é repetir e recriar ações prazerosas, expressar 

situações imaginárias, criativas, compartilhar brincadeiras com outras pessoas, 

expressar sua individualidade e sua identidade, explorar a natureza, os 

objetos, comunicar-se, e participar da cultura lúdica para compreender seu 

universo. Ainda que o brincar possa ser considerado um ato 

inerente à criança, exige um conhecimento, um repertório que ela precisa 

aprender. 

O brinquedo visto como objeto suporte da brincadeira pode ser 

industrializado, artesanal ou fabricado pela professora junto com a criança e 

a sua família. Para brincar em uma instituição infantil não basta disponibilizar 

brincadeiras e brinquedos, é preciso planejamento do espaço físico e de 

ações intencionais que favoreçam um brincar de qualidade. 

A pouca qualidade ainda presente na educação infantil pode estar 

relacionada à concepção equivocada de que o brincar depende apenas 

da criança, não demanda suporte do adulto, observação, registro nem 

planejamento. Tal visão precisa ser desconstruída, uma vez que a criança não 

nasce sabendo brincar. Ao ser educada, a criança deve entrar em um 

ambiente organizado para recebê-la, relacionar-se com as pessoas 

(professoras, pais e outras crianças), escolher os brinquedos, descobrir os usos 

dos materiais e contar com a mediação do adulto ou de outra criança para 

aprender novas brincadeiras e suas regras. Depois que aprende, a criança 

reproduz ou recria novas brincadeiras e assim vai garantindo a ampliação de 

suas experiências. É nesse processo que vai experimentando ler o mundo para 
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explorá-lo: vendo, falando, movimentando se, fazendo gestos, desenhos, 

marcas, encantando-se com suas novas descobertas. 

A brincadeira de alta qualidade faz a diferença na experiência presente e 

futura, contribuindo de forma única para a formação integral das crianças. 

As crianças brincam de forma espontânea em qualquer lugar e com qualquer 

coisa, mas há uma diferença entre uma postura espontaneísta e outra 

reveladora da qualidade. A alta qualidade é resultado da intencionalidade 

do adulto que, ao implementar o eixo das interações e brincadeiras, procura 

oferecer autonomia às crianças, para a exploração dos brinquedos e a 

recriação da cultura lúdica. É essa intenção que resulta na intervenção que 

se faz no ambiente, na organização do espaço físico, na disposição de 

mobiliário, na seleção e organização dos brinquedos e materiais e nas 

interações com as crianças. Para que isso ocorra, faz-se necessária a 

observação das crianças, a definição de intenções educativas, o 

planejamento do ambiente educativo, o envolvimento das crianças, das 

famílias e das suas comunidades e, especialmente, a ação interativa das 

professoras e da equipe das creches. 

É o conjunto desses fatores - as concepções, o planejamento do espaço, do 

tempo e dos 

materiais, a liberdade de ação da criança e a intermediação do adulto - que 

faz a diferença no processo educativo, resultando em uma educação de 

qualidade para a primeira infância. Não se separa, portanto, a qualidade da 

brincadeira da qualidade da educação infantil. 

Assim, neste manual, a brincadeira é sempre considerada com o sentido de 

um brincar de qualidade. Para educar crianças pequenas, que ainda são 

vulneráveis, é necessário integrar a educação ao cuidado, mas também a 

educação e o cuidado à brincadeira. Tal tarefa depende do projeto 

curricular, um documento orientador das práticas cotidianas, das 

programações diárias que acompanham a vida das crianças e que ampliam 

gradualmente suas experiências em todo o período de vivência na creche e 

precisa ser construído pela equipe junto com as crianças e seus familiares. O 

brincar e as interações devem ser os pilares da construção deste projeto 

curricular. 

 

 



 

43 | P á g i n a  

 

Para atender a essas preocupações, o manual foi concebido em duas 

versões, com o 

mesmo conteúdo. A primeira versão corresponde ao livro, que inclui o 

conjunto completo das recomendações propostas, para ser distribuído às 

instituições de educação infantil. 

A segunda versão é a subdivisão do livro em cinco fascículos, que serão 

destinados às 

professoras. A opção por fascículos separados objetivou a produção de um 

material mais leve e focado nos agrupamentos infantis ou temas, como 

organização do espaço e compra de brinquedos. Os fascículos, por serem 

pequenos, funcionam como práticos guias para rápidas consultas específicas. 

 

Recomenda-se a leitura para este módulo: 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao_brinquedo_e_brincadei

ras_completa.pdf 

 

MÓDULO 8: ESPAÇO FÍSICO 

 

Desde que nasce a criança precisa de espaços que ofereçam liberdade de 

movimentos, segurança e que acima de tudo possibilitem sua socialização 

com o mundo e com as pessoas que a rodeiam. Espaços estes de direito de 

todas as crianças sejam eles: públicos, privados, institucionais ou naturais. 

Segundo Lima (2001, p.16): “o espaço é muito importante para a criança 

pequena, pois muitas, das aprendizagens que ela realizará em seus primeiros 

anos de vida estão ligadas aos espaços disponíveis e/ou acessíveis a ela”. 

 

Segundo Piaget citado por Kramer (2000, p. 29): “o desenvolvimento resulta 

de combinações entre aquilo que o organismo traz e as circunstâncias 

oferecidas pelo meio [...] e que os esquemas de assimilação vão se 

modificando progressivamente, considerando os estágios de 

desenvolvimento”. Todo ser humano carrega desde sua concepção 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao_brinquedo_e_brincadeiras_completa.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao_brinquedo_e_brincadeiras_completa.pdf
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conhecimentos e através da interação com o meio vai desenvolvendo estes 

conhecimentos. Piaget considera a interação indivíduo / meio apenas sem 

considerar as interações entre as crianças e suas diferentes culturas. Vygotsky 

já enfatiza a troca de conhecimentos que ocorrem através das interações 

entre individuo / meio/ individuo. 

 

Segundo Vygotsky: “o ser humano cresce num ambiente social e a interação 

com outras pessoas é essencial ao seu desenvolvimento”. (apud DAVIS e 

OLIVEIRA, 1993, p. 56). Portanto um ambiente estimulante para a criança é 

aquele em que ela se sente segura e ao mesmo tempo desafiada, onde ela 

sinta o prazer de pertencer a aquele ambiente e se identifique com o mesmo 

e principalmente um ambiente em que ela possa estabelecer relações entre 

os pares. Um ambiente que permite que o educador perceba a maneira 

como a criança transpõe a sua realidade, seus anseios, suas fantasias. Os 

ambientes devem ser planejados de forma a satisfazer as necessidades da 

criança, isto é, tudo deverá estar acessível à criança, desde objetos pessoais 

como também os brinquedos, pois só assim o desenvolvimento ocorrerá de 

forma a possibilitar sua autonomia, bem como sua socialização dentro das 

suas singularidades. 

 

Os espaços devem ser organizados de forma a desafiar a criança nos 

campos: cognitivo, social e motor. Oportunizando a criança de andar, subir, 

descer e pular, através de várias tentativas, assim a criança estará 

aprendendo a controlar o próprio corpo, um ambiente que estimule os 

sentidos das crianças, que permitam a elas receber estimulação do ambiente 

externo, como cheiro de flores, de alimentos sendo preparados. Sentindo a 

brisa do vento, o calor do sol, o ruído da chuva. Experimentando também 

diferentes texturas: liso, áspero, duro, macio, quente, frio. Carvalho & Rubiano 

(2001, p.111) dizem que: “a variação da estimulação deve ser procurada em 

todos os sentidos: cores e formas; músicas e vozes; aromas e flores e de 

alimentos sendo feitos; oportunidades para provar diferentes sabores”. 

 

Personalizar o ambiente é muito importante para a construção da identidade 

pessoal da criança, tornar a criança competente é desenvolver nela a 

autonomia e a independência. Ao oferecer um ambiente rico e variado se 

estimulam os sentidos e os sentidos são essenciais no desenvolvimento do ser 

humano. A sensação de segurança e confiança é indispensável visto que 
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mexe com o aspecto emocional da criança. Oportunizando as crianças de 

interagirem e em certos momentos que desejarem ficarem sozinhas 

brincando. David & Weinstein citados por Carvalho e Rubiano (2001, p.109) 

afirmam que: 

 

 

Todos os ambientes construídos para crianças deveriam atender cinco 

funções relativas ao desenvolvimento infantil, no sentido de promover: 

identidade pessoal, desenvolvimento de competência, oportunidades para 

crescimento, sensação de segurança e confiança, bem como oportunidades 

para contato social e privacidade. 

 

 

ESPAÇOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS: SUA RELAÇÃO COM A 

APRENDIZAGEM DA CRIANÇA 

 

O Brinquedo faz parte da vida da criança independentemente do nível social 

ou cultural a que pertence. Segundo Horn (2004, p.70): “o brinquedo sempre 

fez parte da vida das crianças, independentemente de classe social ou 

cultural em que está inserida”. É intrínseco da criança o hábito do brincar. Até 

mesmo ao se alimentar, a criança brinca com os alimentos. Portanto ao 

proporcionar diversos espaços para a criança brincar e agir dentro do espaço, 

se proporá novos desafios que tornarão a criança um agente da sua própria 

aprendizagem de forma mais lúdica. 

 

Vygotsky citado por Rego (2002, p.80): “considera o brinquedo uma 

importante fonte de promoção de desenvolvimento. Afirma que, apesar do 

brinquedo não ser o aspecto predominante da infância, ele exerce uma 

enorme influência no desenvolvimento infantil”. Portanto não devemos 

conceber a infância longe do brinquedo visto a importância do mesmo aqui 

referenciada. E principalmente de proporcionar o brinquedo em ambientes 
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preparados para que a criança brinque com liberdade de ação e em total 

interação com outras crianças. 

 

Brincar para a criança é principalmente estar presente no ambiente, se 

constituindo como indivíduo e compartilhando significados. Brincar em um 

ambiente aconchegante, que retrate a identidade da criança e de livre 

acesso ao mesmo, é fundamental no seu desenvolvimento, visto que se 

promoverá a interação entre criança / criança, criança / educador e até 

mesmo respeitando os momentos em que a criança prefere brincar sozinha, 

pois só assim se respeitará a individualidade da criança. Segundo Carvalho & 

Rubiano (2001, p.109): 

 

...é altamente recomendável que ambientes 

institucionais ofereçam oportunidade para as 

crianças desenvolverem sua individualidade, 

permitindo-lhes ter seus próprios objetos, 

personalizar seu espaço e, sempre que possível 

participar nas decisões sobre a organização do 

mesmo. 

 

De acordo com Horn (2004, p. 71): “o 

brinquedo satisfaz as necessidades básicas de 

aprendizagens das crianças, como, por 

exemplo as de escolher, imitar, dominar, 

adquirir competências, enfim de ser ativo em 

um ambiente seguro, o qual encoraje e 

consolide o desenvolvimento de normas e 

valores sociais”. Ajuda no desenvolvimento da 

confiança em si mesmo e em suas 

capacidades e, em situações sociais, ajuda-os 

a julgar as muitas variáveis presentes nas 

interações sociais e a ser empático em relação 

aos outros. As crianças que brincam em 

diversos ambientes ricos de informações e 

demonstram interesse por estar ali brincando, 

adquirem conhecimentos e transmitem 

conhecimentos, através da interação com 
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seus pares. Sendo eles os próprios construtores 

do seu conhecimento com a mediação de 

alguém mais experiente. De acordo com Fantin 

(2000, p. 53) : 

 

Brincando (e não só) a criança se relaciona, experimenta, investiga e amplia 

seus conhecimentos sobre si mesma e sobre o mundo que está ao seu redor. 

Através da brincadeira podemos saber como as crianças veem o mundo e 

como gostariam que fosse expressando a forma como pensam, organizam e 

entendem esse mundo. Isso acontece porque, quando brinca, a criança cria 

uma situação imaginária que surge a partir do conhecimento que possui do 

mundo em que os adultos agem e no qual precisa aprender a viver. 

 

 

Ao brincar a criança expressa seus anseios, sua maneira de como está 

percebendo o mundo que a cerca e principalmente está vivendo a sua 

infância. Tem também suas necessidades satisfeitas que são: adquirir novos 

conhecimentos, habilidades, pensamentos e entendimentos coerentes e 

lógicos. Reconhecendo-se em um meio e como parte do mesmo, ela cria sua 

própria brincadeira interagindo com todos que a rodeiam. Temos aí então a 

importância de se oferecer um espaço povoado de objetos disponíveis e 

acessíveis à criança. 

 

Brincando nos espaços com seus brinquedos e objetos variados e escolhendo 

o espaço que deseja brincar e com quem deseja brincar, é uma atividade 

enriquecedora visto que, as trocas de saberes que ocorrerão naturalmente 

através das diversas linguagens sejam elas:oral, corporal, gestual, musical 

retratando a realidade de cada um. A criança ao agir com fantasia é 

estimulada a usar de criatividade, usando como parâmetro o seu mundo 

infantil. 
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A INTERVENÇÃO DO EDUCADOR 

 

O brincar é sempre estruturado pelo ambiente, pelos materiais ou contexto 

em que ocorre. Ao educador cabe então participar como uma pessoa mais 

experiente, que deverá intervir quando necessário e também ter uma 

participação quando perceber o interesse da criança em tê-lo como 

parceiro nas brincadeiras, possibilitando assim, o desenvolvimento da criança, 

proporcionando momentos de interação, acesso à cultura, permitindo a 

criança principalmente viver a sua própria infância. De acordo com Lima 

(2001, p.27) : 

 

Consciente da importância da ação que realiza, possibilitando mediações de 

várias naturezas, o adulto passa a atender os processos da criança com um 

significado que só pode ser construído tendo como referencial a criança no 

período de formação em que ela está e não no adulto feito que será. 

 

 

Um ambiente carente de recursos, onde tanto a criança quanto o adulto 

vêem somente paredes e espaços vagos é um ambiente sem vida, que não 

propõe desafios cognitivos à criança e não amplia o conhecimento. Portanto 

ao educador cabe planejar os espaços para a criança e com a criança, 

visando o meio cultural em que a criança está inserida, promovendo 

interações em grupos para que possam assim: criar, trocar saberes, imaginar, 

construir e principalmente brincar. O educador também precisa estar atento 

ao ambiente pois, segundo Horn (2004, p.15) “o olhar de um educador atento 

e sensível a todos os elementos que estão postos em uma sala de aula. O 

modo como organizamos materiais e móveis, e a forma como as crianças e 

adultos interagem com eles são reveladores de uma concepção 

pedagógica”. 

 

A criança desde o nascimento necessita da mediação do outro para se 

desenvolver, portanto o meio sozinho não dá conta de desenvolvê-lo e é aí 

que entra o papel do educador e dos colegas através das relações. Segundo 

Carvalho (2003, p.154): “ao estruturar e organizar continuamente sua sala, o 
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educador favorece o envolvimento das crianças em brincadeiras entre elas, 

sem necessidade de interferência direta; dessa forma ele fica mais disponível 

para aquelas crianças que procuram interagir com ele”. 

 

Podemos dizer então que o educador se torna o mediador entre crianças e 

os objetos de conhecimento, organizando e propiciando espaços e situações 

de aprendizagens que articulem os recursos e capacidades afetivas, 

emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos seus conhecimentos 

prévios. O educador constitui-se, portanto, um parceiro mais experiente, cuja 

função é propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável de 

experiências educativa e social variadas. 

 

O que acontece é que muitas vezes o educador, tem a visão de que: 

proporcionar a criança o brincar é deixá-la fazer o que quer e onde quer, sem 

considerar a brincadeira como um processo de organização, de recíproca, 

de troca de saberes. Cabe ao educador confiar nas crianças e valorizar o seu 

agir contribuindo para ampliação das descobertas e não apenas estar ao seu 

lado permitindo toda e qualquer ação. O educador deve considerar a 

brincadeira segundo o Referencial Curricular Para a Educação Infantil (1998, 

vol 1, p. 28): “como um meio de poder observar e constituir uma visão dos 

processos de desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada uma em 

particular, registrando suas capacidades de uso das linguagens, assim como 

suas capacidades sociais e dos recursos afetivos e emocionais que dispõe”. 
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MÓDULO 9: RECURSOS MATERIAIS 

 

Num contexto educativo é fundamental o educador ter em conta a forma 

como organiza 

os espaços e os materiais que coloca ao dispor das crianças, estando sempre 

atento ao 

desenvolvimento e aos interesses do seu grupo, pois o “ambiente físico e 

material […] 

deverá refletir a crença na competência participativa da criança e criar 

múltiplas oportunidades para o seu bem-estar, aprendizagem e 

desenvolvimento” (Formosinho & 

Araújo, 2013, p.93) 

A organização do contexto educativo deve focar-se especialmente na 

aprendizagem de 

quem o habita, pelo que todos os espaços devem promover o bem-estar, a 

alegria e o gosto em frequentar a “escola” (Zabalza, 1992, p.119). 

A organização do espaço educativo influencia sobremaneira as experiências 

a realizar 

pelas crianças, na medida em que essa organização dá primazia a 

“diferentes prioridades, mais ou menos integradas” (ibibidem, p.121), ou seja, 

o que a criança aprende está intrinsecamente ligado à diversidade de 

experiências que o ambiente educativo promove, pelo que na sua 

organização, o educador deve ter em conta a promoção de aprendizagens 

significativas. É de extrema importância a exploração que a criança exerce 

perante os materiais e objetos que integram o espaço promovendo uma 

multiplicidade de experiências. O educador deve criar “oportunidades para 

atuar com/sobre os objetos” (ibidem, p.128) devendo estes ser de fácil 

manipulação, de diferentes tipos de materiais e com uma utilização 

diversificada, deve também estar implícita uma riqueza experimental tendo 

as crianças contacto com: água, areia, tecidos, formas e cor, barro, entre 

outros. 
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Considero pertinente evidenciar a existência de algumas diferenças entre a 

creche e o jardim-de-infância, no entanto na pedagogia para a infância o 

trabalho desenvolvido com crianças “em idade de creche e jardim-de-

infância tem fundamentos comuns” (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p.8), 

havendo uma articulação dos princípios orientadores com a perspectiva 

como as crianças se desenvolvem e aprendem onde se destaca “a 

qualidade do clima relacional em que cuidar e educar estão intimamente 

interligados” (ibidem). 

As primeiras instituições que os bebés frequentam são designadas por creches 

sendo que pertencem todas à rede privada, podendo assumir-se como 

instituição com fins lucrativos, sem fins lucrativos sendo Instituições Particulares 

de Solidariedade Social (IPSS) ou ainda Instituições de Ensino Particular e 

Cooperativo. A creche pode ser frequentada pelos bebés desde os cinco 

meses aos três anos de idade, nela ”deve estar implícita a ideia de 

prolongamento da casa, da família, da continuidade de cuidados e de 

estímulo, a manutenção de laços afetivos e sensoriais” (Gomes, et al 1984, 

p.16), sendo 

objetivo primordial respeitar a individualidade, o ritmo e as necessidades de 

cada criança, centrando-se também nos cuidados e no desenvolvimento 

global de cada uma. 

O ambiente da creche deve ser acolhedor e estável, devendo a equipa 

educativa manter 

uma relação que transmita confiança e proximidade com as crianças, com 

o objetivo de 

promover o seu bem-estar e segurança física. Este ambiente por sua vez já 

deve ter estabelecido as rotinas diárias de carater flexível, que permitem 

desenvolver a segurança e a estabilidade emocional de quem frequenta o 

espaço educativo. O trabalho realizado com as famílias deve ser de partilha 

e cooperação sendo desenvolvido numa perspectiva de 

complementaridade. 

Primordialmente a creche para além de acolher as crianças e de dar 

continuidade à prestação de serviços consoante as suas necessidades 

individuais, pretende com o apoio dos adultos que as crianças se sintam 

seguras num ambiente tranquilizador, onde possam interagir entre si, com os 

adultos e com os espaços, sempre de forma prazerosa.  
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As crianças com idades compreendidas entre os três e os seis anos de idade 

usufruem da educação pré-escolar, sendo que os equipamentos são 

designados por “(…)jardins deinfância(…)”(Folque 2014, p.41) podendo estes 

pertencer à rede pública que dependem “das autarquias e são financiados 

pelo Ministério da Educação” (ibidem) ou à rede privada sem fins lucrativos, 

(IPSS) ou com fins lucrativos, Instituições de Ensino Particular e Cooperativo. 

Formalmente a educação pré-escolar “é complementar e ou supletiva da 

ação educativa da família, com a qual estabelece estreita cooperação” (Lei 

de Bases do Sistema Educativo, Lei 46/86 nº2, artigo 4º), tal como na creche 

as famílias devem ser cooperantes no trabalho desenvolvido no contexto 

educativo e vice-versa.  

Diariamente no jardim-de-infância as rotinas diárias devem ser planeadas 

pela equipa educativa de modo a que as crianças tenham conhecimento 

das mesmas para que possam prever os vários momentos do dia. A equipa, 

pode alterá-la sempre que necessário, mas importa não esquecer que o 

conhecimento das rotinas transmite segurança às crianças promovendo a 

sua adaptação no contexto educativo. 

A equipa educativa tem um papel fundamental, deverá manter uma 

comunicação aberta, apoiando as crianças no decorrer do dia e na 

resolução de problemas. Os membros da equipa devem tomar decisões em 

conjunto acerca de todos os acontecimentos e aspetos relacionados com a 

sala e com as crianças. 

O papel do educador é fundamental deve de fomentar o desenvolvimento 

e a aprendizagem da criança tirando partido do meio social que integra, 

devendo as escolhas e as perspectivas da criança ser amplamente debatidas 

e devidamente explicitadas. Desta forma cada criança apreende a forma de 

defender as suas ideias e a respeitar os outros sendo este um fator 

fundamental para o desenvolvimento de quem está presente no contexto 

(crianças e educador). 

 

Princípios de Organização dos Espaços e dos Materiais na Creche 

 

O “ambiente físico e material de uma creche deverá refletir a crença na 

competência participativa da criança [de modo a] criar múltiplas 

oportunidades para o seu bem-estar, aprendizagem e desenvolvimento” 
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(Formosinho & Araújo, 2013, p.93). As salas de  creche devem apresentar 

ambientes seguros e saudáveis, respondendo às necessidades de bem-estar 

emocional e físico das crianças e dos adultos, assim como devem promover 

a aprendizagem ativa das crianças. 

Quanto à organização é suposto que a sala de creche apresente áreas 

diferenciadas relativamente ao jogo e aos cuidados quotidianos. O cuidar e 

o educar são os aspetos mais importantes da educação de infância, não se 

pode educar sem prestar todos os cuidados necessários. Destes dois 

conceitos deriva a palavra educuidar que define o serviço prestado à 

criança nos contextos educativos. 

Os espaços destinados ao jogo devem oferecer “multiplas oportunidades 

para a exploração, ação e investigação” (ibidem, p.94). Um espaço deve 

constantemente ser (re)organizado e modificado consoante as mudanças de 

interesses e necessidades das crianças. 

Para que as crianças usufruam de um conforto retirando o maior prazer dos 

espaços, estes devem conter superfícies macias com texturas e cores suaves 

e luz natural em abundância. Os equipamentos e todo o mobiliário devem ser 

adaptado ao tamanho das crianças, não esquecendo os adultos. Conforme 

refere Araújo (2011) citada por Formosinho e Araújo (2013), o espaço deve 

conter um ambiente ideográfico para que sejam reconhecidas 

características referentes à identidade e pertença das famílias e das crianças. 

Nesta faixa etária a criança aborda o mundo e comunica através da 

“abordagem sensoriomotora” (Formosinho & Araújo, 2013, p.94), logo, importa 

que a criança possa experimentar livremente e de acordo com as suas 

escolhas todo o espaço e materiais da sala de modo a que se sinta 

intrinsecamente participante. 

A ligação da criança com o mundo físico exterior e interior permite um 

alargamento das experiencias de aprendizagem, dando primazia aos 

contextos que valorizam aspetos relacionados com a identidade pessoal e 

cultural de cada uma. 
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 Princípios de Organização dos Espaços e dos Materiais no Jardim de Infância 

 

Como referem as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (Silva, 

Marques, Mata, & Rosa, 2016), os espaços de educação pré-escolar podem 

ser diversos, pois o espaço educativo não é limitado ao espaço da sala mas 

deve integrar todo o estabelecimento educativo. 

Cabe ao educador, tendo em conta o grupo a organizar o espaço da sala, 

devendo esta organização centrar-se a flexibilidade sendo “conhecida da 

criança para que possa desenvolver as capacidades de autonomia e 

colaboração no âmbito do brincar e aprender” (Formosinho & Gambôa, 2011, 

p.28). A apropriação do espaço vista pelas crianças permite-lhes fazer as 

próprias escolhas e utilizar os materiais de diversas formas aliando a 

criatividade de uma forma mais complexa. 

A criação e elaboração de áreas distintas com materiais próprios e 

adequados a cada uma permite definir uma melhor organização do espaço 

que facilite a “coconstrução de aprendizagens significativas” (ibidem). Como 

as àreas da sala são promotoras de experiências e aprendizagens a 

organização do espaço não deve ser “permanente” (ibidem), importa que 

vá sofrendo alterações e integrando novos materiais sempre que necessário, 

tendo em conta as atividades relacionadas com o Projeto Pedagógico 

estabelecido pelo educador, bem como a integração de trabalhos e 

matérias desenvolvidos pelas crianças ao longo do tempo. 

A integração de novos espaços e materiais devem corresponder às 

necessidades do grupo manifestadas no momento, de modo a desafiar as 

crianças. 

O exterior é também um espaço que permite desenvolver a interação social 

das crianças e o contacto direto com materiais naturais, este tipo de objetos 

pode ser utilizado na sala 

permitindo a realização de pesquisas, integrando as diversas áreas de 

conteúdo que podem ser exploradas quer de forma orientada pelos adultos, 

quer pela livre escolha das crianças. 

Quanto aos materiais a sua seleção “deverá atender a critérios de qualidade 

e variedade, baseados na funcionalidade, versatilidade, durabilidade, 

segurança e valor estético” (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p.26). Os 
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materiais naturais (não estruturados) eversáteis ou de uso aberto “são aqueles 

que podem ser utilizados de várias maneiras”  

(Brickman & Taylor, 1996, p.155), tais como: papel, tubos, rolos, corda, cartão, 

entre 

outros, são sempre uma boa opção a integrar na sala, pois impulsionam a 

criatividade e inúmeras aprendizagens. 

O tamanho natural dos objetos é fundamental para as crianças criarem uma 

ligação com 

o mundo envolvente, é fundamental que as áreas integrem objetos 

verdadeiros, pois este 

tipo de materiais é bastante atraente para as crianças e propicia o jogo 

dramático, normalmente baseado nas suas vivências e experiências. 

Por vezes o adulto seleciona materiais específicos tendo em conta as suas 

intencionalidades e objetivos. O olhar atento por parte do adulto permite 

através da observação, conceber a organização/reorganização e 

implementação de áreas e materiais no respeito pelas necessidades das 

crianças. 

As referências culturais são aspetos também a ter em conta na seleção dos 

materiais a integrar na sala, pois é uma “forma de garantir que o meio físico 

espelha o ambiente cultural das crianças” (ibidem). De referir que este aspeto 

deve ser desenvolvido em parceria com as famílias, incluindo objetos 

referentes às diferentes culturas. 

 

 

 A Influência dos Modelos Curriculares na Organização dos Espaços e dos 

Materiais 

 

O modelo curricular e/ou pedagógico é basicamente uma referência teórica 

para conceitualizar a criança e o seu processo educativo [podendo ser 

tomado como uma referência prática para] pensar antes-da-ação, na-ação 
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e sobre-a-ação” (Oliveira Formosinho, Kishimoto, Pinazza & Cols 2007, p.29), 

assim o educador pensa, age e reflete relacionando a teoria com a sua 

prática. 

A forma como é organizado o espaço físico da sala num contexto educativo 

reflete a forma como o educador trabalha evidenciando o modelo curricular 

com que se identifica (Zabalza, 1992), pois os espaços e a sua organização 

evidenciam de uma maneira direta e/ou indireta o valor e as funções que lhes 

são dadas, refletindo também nas crianças a forma como interagem ao nível 

social e comportamental. 

 

 

 A Organização dos Espaços e dos Materiais na Abordagem High/Scope 

 

“Num programa High/Scope para bebés e crianças pequenas, as pessoas 

que prestam cuidados organizam e equipam o ambiente de modo a 

proporcionar às crianças conforto e bem-estar e, ao mesmo tempo, a 

oferecer-lhes amplas oportunidades de aprendizagem ativa” (Post & 

Hohmann, 2011, p.100). 

Esta metodologia defende que relativamente ao mobiliário e aos materiais, 

devem estar ao alcance das crianças proporcionando conforto, quer para 

elas, quer para os adultos. Deve ser tomada em consideração os limites físicos 

do contexto, permitindo que os bebês e as crianças pequenas consigam 

“movimentar-se, explorar, criar, comunicar e resolver problemas com tanta 

liberdade quanto for possível” (ibidem), O adulto deve ser atento e disponível 

para as crianças prestando-lhes a máxima atenção. 

Esta abordagem preconiza que os ambientes que integrem bebés e crianças 

mais novas devem apresentar áreas distintas e delineadas como: zona de 

preparação de alimentos, zona para comer, para dormir, para a higiene e 

para vestir e também uma casa de banho. 

Para além destas áreas delimitadas é importante referir que o restante espaço 

se destina à exploração livre e/ou orientada e à brincadeira. É de destacar 

que todas elas devem ser delimitadas de uma forma bem visível, e até mesmo 

identificadas com um símbolo ou um nome para que as crianças as possam 

diferenciar (Brickman & Taylor, 1996). 
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O número de áreas não está pré-estabelecido, os adultos da sala é que as 

devem criar baseando-se nas necessidades e interesses do seu grupo. Para 

que as possam definir e para que possam incluir nelas os materiais “importa 

observar as crianças - os seus interesses as fases de desenvolvimento e as 

culturas” (ibidem, p.153-154). 

As áreas para brincar devem incluir um espaço amplo para as crianças se 

movimentarem livremente, manipularem os materiais e conviverem 

socialmente. O espaço deve também incluir uma zona mais privada onde a 

criança possa permanecer sozinha. 

Os espaços destinados a crianças mais velhas devem estar divididos em áreas 

com nomes simples, normalmente do conhecimento das crianças para uma 

fácil identificação. Estes, espaços devem ser promotores de brincadeiras 

sensoriais, construções, teatralizações e jogos simples. Relativamente aos 

materiais, estes devem sempre que possível ser em “tamanho natural” (ibidem, 

p.154), incluindo sempre alguns materiais “verdadeiros” (ibidem), este tipo de 

materiais é muito atrativo para as crianças pois propicia jogos dramáticos 

baseados nas suas próprias experiências e vivências. Os materiais devem estar 

acessíveis às crianças para permitirem uma fácil manipulação e arrumação. 

Cada uma das áreas “deve igualmente caracterizar-se por possuir uma 

dimensão que permita que lá possam brincar as crianças que o desejem” 

(Hohmann, Weikart, Marujo, & Neto, 1997, p.165). Os espaços devem de ser 

atraentes, práticos e com materiais diversificados para que as crianças 

desejem explorá-los na medida em que, no respeito pelos princípios da 

aprendizagem ativa, os objetos e os materiais devem ser em quantidade 

apresentando uma grande variedade de possibilidades para as crianças os 

explorarem e manipularem livremente. 

Segundo Hohmann, Weikart, Marujo e Neto, (1997, p.162) é importante que as 

crianças façam as suas escolhas e tomem as suas próprias decisões, nas 

diversas áreas os materiais podem estar dispersos e terem finalidades diversas. 

A participação e o auxílio do adulto são fundamentais para apoiar as 

crianças nas suas brincadeiras e também para que as crianças sintam 

segurança nas suas ações, pois os adultos “estão permanentemente a 

observar o que as crianças fazem e usam” (Brickman & Taylor, 1996, p.156) 

tomando como resultado das suas observações a introdução e alteração das 

áreas e dos materiais, de modo a adaptar o meio físico das crianças a novos 

desafios. 
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A Organização dos Espaços e dos Materiais no Movimento da Escola Moderna 

(MEM) 

“O Movimento da Escola Moderna (MEM) assenta num Projeto Democrático 

de autoformação cooperada de docentes, que transfere, por analogia, essa 

estrutura de procedimentos para um modelo de cooperação educativa nas 

escolas” (Formosinho, 2013, p.142). 

Este modelo pressupõe que os educadores e as crianças participem 

democraticamente, assente numa comunicação cooperada que promova 

o desenvolvimento sociocultural das crianças. 

O ambiente educativo é organizado e sistematizado pelas crianças em 

parceria com o educador de forma a criarem condições materiais, afetivas e 

sociais onde cada um pode adquirir conhecimentos e valores. Desta forma 

está muito presente a cooperação e a interajuda onde todos aprendem e 

ensinam. 

Todo o processo educativo reforça e valoriza as experiências de vida de cada 

um, tal como a liberdade que as crianças demonstram na forma como 

expressam as suas ideias, opiniões e vivências. 

No que diz respeito ao espaço educativo, segundo Formosinho (2013, p.150), 

este deve subdividir-se em seis áreas “básicas de atividades”, contemplando 

também uma área central polivalente composta por mesas e cadeiras 

suficientes para todo o grupo onde se realizam alguns momentos do dia 

(conselho, acolhimento, comunicações, entre outros). 

A biblioteca deve ser uma zona confortável e para além de livros e revistas 

deve integrar trabalhos desenvolvidos pelas crianças no âmbito de algumas 

atividades e/ou projetos, juntamente ou perto da biblioteca deve existir uma 

oficina da escrita. Nesta área os materiais devem promover a aprendizagem 

da escrita. De realçar que, o computador e a impressora devem estar 

presentes nessa mesma área. 

A área das artes deve conter materiais propícios para o desenvolvimento de 

atividades de artes plásticas, tais como desenho, pintura, modelagem, entre 

outros. Na área das construções os materiais podem ser estruturados e não 

estruturados, sempre acessíveis às crianças, favorecendo o desenvolvimento 

de brincadeiras planificadas e estruturadas. Estes materiais permitem empilhar 

e organizar os materiais de forma criativa tentando corresponder a situações 

vivenciadas dos seus contextos sociais. 
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A área das ciências deve promover a realização de atividades que 

impliquem o recurso a medidas de capacidade, peso e medida. Esta área é 

propícia à observação de objetos, plantas e animais, pelo que tem também 

implementada alguns materiais de registo de observações. 

O “faz de conta”, é uma zona da sala que integra brinquedos propícios para 

o desenvolvimento do jogo simbólico, neste local existe também um conjunto 

de adereços que permitem a realização de algumas pequenas 

dramatizações. 

Em todas as áreas os materiais devem ser autênticos e comuns ao quotidiano 

e de preferência de dimensões reais. 

O ambiente geral da sala deve ser agradável e estimulante, as paredes 

devem servir de expositores para a divulgação das produções das crianças. 

Preconiza-se também o recurso a um quadro preto à altura das crianças e, 

ainda, uma zona destinada aos mapas de registo que auxiliem a 

“planificação, gestão e avaliação da atividade educativa participada por 

elas” (Formosinho, 2013, p.151). 

 

 

MÓDULO 10: LINGUAGEM 

 

Um dos grandes feitos entre os 0 e os 3 anos é o da aquisição da linguagem 

oral. Para que esta ocorra é preciso que os educadores acompanhem e 

intercedam no sentido de criar um ambiente cheio de conversas, de pseudo 

diálogos. Inicialmente o educador fala sozinho, relata o que está ocorrendo 

na sala, coloca em palavras os sentimentos e as ações do grupo. É preciso 

muita conversa com os bebês. Não apenas dar ordens, proibições, respostas 

impessoais, mas conversas com conteúdo, com vocabulário rico, com 

informações, explicações, opiniões, felicitações. Conversar e não apenas 

falar mecanicamente. Escutar, falar, ouvir a resposta, responder. Explicar os 

fatos que afetam a vida das crianças e a vida do grupo.17 

As crianças se comunicam desde cedo através da linguagem corporal 

(gestos, sorriso, toques, choro, tossir, engasgos, espirros, gritos) desde a mais 

tenra idade, mas o desenvolvimento da linguagem propriamente dita 

aparece mais tarde. Ao observar um grupo de crianças podemos verificar 
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que de um estágio inicial onde não utilizam palavras passam para o uso de 

sons, silabações, palavras-frase e finalmente a combinação de três ou mais 

palavras construindo frases.  
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