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BERÇÁRIO I 

 
INTRODUÇÃO 

 

ADULTO E CRIANÇA DESENVOLVENDO UMA RELAÇÃO HARMONIOSA 

 

No Berçário I as relações que a criança estabelece com o adulto serão fundamental para seu 

desenvolvimento, tanto na formação da sua personalidade, quanto de sua aprendizagem, pois essa faixa 

etária é marcada basicamente de transmissão oral e de bases afetivas em que o adulto deve ser o 

intermediador entre a criança e o objeto de sua ação e conhecimento (RIZZO, 2012). 

Nesse sentido, para que as crianças se sintam seguras elas precisam de um educador que participe e 

interaja com elas em todos os momentos da rotina, com isso ela será estimulada a desenvolver-se ampliando 

o conhecimento do mundo a sua volta e gradativamente, tornar-se mais independente. Todavia, para que 

essa autonomia seja conquistada os estímulos necessários devem ser oportunizados de forma efetiva e isso 

implica na disponibilidade do educador afetivo que pensa no desenvolvimento da criança, sem essa 

essencialidade nenhum brinquedo ou atividade dará conta desse desenvolvimento, pois precisa do adulto 

estimulador dessa investigação. 

A estimulação essencial retira a criança da inércia, pelo convite à brincadeira afetivo-social com o 

adulto. Essa relação lúdica, de cooperação mútua, necessariamente envolvida da linguagem, amplia o mundo 

de significados e de palavras, o mundo de experiências intelectuais da criança, dando acesso a um universo 

de imagens auditivas, da fala, associadas às situações concretas e significativas, proporcionado pela 

brincadeira (RIZZO, 2012). 

Para que tudo isso aconteça esse educador precisa ser um apaixonado pela infância em suas 

vertentes: psicologia infantil, sociologia da infância, filosofia, entre outras e um observador ativo das 

crianças em suas diversas manifestações vivenciais, tendo em vista as intervenções que serão necessárias 

realizarem, melhorando assim continuamente sua ação educativa. Sendo assim, a organização do tempo no 

ambiente educativo está inerentemente ligada às atividades que são propostas para seu desenvolvimento, 

além de suprir as necessidades básicas da criança. 

A rotina deve atender as peculiaridades de cada faixa etária oferecendo maior número possível de 

atividades livres (direcionadas), entremeadas de outras de pequena duração que exijam maior atenção 

(orientadas). As atividades livres também exigem a presença ativa, participante e cooperativa do adulto, são 

livres para a criança escolher o que fazer, mas não é livre da atenção do adulto. Nas atividades que 

dependam de ouvir tendo que ficar parada para tal, a capacidade de atenção da criança pequena é muito 

reduzido, portanto cabe ao educador adequar a duração das atividades com o tempo de atenção dirigida de 

cada criança.  

A tabela que segue mostra este tempo de atenção em relação à idade da criança: 
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TEMPO DE ATENÇÃO DIRIGIDA DA CRIANÇA. 

 

IDADE DURAÇÃO MÉDIA DURAÇÃO MÁXIMA 

até 1 ano 1 a 2 minutos 3 minutos 

de 1 a 2 anos 2 a 3 minutos 4 minutos 

de 2 a 3 anos 3 a 4 minutos 5 a 8 minutos 

de 3 a 4 anos 3 a 8 minutos 10 a 15 minutos 

de 4 a 5 anos 4 a 10 minutos 15 a 20 minutos 
Fonte: RIZZO, 2012, p.100 

 

 

 

                                                   

FIQUE POR DENTRO! 

 

 Descoberta de si mesmo: 

Está relacionado à construção da identidade psicológica da criança que é resultante do conjunto de 

experiências que ela tem com o mundo físico e social. Destaca-se, que a construção da própria identidade 

está ligada ao conhecimento, ao controle e domínio do próprio corpo.  

Descoberta do meio natural e social: 

Um dos objetivos mais importantes da atividade da criança, é a adaptação ao seu meio, que 

compreende tanto as pessoas que a envolvem e que gozam de um papel privilegiado nesse processo, como o 

meio físico em que se desenvolve. Para isso torna-se necessário permitir que a criança atue, modifique e 

produza alterações no seu meio, pois assim possibilita seu desenvolvimento e o seu crescimento pessoal. 

Exploração sensorial: 

O bebê nasce com capacidades perceptivas (visão, audição, tato, gustação e olfato), que permitem o 

contato com as pessoas e com o mundo, base para o desenvolvimento posterior.  

Embora a visão não seja tão precisa como a dos adultos, os bebês enxergam desde seu nascimento, e 

vão aprimorando no decorrer dos meses. Gravam as características dos objetos e dos rostos mais habituais, 

se fixando nas partes mais expressivas, os olhos e a boca. O bebê quando nasce é capaz de perceber ruídos e 

sons a sua volta, isso ocorre porque sua percepção auditiva começa antes mesmo do nascimento e consegue 

diferenciar diferentes vozes. 

As percepções gustativa, tátil e olfativa ocorrem bem depois, e com o tempo, são melhores 

discriminadas e mais precisas. 

A educação sensorial deve anteceder a educação das atividades intelectuais, uma vez que é por meio 

delas que a criança entra em contato com o mundo exterior, influindo na organização interior do bebê. Nesse 

sentido, o chão deve ser carregado de significado com cores, texturas, sons. Da mesma forma o teto deve 
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conter móbiles acessíveis com elásticos, para serem puxados, experimentados para interação dos bebês. Ao 

passar dos dias esses mesmos objetos devem sofrer modificações, em sua altura, cor, imagem, o que não 

tinha som pode ter, odor (móbiles com ervas) ou almofadas com especiarias. Tudo garantindo a segurança 

daquele que vai manusear e levar a boca. 

Os estímulos sensoriais podem ser trabalhados durante as trocas de roupa, banho, refeições e em 

todos os momentos da rotina. 

Linguagens:  

As expressões faciais, os desenhos, as palavras, a música e muitas outras manifestações humanas 

são formas de linguagem (MAFRA, 2003).  Estas linguagens permeiam todo o trabalho da educação infantil 

por meio das brincadeiras e interações. Considerando que o bebê se comunica através destas e de muitas 

outras linguagens é de suma importância planejar novas experiências que ampliem a expressividade e a 

comunicação. Quando a estimulação é oferecida de forma correta contribui também para o desenvolvimento 

da oralidade, a qual deve permear todas as atividades desenvolvidas com os bebês. 

Os processos de aquisição da linguagem ocorrem quando a fala é acessada pela criança e estimulada 

de acordo com as respostas afirmativas propostas pelo educador a cada tentativa de expressão oral. Assim é 

importante que a cada situação vivenciada pela criança o educador converse com ela: ao dar a mamadeira, se 

esta vir acompanhada da frase: “tome sua madeira”, aos poucos fará conexões cerebrais ligando a palavra 

ao objeto, favorecendo assim o desenvolvimento de conceitos e palavras.  

 

 

 

 

MOMENTOS QUE FAZEM PARTE DA ROTINA DA TURMA DO BERÇÁRIO I  

 

Seguem os momentos que fazem parte da rotina da turma do Berçário  I e os direcionamentos 

que nortearão um trabalho de qualidade: 

 

Acolhida 

Para fazer uma boa acolhida é necessário pensar no espaço, que deve ser aconchegante e ao mesmo 

tempo atenda às necessidades da criança. Para isso, é essencial a postura afetiva dos educadores em relação 

a elas.  Esse espaço e as relações são a porta de entrada para um bom relacionamento entre família e escola. 

Nesse documento há várias sugestões e espaços para os bebês que podem ser preparados com esse intuito. 

 

Almoço/Lanche/Mamadeira:  

O momento das refeições é importantíssimo para a criação de hábitos saudáveis, assim o refeitório 

também precisa estar organizado para que isso aconteça; nessa direção sugere-se que sejam colocadas 

melodias calmas, em volume baixo nos horários de alimentação para contribuir com a tranquilidade das 

crianças.  

As recomendações dos médicos de acordo com a Organização Mundial da Saúde e ainda em 

consonância com a UNICEF são que as crianças sejam alimentadas com exclusividade do leite materno até 

os 6 meses. Dessa forma a escola deve proporcionar espaços adequados para esse momento em que a mãe 
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vai para a escola a fim de alimentar seu bebê. Após os 6 meses as crianças devem receber alimentação 

complementar e manter o aleitamento materno, perdurando até os 2 anos de idade. Para as crianças que 

mamam em mamadeiras, estas devem conter identificação e ser higienizadas a cada uso.  

Para os bebês menores a posição da mamadeira deve ser inclinada, com contato visual e conversa 

estabelecendo assim o vínculo afetivo. Os bebês maiores que já seguram a mamadeira podem mamar 

deitados desde que tenham um apoio para incliná-los, mantendo sempre interação com a criança.  

Nas refeições a comida deve se esfriar naturalmente e não ser assoprada devido às contaminações 

que podem advir desse ato. 

Em relação às crianças com restrições alimentares, é importantíssimo ficar atento e seguir as 

orientações prescritas pelo médico que as acompanha. 

O adulto que participa desse momento das refeições precisa ficar atento quanto ao uso de touca e 

luvas ao manusear o alimento que será servido. As frutas servidas devem estar cortadas, dessa forma evita 

que o educador tenha contato com o alimento na falta da luva.  

Obs.: Para a criança que já senta, as refeições poderão ser realizadas no cadeirão (por volta dos 6 a 7 

meses). O bebê conforto ficará restrito às crianças que ainda não conseguem sentar. 

 

Troca de fralda:  

A criança necessita de estimulações em todas as etapas da rotina, assim o momento da troca não seria 

diferente. Antes de começar esse processo é preciso que todos os materiais de uso estejam organizados e 

acessíveis ao educador, o espaço deve ser atrativo para a criança, a comunicação e o contato visual devem 

ser constantes. 

 A limpeza do colchonete e trocador deve ser feita com água e sabão a cada troca;  

 O lugar da troca precisa ser seguro e de fácil limpeza; 

  A fralda limpa, o algodão com água ou lenço umedecido (cuidado, pois pode provocar assaduras), 

pomada contra assaduras, uma troca de roupa limpa, caso a criança se suje novamente, pois a criança 

não pode ficar sozinha em momento algum; 

 No caso de cocô deve-se lavar o bumbum da criança; 

 Usar luvas descartáveis no caso de machucados no adulto ou na criança;  

 Não usar pulseiras, brincos grandes, relógios e as unhas devem estar curtas para evitar acidentes;  

 No caso dos meninos pode ser colocada uma fralda aberta sobre o pênis evitando os banhos indesejados 

produzidos pelo esguicho do xixi. Se colocar o pênis para baixo evita vazamentos por cima da fralda, 

enrole a fralda suja como se fosse uma bolinha, fazendo o fechamento com as fitas da própria fralda e 

jogue no lixo (cesto com pedal), este deve permanecer sempre tampado.  

 Nas meninas a limpeza deve ser sempre de frente para trás evitando que as bactérias presente nas fezes 

entrem na vagina. Passe o creme contra assadura na frente e no bumbum, como normalmente é pegajoso 

aproveite e limpe os dedos na própria fralda antes de pegar na fita adesiva, ajuste a fralda sem deixar 

apertada demais; 

 Não esquecer que há necessidade de trocar a fralda várias vezes ao dia (no mínimo 4 trocas), pois as 

bactérias presentes no xixi e fezes podem irritar a pele da criança, causando assaduras. 

  Não esperar a criança reclamar para trocar, pois nem todas  fazem isso, cabe ao educador perceber esse 

momento. 

 Se a criança tiver um diagnóstico de refluxo gastroesofágico, não trocar após mamar, pois esse 

movimento da troca pode facilitar a regurgitação.  
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 O educador deve fazer a higiene das mãos antes e depois das trocas, bem como, após voltar da área 

externa. Essa limpeza inclui esfregar as unhas com escova própria, lavando as palmas, os dorsos, os 

dedos e os punhos, evitando qualquer contaminação tanto para a criança quanto para ele 

 

Banho: 

 Como a maioria das crianças do berçário fica do período da manhã até o da tarde, o banho acaba 

fazendo parte da rotina, pois em dias muitos quentes, ou por outras necessidades as crianças precisam tomar 

banho para seu bem-estar e conforto. Esse momento deve ser agradável proporcionando a interação com o 

adulto. É importante conversar nesse momento relatando as partes do corpo, cantar, falar versinhos.  

Com o intuito que isso aconteça, uma organização também deve ser seguida: xampu, sabonete e 

toalhas devem estar à disposição e a água em temperatura agradável (morna entre 36º e 37º), para essa 

verificação utilizar a parte interna do antebraço, imergindo a criança gradativamente, molhando com 

delicadeza os olhos, depois o rosto e as demais partes do corpo. 

As crianças que fizerem coco, limpar o resíduo com lenços umedecidos descartáveis ou água antes de 

colocar a criança na banheira ou cuba para que a água do banho não seja contaminada e evitar o uso de 

esponjas. Secar corretamente a criança, principalmente as dobras, os espaços entre os dedos e atrás da 

orelha. As roupas colocadas devem estar de acordo com o clima, se estiver quente roupas mais leves e se 

estiver frio roupas mais pesadas. 

As crianças devem ter seus produtos de higiene individualizados e identificados para maior 

segurança da criança. 

 

 Banho de sol:  

Outro item de extrema importância e deve ser realizado de forma adequada.  

O bebê recebe da mãe a vitamina D através do leite materno que fica inativa em seu corpo, para que 

sua síntese aconteça e juntamente ocorra a absorção do cálcio (fundamental para o desenvolvimento e 

crescimento dos ossos) a criança precisa do sol que a ativa. 

O banho de sol deve ser proporcionado desde o nascimento do bebê, diariamente, nos horários da 

manhã até às 10 horas. Deve ser realizado de forma gradativa iniciando de 5 a 10 minutos para os bebês, e 

aumentando este tempo conforme a sua idade. Se possível,  proteger o rosto do bebê com um boné ou 

chapéu. O protetor solar não é indicado para bebês até 6 meses, pode causar alergias e irritações. 

 

 Hidratação:  

A criança amamentada até os seis meses não precisa de água, pois o leite materno contém a 

quantidade suficiente dessa substância. Todavia se o leite fornecido ao bebê for leite de vaca, fórmula, 

outros alimentos ou passaram dos seis meses a oferta de água é imprescindível, devendo ser oferecida várias 

vezes ao dia pela manhã, após almoço e no período da tarde. No verão a necessidade de água será maior para 

que a criança se mantenha saudável e bem hidratada. É importante ter na sala um recipiente com água para 

oferecer as crianças. 
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Repouso: 

O momento do sono é coletivo, todavia as crianças dormem quando precisam e acordam de acordo 

com a necessidade. O ambiente não precisa ser escurecido, a claridade deve ser a mais natural possível, as 

janelas sempre abertas e ventiladores não podem ficar direcionados à criança. O ambiente deve ser bem 

arejado e tranquilo, colocar fundo musical, em volume baixo, como as canções de ninar, músicas clássicas, 

sons da natureza. Os bebês devem dormir nos colchonetes e nesse momento devem ser acolhidos e ninados. 

Os colchonetes devem ser colocados a certa distância (se possível de 40 a 90 cm) um do outro em 

posições invertidas, intercalando pés e cabeças. Em caso de problemas respiratórios ou refluxos, os 

colchonetes devem ficar reclinados para facilitar a respiração das crianças. 

Além disso, outros cuidados também são importantes: 

 Lençóis devem ser identificados e limpos, assim como os demais objetos utilizados para o repouso; 

 As roupas precisam ser confortáveis, as fraldas trocadas, sapatos e acessórios de cabelos retirados; 

 Chupetas e outros acessórios devem ser retirados assim que as crianças adormecerem. Em relação à 

chupeta, esta deve ser lavada utilizando água com detergente neutro e espirrado hipoclorito de sódio ou 

álcool 70, após deve ser secada e guardada em potes individuais identificados; 

  Não amarrar a chupeta na roupa e nem sacos plásticos ou outros objetos que podem ser perigosos à 

criança; 

 Os bebês não devem ser deixados por longos períodos no bebê-conforto, de acordo com pesquisas a 

posição semi  sentada pode provocar vômitos em crianças com refluxo e diminuir a oxigenação do 

sangue, em especial durante o sono;  

 O bebê-conforto deverá ser utilizado o mínimo possível durante as atividades e principalmente no 

momento do repouso, assim que a criança dormir colocá-la no colchonete ou acostumá-la a dormir 

diretamente nesse recurso. 

As crianças não podem jamais ficar sozinhas nesse momento do sono, pois a atenção do educador 

deve ser redobrada para que constate imediatamente qualquer ocorrência como um engasgo ou ainda uma 

febre repentina, só assim as providências serão instantâneas. 

Os colchonetes em que as crianças dormem devem ser colocados no sol pelo menos uma vez por 

semana. 

 

Segue quadro com período de sono de acordo com a idade da criança: 

  

Quadro 2- Fonte Baby Center- Conselho Médico da Baby Center Brasil  

 

Idade  Durante a noite  Durante o dia  Total  

1 mês  8h 30min  7h (3 sonecas)  15h 30min  

3 meses  10h  5h (3 sonecas)  15h  

6 meses  11h  3h 45min (2 sonecas)  14h 45min  

9 meses  11h  3h (2 sonecas)  14h  

12 meses  11h 15min  2h 30min (2 sonecas)  13h 15min  

18 meses  11h 15min  2h 15min (1 soneca)  13h 30min  

2 anos  11h  2h (1 soneca)  13h  

3 anos  10h 30min  1h 30min (1 soneca)  12h  
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Despedida:  

 Essa etapa da rotina deve ser prevista e organizada como as demais, pois requer organização por 

parte do educador e equipe escolar. Devem ser previstas algumas atividades para que as crianças não fiquem 

ociosas, pois nesse momento os pais estarão buscando seus filhos. Enquanto as crianças esperam, podem 

estar à disposição das crianças que ainda não andam brinquedos como chocalhos e mordedores, para as 

outras, kits com jogos de encaixes e brinquedos especialmente para esse momento. 

Sugestão:  fazer uso de carteirinhas com identificação.  

A primeira providência antes de entregar a criança é saber se quem veio buscá-la é autorizada, assim 

é necessário ter uma lista prévia sobre os responsáveis em retirar a criança da escola, lista que deve ser de 

fácil acesso. 

As crianças não devem chegar aos pais sujas (isso inclui roupas, fraldas e nariz), despenteada e com 

objetos faltando na mochila ou sacola. As roupas que estiverem sujas devem ser colocadas em sacolas 

separadas das roupas limpas, isso demonstra organização e respeito da escola com os pais, e especialmente 

com a criança.  

Havendo alguma ocorrência, registrar na agenda e avisar aos pais, conforme orientação da direção. 

Se a ocorrência for mais séria ou cause algum constrangimento, marcar um horário para conversar em 

particular.  Nunca expor a criança e familiares na frente de outras pessoas. 

Todos os momentos da rotina são importantes, inclusive a despedida, que se não for bem 

concretizada, pode interferir em todo o trabalho já realizado. Dessa forma procure mostrar para a criança 

mesmo sendo ela muito pequena que está feliz porque veio à escola e que a espera no dia seguinte.  

O educador deve ser afetuoso com a criança e demonstrar isso também aos pais, para que eles 

tenham cada vez mais confiança em deixar o filho na instituição. 

 

Uso do propé: 

  O propé tem como finalidade evitar o desprendimento de sujeiras trazidas de outros espaços para 

áreas específicas. Como o contato dos bebês é diretamente no chão a fim de possibilitar seu movimento, o 

uso desse material torna-se necessário para evitar contaminação. O ideal é colocar uma caixa e deixar 

sapatos, pantufas ou propé específico para serem usados dentro da sala de aula. 
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                                     HORA DA HISTÓRIA 

 

 

 

A linguagem intervém no desenvolvimento intelectual dos bebês, nesse sentido, a leitura é 

imprescindível, pois eles podem até não compreender a história, tão pouco seu conteúdo, mas sentem prazer 

em escutá-la. Através da modulação do tom da voz, da forma como ocorre a interpretação da história 

contada, o bebê vai conhecendo o mundo, e interagindo através das formas expressivas deste adulto que 

pode contar ou ler uma história.  

A escola tem um papel fundamental na formação leitora das crianças, pois é nesse ambiente que elas 

possuem mais acesso aos livros. A leitura dos livros deve ser fiel ao texto do autor, sem infantilizar as falas, 

articulando bem as palavras. 

O momento da história deve ser oportunizado todos os dias, a mesma história pode ser contada de 

duas a três vezes por semana, sendo necessário para essa faixa etária o apoio de recursos como fantoches, 

dedoches, livros, sendo que a seleção desse livro, deve ser feita previamente e lida pelo educador antes de 

ler ou contar para os bebês.  

Para a contação de história com objetos, devido à criança ainda não estar na fase simbólica (faz de 

conta) os mesmos devem ter relação com o mundo real.  Exemplo: uma garrafa para a criança é apenas uma 

garrafa e não um personagem de uma história. 

É importante criar uma rotina para esse momento da história (ex. colocar os bebês no bebê conforto 

ou quando maiores estender um tapete para colocar o livro), pois as crianças criarão o hábito de parar para 

apreciar esse momento. Os livros em tecido, plástico, pop up, com som e com ilustrações coloridas são os 

mais indicados para essa faixa etária, livros feitos a partir de fotos das crianças contendo sua história, 

também chamam muito a atenção dos pequenos. O ideal é que para a contação de história as crianças fossem 

divididas em pequenos grupos para maior participação. 

 

    

 

 

                                         HORA DA MÚSICA 

  

 

 

 

A música é uma linguagem expressiva que está presente de modo intenso em nosso cotidiano, nas 

brincadeiras, nas manifestações culturais, entre outras.  A música é indispensável para o desenvolvimento 

infantil estimulando não só o cognitivo, mas ainda o afetivo, psicológico, físico e social. 

Desde muitos pequenos os bebês já cantarolam e isso acontece pela imitação. O educador precisa se 

apropriar da música e assim cantar produzir sons vocais diversos de imitação de animais, ruídos ou sons 

corporais como palmas, batidas nas pernas e pés, embalar e dançar. Também deve propiciar canções de 

ninar tradicionais, brinquedos cantados, rodas e cirandas, jogos com movimento, assim como outras 

produções do acervo cultural infantil. (RCNEI Vol. II, 1998). 
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É importante ainda proporcionar os mais variados materiais sonoros para exploração dos bebês como 

objetos do cotidiano, brinquedos sonoros e instrumentos de percussão (chocalhos, guizos, blocos, sinos, 

tambores, entre outros). Enfim, a música deve estar presente em várias das situações de vivências das 

crianças, pois um ambiente sonoro propício faz com que a criança inicie seu processo de musicalização de 

forma intuitiva. 

Mesmo com a rotina de música estabelecida é importante que o educador cante para as crianças todos 

os dias. Dessa forma as cantigas de ninar devem fazer parte da rotina do trabalho com os bebês.  

Pensando nisso, elencamos algumas situações que possibilitam um trabalho prazeroso com a 

linguagem musical: 

FAZER MUSICAL 

Fontes sonoras: voz, corpo, objetos do cotidiano, instrumentos musicais e brinquedos sonoros.  

A voz e o corpo 

Segundo Brito (2003), a voz é nosso primeiro instrumento, instrumento natural que é meio de 

expressão e comunicação desde o nascimento [...]. O contato que o bebê estabelece com os adultos e a 

possibilidade de imitar, inventar sons vocais e responder a eles são muito importantes para seu 

desenvolvimento afetivo, cognitivo e obviamente, musical.  

Ao falar e cantar com as crianças o educador deve formar bons hábitos como não gritar, não forçar 

a voz, respirar com tranquilidade e com boa postura. Sendo o adulto, o modelo para a criança, este deve 

cantar sem gritar, evitando pedir para que elas cantem “mais alto”. Mesmo não sendo ótimos cantores, 

devemos possibilitar à criança perceber a diferença entre cantar e gritar. Também deve observar se há 

crianças que apresentam a voz rouca permanentemente, ou se insistem em falar gritando, devendo 

encaminhá-las para especialistas. 

O educador deve estimular uma comunicação sonora-musical, seja cantando, seja tocando um 

instrumento, atentos às respostas do bebê, para então imitar, variar, inventar. 

Além de cantar o educador deve brincar com a voz explorando a produção de diversos sons: 

imitação das vozes de animais, o trotar de cavalos, os sons da natureza, assobiar de diversas maneiras, 

emitir o som das vogais e das consoantes (formação labial), entoando movimentos sonoros do grave para 

o agudo e vice-versa, ruídos, sons corporais como palmas, batidas nas pernas, bater os pés, embalar e 

dançar com elas. Estes exercícios vocais devem ser inseridos em contextos expressivos, como em uma 

canção, ou em uma história (sonorização de histórias) ou em situação inventada pelo educador.  

Objetos do cotidiano, instrumentos musicais e brinquedos sonoros 

O educador deve atentar-se para os objetos do cotidiano, instrumentos musicais e brinquedos 

sonoros, os quais devem dispor de boa qualidade sonora e não apresentem nenhum risco à segurança dos 

bebês e crianças.  

É importante montar um acervo de materiais sonoros, o qual enriquecerá o trabalho com a 

linguagem musical, principalmente por não se limitar ao uso da bandinha rítmica.  

 Brinquedos sonoros populares: matraca, o rói-rói, piões sonoros, chocalhos. Outros materiais 

interessantes: pios de pássaros, sinos de vários tamanhos, brinquedos que imitam sons de animais, 

entre outros. 

 Instrumentos musicais: os mais adequados para o início das atividades musicais são os pequenos 

idiofones (o som é produzido pelo próprio corpo do instrumento): sacudir um chocalho, ganzá ou 

guizo; raspar um reco-reco; percutir um par de clavas, um triângulo ou coco e também os tambores e 

instrumentos de pele (membranofones), os quais exercem encanto sobre as crianças. É importante 

misturar instrumentos de madeira e metal para explorar as diferenças entre os sons produzidos por eles. 

O essencial é estimular a pesquisa de possibilidades de produzir sons e não ensinar um único modo 
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“correto” de explorar um instrumento.  

 Objetos do cotidiano/cotidiáfonos: cadeiras, elásticos, mesas, paredes, cestos, portas, pedras, 

brinquedos, colheres, tampas de lata podem produzir o som dos pratos, garrafinhas de água de PVC 

podem ser reco-recos; caixas de papelão firmes ou latas podem ser tambores; palitos de sorvete ou 

similares com um pedaço de rolha preso na ponta podem se tornar baquetas; dois copinhos de iogurte 

para cada criança sugerindo bater um no outro, possibilitando à criança outras formas de produzir o 

som. 

É possível realizar em espaços diferentes da escola de forma coletiva ou mesmo em pequenos grupos. 

 

Cancioneiro infantil: (coletânea de canções do repertório infantil): o educador deve apresentar às 

crianças as músicas do cancioneiro infantil tradicional, da música popular brasileira, da música regional, 

de outros povos.  A canção é um gênero musical que funde música e poesia, como afirma Brito (2003), a 

criança desenvolverá sua expressão musical desde que esteja num ambiente de orientação e estímulo ao 

canto, à escuta e à interpretação.  Além de cantar as canções que já vêm prontas, elas devem ser 

estimuladas a improvisar, inventar canções e a desenvolver expressões, permitindo que criem seus gestos. 

Apreciação musical: escutar músicas folclóricas, eruditas, popular, de outros povos e culturas, entre 

outras. Também como sugestão pode ser proposta a escuta de gravações das produções musicais das 

crianças para perceber detalhes como: se cantaram gritando ou não, se o volume dos instrumentos e/ou 

objetos estavam adequados ou não, se a história sonorizada ficou interessante. 

Brinquedos musicais: acalantos (cantigas de ninar); parlendas (brincos, mnemônicas e as parlendas 

propriamente ditas), brincadeiras de roda, brincadeiras de mão, brincadeiras de corda. 

Sonorização de histórias: tanto para os bebês quanto para as crianças pequenas é importante ouvir 

alguém que conta ou narra algo (educador), e a história é um recurso precioso para trabalhar com a 

linguagem musical. É possível sonorizar histórias, livros de imagens com paisagens sonoras diversas (os 

sons do ambiente que estão ao nosso redor), desenhos de animais. Os poemas interpretados pelo educador 

são uma ótima opção por seu conteúdo expressivo e também é possível sonorizá-los. Além da voz e do 

corpo pode-se utilizar objetos (diferentes tipos de papel, plásticos, radiografias, pedrinhas, folhas secas, 

copinhos, sementes...), materiais sonoros (rói-rói pode imitar um sapo coaxando) e instrumentos musicais. 

Exemplos: imitar o ranger de uma porta, o canto do galo, o trote dos cavalos, vozes de animais, o ronco 

dos motores, o trovão, a chuva, enfim os sons presentes na realidade das crianças. 

A música deve estar presente em várias das situações de vivências das crianças, pois um ambiente 

sonoro propício faz com que a criança inicie seu processo de musicalização de forma intuitiva. O 

educador, por sua vez, deve cantar muito para as crianças e com as crianças.  Para isso o trabalho com a 

linguagem musical deve acontecer todos os dias. 

Orientação para o trabalho semanal com a Música 

 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 

Músicas de rotina nas ações do dia: banho, troca, refeição 

 

Cancioneiro 

Infantil 

Exploração de 

fontes sonoras 

Apreciação musical Cancioneiro 

infantil 

Brinquedos 

musicais 

 



 

11 
 

 Coordenação de movimentos: 

Ao nascerem, os bebês se utilizam dos movimentos não controlados conscientemente, são reflexos 

arcaicos, respostas a estímulos externos que não passam pela zona do córtex cerebral. São etapas 

significativas de preparação do sistema nervoso central, base para todo o desenvolvimento posterior.  

O desenvolvimento psicomotor possibilita ao bebê adquirir habilidades fundamentais para tornar-se 

independente. O primeiro ano é marcado por intensas descobertas, é a fase da consciência corporal que 

gradativamente vai se intensificando, e as interações sobre os objetos propiciam a coordenação sensório- 

motora.  

 

 

        

ORGANIZANDO SUA AULA 
 

 

 

 

1. Organização das atividades: 

 Dividir a sala em dois grupos para realizar atividades simultâneas (ex.: enquanto uma educadora 

brinca com as crianças com fantoche, a outra realiza estímulos com bola).  

 Devem ser previstas uma atividade no período da manhã e uma atividade para tarde de exploração 

sensorial, linguagens e coordenação de movimentos, assim serão três para o período da manhã e três 

para o período da tarde. 

  Em relação aos momentos de história e música, esses poderão ser alternados. Se pela manhã foi 

realizada a história, a tarde será a música.  

 

2. Cronograma semanal 

 Para maior organização do trabalho dos educadores que dividem cronograma, torna-se necessário 

que no momento do EPA no período da manhã os cronogramas sejam rascunhados e também da mesma 

forma os educadores do período da tarde também devem fazê-lo, a fim de que no HTPC possam ser 

socializados nos trinta minutos já definidos com os gestores.   

 

 

 

                                               ORGANIZANDO OS ESPAÇOS 

 

 

 

 

 

  

 

As paredes refletem as histórias que se constroem no cotidiano, elas revelam os habitantes do lugar. 

Nesse sentido, expor as atividades das crianças como desenhos, pinturas, colagens refletem o percurso das 

conquistas realizadas por elas. 



 

12 
 

Fotos das crianças em diferentes momentos da rotina também se tornam uma opção, além de fotos 

dos familiares, bichos de estimação, enfim, marcas das histórias das crianças que estão inseridas nesse 

ambiente e também fora dela.  

Releitura de quadros, gravuras, fotos, esculturas desde que sejam significativas para as crianças e ao 

mesmo tempo despertem sua curiosidade refletindo nas conversas, nas relações que podem ser estabelecidas 

e ainda a fruição estética. Todavia, é preciso tomar cuidado com o excesso de informações para não se 

transformar numa poluição visual. 

Nessa perspectiva, colocar nas salas alfabetos e números não faz nenhum sentido para as crianças do 

berçário.  

De acordo com Zabalza(2002), o primeiro espaço para as crianças bem pequenas é o próprio educador, 

todavia, é importante que sejam organizados de forma adequada para as investigações das crianças, 

possibilitando opções de escolha. Seguem algumas sugestões de espaços que podem ser propostos tanto no 

espaço interno como externo: 

 

 Espaço da leitura: ambiente com almofadas, livros de pano, texturas, com sons. 

 Espaço do som: móbiles de som, chocalhos, objetos que produzem sons como tampas, colher de pau, 

panelas. 

 Espaço dos brinquedos de borracha: nesta fase as crianças levam tudo a boca assim, os brinquedos 

devem ser emborrachados pois assim poderão ser lavados. 

 Espaço da segurança: um espaço acolhedor para os momentos em que a criança queira ficar só. 

Podem ser colocados brinquedos e móbiles nesse local. 

 Espaço dos tecidos: deixar tecidos de várias texturas e cores. Possibilitar brincadeiras como esconder 

e achar, jogar o tecido e deixar cair para observação das crianças, deixar brinquedos como bonecas para 

colocar o tecido sobre ela, brincar puxando as crianças com os tecidos. 

 Espaço dos objetos: colocar potes plásticos para abrir, fechar, rosquear, empilhar. Planejar 

possibilidades de brincadeiras como esconder objetos dentro dos potes para que as crianças tentem abri-

los. Esses potes pode ser de sorvetes, achocolatados e outros.  

*Para empilhar: encapar caixas de vários tamanhos como pasta de dente vazia, sabonete, remédio e de 

leite. Colocar dentro delas jornal para que fiquem firmes e depois encapar com cores variadas. 

*Garrafas coloridas: separar garrafas de água pequena, refrigerantes de 600 ou 200 ml e objetos como 

missangas, gliter, lantejoulas, estrelinhas confeccionadas em EVA. Colorir a água com diversas cores e 

colocar os objetos dentro das garrafas. Lacrar muito bem pois pode ser perigoso, para isso se utilize de 

cola quente e fita adesiva. Ao movimentar as garrafas a água pode mudar de cor dependo do que são 

colocados dentro dela ou ainda o objeto se movimentar. 

 Espaço da arte – Possibilitar o contato com obras de arte nesse espaço e as releituras feitas com 

diferentes texturas e objetos para o toque dos bebês, a interação é necessária por isso as obras precisam 

ser encapadas com plástico resistente. As obras podem ser penduradas como móbiles ou ainda colocadas 

no chão, na parede...Várias sugestões com diferentes suportes  Baby-Art– Os  Primeiros Passos com a Arte 

(Anna Marie Holm). 

O contato com obras de arte se faz necessário provocando sentimentos e despertando a sensibilidade 

das crianças. É importante apresentar um universo de imagens criadas por diferentes artistas 

possibilitando a elas conhecer as diversas formas de expressividade. Uma das formas de enriquecer o 

trabalho com imagens artísticas é a releitura. Contribuindo para este entendimento Bueno (2009) define 

releitura como: 
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[...] projetar interpretações próprias, criando, assim, uma nova obra, um novo estilo; porém, sem fugir 

ao tema original. Esse processo não corresponde a uma simples cópia, pois pressupõe-se um trabalho 

criativo a partir de uma obra escolhida, podendo ser feito em diferentes modalidades artísticas: poesia, 

pintura, dança, cinema, escultura etc. 

 

 Sugestão: Organização dos espaços 

 De acordo com o tamanho da sala podem ser organizados dois ou três espaços semanais dependendo da 

proposta da atividade do dia. Esse cuidado é revelador, pois está implícita a pesquisa, a seleção e a forma 

como os diferentes materiais são oferecidos. É interessante que esse espaço seja delimitado e realizado tanto 

na sala como no espaço externo, pois alguns espaços ficam muito mais atrativos e desafiadores quando 

oportunizados na área externa. 

Os educadores que perceberem um ou mais desses sinais, devem repassar a direção e/ou coordenação da 

escola para que encaminhamentos sejam realizados. É imprescindível entender o processo do 

desenvolvimento infantil. Para isso, faz-se necessário estudo e disposição pra aprender cada vez mais. 

 

 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 

 Aproveitar as vocalizações (‘ah,ah”...”eh,eh”) e repeti-las, fazendo uma brincadeira de conversar. 

 Chamar a criança pelo nome quando entrar no ambiente em que está, de modo que possa procurar de 

onde vem o som e ser capaz de reconhecer quem o está chamando. Isto lhe dará muito prazer. 

 

 Pendurar objetos leves a cerca de 25 cm de distância da criança e ter objetos no trocador e na 

banheira, de forma que o bebê possa olhá-lo e ser encorajado a alcança-los. 

 Bater como a mão sobre um bichinho de borracha que faz barulho e encorajar a criança a fazê-lo 

também. Se necessário, fixar o objeto com velcro, sobre uma superfície de modo que o movimento 

ainda pouco controlado da criança não o derrube a todo o momento. 

 Pendurar uma bexiga cheia num fio curto e bater nela levemente para a criança observar a sua 

movimentação e esperar a bexiga voltar para empurrá-la novamente. 

 Acionar para a criança um brinquedo mecânico (de corda ou fricção), como um cavalinho que pula 

ou uma bailarina que dança, para que ela possa observar o movimento. 

 Oferecer objetos diferentes (macios/ásperos, leves/pesados). Isso também pode ser feito utilizando 

utensílios com água. No caso de objetos leves e pesados, movimentar a água e brincar com elas. 

 Oferecer objetos para o bebê alcançar e nomeá-los – “ Olha o carrinho! ...Olha a bola!”. 

 Provocar a mudança do olhar e a procura, oferecendo os objetos ora de um lado, ora do outro, e após 

colocá-los nas mãos do bebê. 

 Deixar a criança tocar no rosto do adulto com as mãos e fazer a brincadeira de tocar o nariz, nos 

olhos, e na boca (“Janela, janelinha, porta, campainha, fom, fom!”)  

 Aproveitar a hora do banho para estimular a criança a brincar na água batendo mãos e pés, pegando 

os objetos que flutuam. 
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 Colocar a criança sobre um tapete ou tecido e brincar com ela de sair do lugar, puxando-a, cantando 

uma canção e imitando um carro. 

 Dançar com a criança no colo ou no pé. 

 Escolher brinquedos para que a criança tenha que usar as duas mãos para segurá-los, como um 

baldinho ou uma caixa de sapato com algo dentro, uma boneca grande, um carro, um livro, etc. 

 Depois de ter brincado tempo suficiente conhecendo as características de determinados objetos, 

oferecer um bem diferente (exemplo um tecido ou colar), que chame a sua atenção pela diferença e 

possibilite ajustes na maneira de pegá-lo. 

 Brincar de segurar a criança em pé no colo e ajudá-la a pular, tomando cuidado para que ela não se 

jogue. Aproveitar para acompanhar esta brincadeira com canções. 

 Oferecer objetos diferentes para a criança, ajudando-a a pegá-los e segurá-los em suas mãos: 

bolinhas de pingue-pongue, bonecos e bichinhos de borracha ou tecido, copinhos, escova de cabelo, 

etc. Se ela estiver com os braços e as mãos apoiados sobre uma superfície (almofada dura ou bandeja 

do cadeirão), será mais fácil para ela usar as mãos. Se a criança não leva os objetos à boca, ajudá-la a 

fazer isso com coisas para comer. 

 Brincadeiras corporais com rimas e canções (“Serra-serra”, “A canoa virou”, “Upa-upa cavalinho”), 

nas quais, com o tempo, a criança será capaz de reconhecer em quais momentos da canção 

acontecerá um movimento diferente. É preciso dar tempo para que ela mostre que sabe o que vai 

acontecer, por meio do olhar de expectativa, de balançar as mãos, de balançar o corpo, de dar gritos, 

etc. 

 Brincar de bater as mãos em superfícies bem diferentes: mesa, travesseiro, balde de plástico, caixa de 

papelão, lata, água, entre outras, para que a criança perceba as diferenças tanto na sensação das mãos 

como nos sons que provocam.  

 Colocar uma ponta de fralda de pano ou outro tecido na palma da mão da criança e ajudá-la a fechar 

a mãozinha e puxar o tecido ou fralda para cima, de forma que a criança tente oferecer alguma 

resistência ao nosso movimento.  

 Colocar o bebê de bruços para que possa tentar sair do lugar, empurrando-se para trás ou rolando, e 

para descobrir que pode apoiar-se nos cotovelos e nas mãos. Alguns bebês não gostam de ficar de 

bruços e não sabem o que fazer quando estão nesta posição. Podemos ajudá-lo tirando seu braço 

debaixo de seu corpo, transferindo mais peso pra o quadril e a liberando os braços para frente. 

Ficando junto com ele atentando-se tempo que suportar. 

 Oferecer os objetos colocados dentro de um recipiente (cesta/caixa), sem deixá-los, espalhados, pois 

ainda não os alcança (a “bagunça” desorganiza sua intenção). O trabalho do educador é juntar todos 

os objetos novamente na cesta para que possa tirá-los dali novamente. 

 Brincadeiras de esconder são momentos de agradável interação com o outro. O lugar e o objeto 

escolhido deve o mesmo por um bom tempo.  

 Brincar de imitar movimentos corporais, gestos em canções, sons. 

 Brincar de mostrar cabelos, pés, mãos, dentes, língua, etc. 

 Brincar de “olhar juntos para algo” (convidar a criança para olhar para o mesmo lugar ou objeto) e 

fazer comentários sobre o que estamos olhando, compartilhando impressões e emoções com a 

criança: “Que quadro lindo”, “Que caminhão grande! ”. 

 Perguntar para a criança sobre as pessoas conhecidas que estejam próximas: “Cadê a professora 

Juliana”, por exemplo, e estimulá-la a procurar. 

 Brincar com caixas diversas, com e sem tampa, de pôr e tirar objetos, de abri-las e fechá-las com as 

tampas, de levantar a tampa para ver o que tem dentro. 



 

15 
 

 Chamar a atenção da criança para os objetos do dia a dia para que possa reconhecer pelo nome e 

conhecer suas funções. 

 

 

1. Móbiles: 

 

 

                       
 

 

Os móbiles podem ser de teto ou individuais (suporte de canos de PVC), para as crianças que ainda 

não engatinham. Devem ficar numa altura que as crianças consigam tocar.  

O cabide torna-se um excelente suporte para os móbiles, pois podem ser levados para vários pontos da 

sala. Como exemplo, temos: Bambolês, fitas de cetim coloridas, garrafas pet com recipientes coloridos e 

leves (EVA, missangas, tecidos), bichos de borracha, tampinhas de garrafa pet; argolas, com ervas 

aromáticas, entre outros. (Barra de atividades - sugestão de confecção no site 

http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/0-a-3-anos/mobile-creche-431384.shtml) 

 

2. Objetos importantes para a sala de aula:  

 Apoio para os bebês que ainda não sentam como a calça da vovó (pode ser feita com jeans e 

revestida com material de fácil limpeza), pneu revestido com espuma e tecido, material esse que 

possibilite a limpeza, boia de plástico para piscina (nesse caso colocar o edredom, travesseiro ou lençol 

para acomodá-la). 

 Em todos esses recursos a criança precisa estar confortável e bem apoiada, com objetos e brinquedos 

que a estimulem, caso não haja possibilidade de costurar os estímulos nesses recursos.  

 

3. Materiais não estruturados:  

 Tecidos em cores e texturas diferentes (cetim, algodão, tule, feltro) que podem ser oferecidos em 

composições e quantidades diferentes: por tipo de tecido, por tamanho, para cobrir, fazer cabana, 

subir, se enrolar, construir cenários etc.; 

 Caixas pequenas e médias para serem manipuladas: embalagens de diferentes tamanhos que podem 

ser pintadas ou encapadas e servir como “blocos de construção”. Empilhar, colocar lado a lado, 

juntar e separar, construir torres para derrubar, fazer limites para brincadeiras com outros objetos. 

Para que durem mais, as caixas podem ser preenchidas com jornal e fechadas com fita adesiva, mas é 

também interessante que algumas sejam fáceis de abrir e fechar, para guardarem objetos ou terem 

imagens coladas internamente para ampliar as possibilidades de exploração das crianças; 

 Caixas grandes resistentes (papelão ou plástico) para que as crianças possam entrar, virar e fazer 

túnel, empurrar, compor um circuito motor etc.  

http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/0-a-3-anos/mobile-creche-431384.shtml
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 Garrafas plásticas grandes e pequenas, em diversas cores ou com líquidos coloridos dentro que 

podem ser feitos com corantes diversos, papel crepom ou pedacinhos de papel ou EVA coloridos. 

Servem como objetos de exploração motora e visual; 

 Garrafas plásticas transformadas em objetos sonoros, grandes e pequenas com objetos que produzem 

sons: sementes, bolinhas, guizos. 

 Tubos de papelão duro (de papel alumínio) que podem ser encapados de maneira atraente com 

tecidos ou papéis, ter as extremidades tampadas com papel celofane colorido, para servir de luneta. 

Os tubos podem ser rolados no chão, manipulados, ficarem de pé em tentativas de equilíbrio; 

 Piscinas plásticas forradas com almofadas para o bebê ficar ou colocadas no chão como obstáculo a 

ser transposta (como as caixas); 

 Caixas ou cestas com objetos variados para exploração: pequenos potes, espelhinhos, escovas de 

unha, bolinhas de borracha, garrafas com objetos dentro, bobes de cabelo, prendedores de espuma; 

 Cortinas feitas de fios com objetos coloridos para que a criança possa manipular ou passar sob: bolas, 

pedaços de papel, papelão, EVA, espuma, contas coloridas, guizos.  

 

4. Cesto de tesouros:  

 O cesto de tesouros é um cesto comum de palha ou vime com objetos variados, encontrados no 

ambiente doméstico: chaves, tampas de panela, enfeites da casa, colher de madeira, laranjas da 

fruteira etc. 

 Por meio da oferta desse tipo de brinquedo, as crianças que ainda não andam conseguem manipular 

diferentes objetos, estimular os sentidos, exercer a capacidade de escolha, e se concentrar em 

explorar fazendo suas descobertas dos objetos que estão ao alcance de sua mão (ORTIZ, 2012). 

 Outra sugestão é fazer o cesto de tesouros por temas ex.: frutas, metais.  (Orientação completa sobre 

o tema: Brinquedos e brincadeiras nas creches- Brinquedos, brincadeiras e materiais para bebê, pag. 

18-25). 

 

 
 

 Antes de iniciar a massagem é importante estabelecer alguns rituais: 

  Ambiente e temperatura adequados, pois o bebê precisa estar à vontade só com fralda de 

preferência; 

 O bebê deve estar bem, sem febre, diarreia ou outros problemas de saúde; 

 Antes de utilizar algum creme ou óleo, verificar se não é alérgico; 

 Caso não esteja aceitando bem a massagem não insista, retome de maneira progressiva em respeito à 

criança; 

 O educador deve fazer a massagem de forma leve, os movimentos devem ser suaves e prazerosos 

para a criança.  
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EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA 

 

 
 

O acesso à educação tem início na educação infantil, na qual se desenvolvem as bases necessárias 

para a construção do conhecimento e desenvolvimento global da criança. Nessa etapa, o lúdico, o acesso às 

formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, 

psicomotores e sociais e a convivência com as diferenças favorecem as relações interpessoais, o respeito e a 

valorização da criança.   

Do nascimento aos três anos, a educação inclusiva se expressa por meio de atividades de estimulação 

precoce, que objetivam otimizar o processo de desenvolvimento e aprendizagem.  

O trabalho do educador pode se dar em parceria com outros especialistas da saúde e educação, com 

instituições especializadas na habilitação e reabilitação de crianças com deficiências, programas de 

intervenção precoce e apoio às famílias. Esses serviços de educação especial desempenham papel importante 

de apoio e suporte à escola comum, por meio de trocas inter e transdisciplinares, de cooperação e de 

orientação para adaptações e complementações curriculares.  

Para que as crianças com necessidades educacionais especiais possam participar com sucesso na 

educação infantil há necessidade de educadores empenhados na interação, acolhida e escuta dessas crianças, 

interessados em compreender suas necessidades e desejos, e disponíveis para interpretar suas formas de 

expressão e comunicação, muitas vezes diferentes daquelas das demais crianças da mesma faixa etária. E, 

principalmente, é preciso que desejem querer ajudar as crianças a crescer e conhecer o mundo. 

Diante disso é importante que os educadores fiquem atentos para os seguintes comportamentos infantis 

que refletem os principais sinais de alerta na fase dos 0 a 3 anos: 

 Sons variados não acordam a criança; 

 Agitação e sono interrompido; 

 Segura ou protege as orelhas com frequência; 

 Sempre que pode aumenta o volume dos objetos (TV, rádio) para escutar; 

 Os sons fortes (como uma buzina) não lhe chamam a atenção; 

 Coloca objetos muito próximos aos olhos; 

 Olhos irritados: vermelhos, com secreção ou lacrimejantes; 

 Estrabismo; 

 Dores de cabeça com frequência; 

 Ao focalizar algo que lhe interessa, aperta os olhos ou franze a testa; 

 Seu equilíbrio se torna comprometido, caindo seguidamente; 

 Alguma parte de seu corpo se torna imóvel; 

 Orelhas e olhos produzem muita secreção; 
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 Falta de atenção ao que lhe é ofertado e ao que se tem na sala de referência; 

 Não corresponde aos sorrisos; 

 Não mantém contato visual com as pessoas; 

 Ao tentar pegar os objetos, sente muita dificuldade; 

 Atraso no surgimento da linguagem; 

 Não interage com as demais crianças ou se isola; 

 Dificuldade com instruções simples; 

 Autoflagelação; 

 Desinteresse por brinquedos; 

 Não responde ao próprio nome; 

 Dificuldade para imitar; 

 Ausência da comunicação social (exemplo: tchau, beijo) 

 Dificuldade em nomear objetos cotidianos; 

 Ausência do balbucio; 

 Aversão pelo toque; 

 Aparecimento de tiques estereotipias ou movimentos atípicos exacerbados; 

 Não demonstra interesse em brincar com o próprio corpo; 

 Anda na ponta dos pés; 

 Baba constante; 

 Não responde adequadamente as expressões faciais e entonações de voz; 

 Usa somente a 3ª pessoa; 

 Expressão facial estável; 

 Não reage ao estímulo da música; 

Os educadores que perceberem um ou mais desses sinais, devem repassar a direção e/ou coordenação 

da escola para que encaminhamentos sejam realizados.  
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NA EDUCAÇÃO INFANTIL PREZA-SE:  

RESPEITO À INFÂNCIA E O DIREITO AO BRINCAR, AO CUIDAR E AO EDUCAR. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Se os considerarmos, com certeza o trabalho oferecido às crianças será o melhor, onde cada educador 

dentro de sua função e com responsabilidade tenha o compromisso para que essa educação seja realmente de 

qualidade e a infância da criança pequena seja respeitada. As atividades não devem ser para entreter as 

crianças, mas que tenham objetivos definidos. O ambiente educativo precisa ser motivador e acolhedor para 

que a criança desenvolva todas as suas potencialidades.  Em todas as atividades a presença do educador é 

essencial para seu sucesso e também para o entusiasmo e encantamento das crianças.  
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BERÇÁRIO II 

 
INTRODUÇÃO 

 

ADULTO E CRIANÇA DESENVOLVENDO UMA RELAÇÃO HARMONIOSA 

 

No Berçário II a relação que a criança estabelece com o adulto serão fundamental para seu 

desenvolvimento, tanto na formação da sua personalidade, quanto de sua aprendizagem, pois essa faixa 

etária é marcada basicamente de transmissão oral e de bases afetivas em que o adulto deve ser o 

intermediador entre a criança e o objeto de sua ação e conhecimento (RIZZO, 2012). 

Nesse sentido, para que a crianças se sintam seguras precisam de um educador que participe e 

interaja com elas em todos os momentos da rotina, com isso será estimulada a desenvolver-se ampliando o 

conhecimento do mundo a sua volta e gradativamente tornar-se mais independente. Todavia, para que essa 

autonomia seja conquistada os estímulos necessários devem ser oportunizados de forma efetiva e isso 

implica na disponibilidade do educador afetivo que pensa no desenvolvimento da criança, sem essa 

essencialidade nenhum brinquedo ou atividade dará conta desse desenvolvimento, pois precisa do adulto 

estimulador dessa investigação. 

A estimulação essencial retira a criança da inércia, pelo convite à brincadeira afetivo-social com o 

adulto. Essa relação lúdica, de cooperação mútua, necessariamente envolvida de linguagem, amplia o mundo 

de significados e de palavras, o mundo de experiências intelectuais da criança, dando acesso a um universo 

de imagens auditivas, da fala, associadas às situações concretas e significativas, proporcionado pela 

brincadeira (RIZZO, 2012). 

Para que tudo isso aconteça este educador precisa ser um apaixonado pela infância em suas vertentes: 

psicologia infantil, sociologia, filosofia, entre outras e um observador ativo das crianças em suas diversas 

manifestações vivenciais, tendo em vista as intervenções que serão necessárias realizar melhorando assim 

continuamente sua ação educativa. Sendo assim, a organização do tempo no ambiente educativo está 

inerentemente ligada às atividades que são propostas para seu desenvolvimento, além de suprir as 

necessidades básicas da criança. 

A rotina deve atender as peculiaridades de cada faixa etária oferecendo maior número possível de 

atividades livres (direcionadas), entremeadas de outras de pequena duração que exijam maior atenção 

(orientadas). As atividades livres também exigem a presença ativa, participante e cooperativa do adulto, são 

livres para a criança escolher o que fazer, mas não é livre da atenção do adulto. Nas atividades que 

dependam de ouvir tendo que ficar parada para tal, a capacidade de atenção da criança pequena é muito 

reduzida, portanto cabe ao educador adequar a duração das atividades com o tempo de atenção dirigida de 

cada criança.  
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A tabela que segue mostra este tempo de atenção em relação à idade da criança: 

 

TEMPO DE ATENÇÃO DIRIGIDA DA CRIANÇA. 

 

IDADE DURAÇÃO MÉDIA DURAÇÃO MÁXIMA 

até 1 ano 1 a 2 minutos 3 minutos 

de 1 a 2 anos 2 a 3 minutos 4 minutos 

de 2 a 3 anos 3 a 4 minutos 5 a 8 minutos 

de 3 a 4 anos 3 a 8 minutos 10 a 15 minutos 
de 4 a 5 anos 4 a 10 minutos 15 a 20 minutos 

Fonte: RIZZO, 2012, p.100 

 

 

 

                                                   

FIQUE POR DENTRO!  

 

 

 Descoberta de si mesmo: 

Está relacionado à construção da identidade psicológica da criança que é resultante do conjunto de 

experiências que ela tem com o mundo físico e social. Destaca-se, que a construção da própria identidade 

está ligada ao conhecimento, ao controle e domínio do próprio corpo. 

 

Descoberta do meio natural e social: 

Um dos objetivos mais importantes da atividade da criança é a adaptação ao seu meio, que 

compreende tanto as pessoas que a envolvem e que gozam de um papel privilegiado nesse processo, como o 

meio físico em que se desenvolve. Para isso torna-se necessário permitir que a criança atue, modifique e 

produza alterações no seu meio, pois assim possibilita seu desenvolvimento e o seu crescimento pessoal. 

 

Exploração sensorial: 

O bebê nasce com capacidades perceptivas (visão, audição, tato, gustação e olfato) que permitem o 

contato com as pessoas e com o mundo, base para o desenvolvimento posterior. 

Embora a visão não seja tão precisa como a dos adultos, os bebês enxergam desde seu nascimento e 

vão aprimorando no decorrer dos meses. Gravam as características dos objetos e dos rostos mais habituais se 

fixando nas partes mais expressivas: os olhos e a boca. O bebê quando nasce é capaz de perceber ruídos e 

sons a sua volta, isso ocorre porque sua percepção auditiva começa antes mesmo do nascimento e consegue 

distinguir diferentes vozes. 
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As percepções gustativa, tátil e olfativa ocorrem bem depois e com o tempo são melhores 

discriminadas e mais precisas. 

A educação sensorial deve anteceder a educação das atividades intelectuais, uma vez que é por meio 

delas que a criança entra em contato com o mundo exterior, influindo na organização interior do bebê. Nesse 

sentido, o chão deve ser carregado de significado com cores, texturas, sons. Da mesma forma o teto deve 

conter móbiles acessíveis com elásticos para serem puxados e experimentados para interação dos bebês. Ao 

passar dos dias esses mesmos objetos devem sofrer modificações, em sua altura, cor, imagem, o que não 

tinha som pode ter, odor (móbiles com ervas) ou almofadas com especiarias. Tudo garantindo a segurança 

daquele que vai manusear e levar a boca. 

Os estímulos sensoriais podem ser trabalhados durante as trocas de roupa, banho, refeições e em 

todos os momentos da rotina. 

Linguagens:  

As expressões faciais, os desenhos, as palavras, a música e muitas outras manifestações humanas 

são formas de linguagem (MAFRA, 2003).  Estas linguagens permeiam todo o trabalho da educação infantil 

por meio das brincadeiras e interações. Considerando que a criança se comunica através destas e de muitas 

outras linguagens é de suma importância planejar novas experiências que ampliem a expressividade e a 

comunicação. Quando a estimulação é oferecida de forma correta contribui também para o desenvolvimento 

da oralidade, a qual deve permear todas as atividades desenvolvidas com as crianças.  Nesse sentido as rodas 

da conversa, música e história são substancialmente necessárias nesse processo. 

 Os processos de aquisição da linguagem ocorrem quando a fala é acessada pela criança e estimulada 

de acordo com as respostas afirmativas propostas pelo educador a cada tentativa de expressão oral. Assim é 

importante que a cada situação vivenciada pela criança o educador converse com ela: ao dar a mamadeira, se 

esta vir acompanhada da frase: “É hora de mamar, pegue sua madeira”, aos poucos fará conexões cerebrais 

ligando a palavra ao objeto, favorecendo assim o desenvolvimento de conceitos e palavras.  

 

                                              

      

 

MOMENTOS QUE FAZEM PARTE DA ROTINA DA TURMA DO BERÇÁRIO II  

 

Seguem os momentos que fazem parte da rotina da turma do Berçário II e os direcionamentos que 

nortearão um trabalho de qualidade: 

Acolhida 

Para fazer uma boa acolhida é necessário pensar primeiramente no espaço, que deve ser 

aconchegante e ao mesmo tempo que atenda às necessidades da criança. Para isso, é essencial a postura 

afetiva dos educadores em relação a elas.  Esse espaço e as relações são a porta de entrada para um bom 

relacionamento entre família e escola. Nesse documento há várias sugestões e espaços para os bebês que 

podem ser preparados com esse intuito. 
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Oração: 

Momento fundamental para as crianças entenderem que temos “Alguém Especial” que nos ama e cuida 

de nós, agradecendo por tudo o que acontece em nossa vida. A oração pode ser realizada na entrada, na roda 

da conversa, em agradecimento aos diferentes acontecimentos e também antes das refeições. 

 

Organização do tempo: 

  Agenda do dia (Rotina): momento de exposição/apresentação às crianças das ações que serão 

realizadas pelo educador, favorecendo a participação, a motivação e o envolvimento por parte delas. O 

educador deverá organizar o dia a dia das crianças com fotos ou imagens que representem as atividades que 

a crianças realizarão, isso a ajuda a se preparar emocionalmente para o que vai acontecer e qual o 

comportamento demonstrar, será capaz de antecipar a situação e recriá-la, deixando-os indicados até o final 

da aula para a criança saber o que irá acontecer. Favorece o desenvolvimento da noção temporal, habilidade 

que a criança está adquirindo. Outro recurso importante são os objetos que simbolizam a atividade, como 

por exemplo: tapetinho para roda de história; sino para a roda de música, entre outros.  

 

Mordidas 

A criança aprende na interação com crianças de sua idade, mais velhas e também com o adulto. 

Apesar das mordidas das crianças (2 a 3 anos) serem uma forma de comunicação ou expressão de 

sentimentos, e fazerem parte de seu desenvolvimento, elas não podem ser ignoradas. Nesses momentos 

precisam ser estabelecidos limites, conversar com a criança de forma paciente e clara sobre o que fez e o que 

isso ocasionou na outra criança. 

 

Almoço/Lanche/Mamadeira:  

O momento das refeições é importantíssimo para a criação de hábitos saudáveis, assim o refeitório 

também precisa estar organizado para que isso aconteça; nessa direção sugere-se que sejam colocadas 

melodias calmas em volume baixo nos horários de alimentação para contribuir com a tranquilidade das 

crianças.  

Nas refeições a comida deve se esfriar naturalmente e não ser assoprada devido às contaminações que 

podem advir desse ato. 

Nessa fase as crianças devem ser incentivadas e auxiliadas pelo adulto a comer sozinhas, o contato 

com a comida despertará a curiosidade e a necessidade de manuseá-la. Nós adultos ficamos ansiosos para 

que a criança utilize a colher de imediato, porém a experimentação com os dedos e as mãos podem ter suas 

vantagens de acordo com (GOLDSCHMIED, 2006). As crianças não são obrigadas a depender inteiramente 

da ajuda e do controle do adulto, aos poucos a habilidade com o uso da colher vai se intensificando, bem 

como a coordenação olho-mão-objeto-boca, contribuindo para sua autonomia na alimentação.                           

 

Troca de fralda:  

A criança necessita de estimulações em todas as etapas da rotina, assim o momento da troca não seria 

diferente. Antes de começar esse processo é preciso que todos os materiais de uso estejam organizados e 
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acessíveis ao educador, o espaço deve ser atrativo para a criança, a comunicação e o contato visual devem 

ser constantes.  

Alguns cuidados são indispensáveis nesse momento:  

 A limpeza do colchonete e trocador deve ser feita com água e sabão a cada troca;  

 O lugar da troca precisa ser seguro e de fácil limpeza; 

 A fralda limpa, o algodão com água ou lenço umedecido (cuidado, pois pode provocar assaduras), 

pomada contra assaduras, uma troca de roupa limpa, caso a criança se suje novamente, pois a 

CRIANÇA NÃO PODE FICAR SOZINHA EM MOMENTO ALGUM; 

 No caso de cocô deve-se lavar o bumbum da criança; 

 Usar luvas descartáveis no caso de machucados no adulto ou na criança;  

 Não usar pulseiras, brincos grandes, relógios e as unhas devem estar curtas para evitar acidentes;  

 No caso dos meninos pode ser colocada uma fralda aberta sobre o pênis evitando os banhos 

indesejados produzidos pelo esguicho do xixi. Se colocar o pênis para baixo evita vazamentos por 

cima da fralda, enrole a fralda suja como se fosse uma bolinha, fazendo o fechamento com as fitas 

da própria fralda e jogue no lixo (cesto com pedal), este deve permanecer sempre tampado.  

 Nas meninas a limpeza deve ser sempre de frente para trás evitando que as bactérias presente nas 

fezes entrem na vagina. Passe o creme contra assadura na frente e no bumbum, como 

normalmente é pegajoso aproveite e limpe os dedos na própria fralda antes de pegar na fita 

adesiva, ajuste a fralda sem deixar apertada demais; 

 Não esquecer que há necessidade de trocar a fralda várias vezes ao dia (no mínimo 4 trocas), pois 

as bactérias presentes no xixi e fezes podem irritar a pele da criança, causando assaduras. 

 Não esperar a criança reclamar para trocar, pois nem todas fazem isso, cabe ao educador perceber 

esse momento. 

 Se a criança tiver um diagnóstico de refluxo gastroesofágico, não trocar após mamar, pois esse 

movimento da troca pode facilitar a regurgitação.  

 O educador deve fazer a higiene das mãos antes e depois das trocas, bem como, após voltar da 

área externa. Essa limpeza inclui esfregar as unhas com escova própria, lavando as palmas, os 

dorsos, os dedos e os punhos, evitando qualquer contaminação tanto para a criança quanto para 

ele. 

 

Retirada da fralda: 

A retirada da fralda é por vezes encarada com ansiedade tanto por parte da família quanto dos 

educadores, entretanto, para que o resultado seja alcançado ambos devem estar em conexão mantendo uma 

parceria harmônica. Esse momento não é tão simples, exige da criança controles complexos, tanto físicos 

como emocionais. Nesse sentido, é essencial esperar que a criança demonstre maturidade para passar por 

essa fase, forçar não é o caminho. Às vezes a criança senta no vaso e só consegue fazer xixi, apresentando 

dificuldade para fazer o cocô. É preciso compreender a criança, pois o xixi se mistura com a água e ela não 

enxerga como uma perda, já o cocô é como se uma parte dela estivesse indo embora. Algumas têm medo do 

barulho da descarga, assim, é preciso observar atentamente para poder auxiliá-la nesse momento ímpar.  

As histórias, as rodas de conversa, as brincadeiras de troca de fralda com bonecos e a preparação de 

idas ao banheiro auxiliam nessa conquista. Neste último, dividir a turma em grupo favorece esse momento. 

Por exemplo, enquanto um grupo faz uma brincadeira com bolas, o outro segue para o banheiro, depois 

inverte. 
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Não há uma idade determinante para esse processo, o início pode se dar em torno de 18 meses e o 

controle completo dos esfíncteres gira em torno de 24 a 36 meses. Assim, algumas orientações podem 

auxiliar tanto pais quanto educadores nessa fase: 

 A criança precisa sentir-se segura e um ambiente de tranquilidade favorece seu bem-estar, evitando 

constrangimentos ou humilhação. O medo, a angústia são sentimentos negativos, enfraquecem a 

criança e inibem o desenvolvimento de formas de autocontrole; 

 Os educadores/adultos precisam levar as crianças com frequência para o uso do vaso sanitário nessa 

fase, para que, gradativamente, se formem os hábitos de esvaziar a bexiga e os intestinos. A 

regularidade do horário é fator decisivo na formação do hábito e leva a criança a perceber, 

espontaneamente, o significado de urinar e evacuar. Importante salientar que a criança ao sentar no 

vaso precisa sentir segurança, os pés devem estar apoiados numa caixa ou outro objeto quando ainda 

não alcançarem o chão;  

 Demonstrar alegria aos primeiros sinais de que a criança está percebendo que urina ou evacua; 

 Depois de já se notar que a criança tem consciência do ato em si, passar a convidá-la para ir ao vaso 

minutos antes do horário habitual; 

 Estimular o desenvolvimento dos hábitos através de perguntas feitas na hora certa, demonstrando 

apoio afetivo durante as tentativas (que incluem erros e acertos) e, por fim, fazer a retirada da fralda; 

 Aconselha-se que a retirada da fralda deve ser realizada em épocas de clima quente, pois dão mais 

conforto para a criança e não despertam sensação de falta de proteção que o frio pode proporcionar. 

 O nascimento de irmãos, a adaptação, troca de escola, perda de algum parente próximo são situações 

em que a criança pode ficar emocionalmente abalada, assim esses momentos não são adequados para 

inserir os hábitos para a retirada da fralda. Isso deve ser evitado até que a criança demonstre que está 

preparada para esse desafio, o educador precisa estar atento e perceber as mudanças de 

comportamento; 

 O apoio e o incentivo nessa etapa são fatores que contribuem positivamente para o avanço da 

criança, assim demonstrações afetivas como: rir, brincar, bater palmas, abraçar e beijá-la são 

recomendáveis para o seu sucesso. 

As orientações são importantes não só para o educador, mas também para a família que faz parte desse 

processo, o qual culminará com o sucesso da criança.  

 

Banho: 

  Como a maioria das crianças do berçário fica do período da manhã até o da tarde, o banho acaba 

fazendo parte da rotina, pois em dias muito quentes ou por outras necessidades as crianças precisam tomar 

banho para seu bem-estar e conforto. Esse momento deve ser agradável proporcionando a interação com o 

adulto. É importante conversar relatando as partes do corpo, cantar, falar versinhos.  

Com o intuito que isso aconteça, uma organização também deve ser seguida: xampu, sabonete e 

toalhas devem estar à disposição e a água em temperatura agradável (morna entre 36º e 37º), para essa 

verificação utilizar a parte interna do antebraço, imergindo a criança gradativamente, molhando com 

delicadeza os olhos, depois o rosto e as demais partes do corpo. 

As crianças que fizerem cocô, limpar o resíduo com lenços umedecidos descartáveis ou água antes de 

colocar a criança na banheira ou cuba para que a água do banho não seja contaminada e evitar o uso de 

esponjas. Secar corretamente a criança, principalmente as dobras, os espaços entre os dedos e atrás da 

orelha. As roupas colocadas devem estar de acordo com o clima (se estiver quente roupas mais leves e se 

estiver frio roupas mais pesadas). 

Os produtos de higiene pessoal devem ser individualizados e identificados para segurança da criança. 
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Banho de sol:  

Outro item de extrema importância e deve ser realizado de forma adequada.  

O bebê recebe da mãe a vitamina D através do leite materno que fica inativa em seu corpo, para que 

sua síntese aconteça e juntamente ocorra a absorção do cálcio (fundamental para o desenvolvimento e 

crescimento dos ossos) a criança precisa do sol que a ativa. 

O banho de sol deve ser proporcionado desde o nascimento do bebê, diariamente, nos horários da 

manhã até às 10 horas. Deve ser realizado de forma gradativa iniciando de 5 a 10 minutos para os bebês e 

aumentando este tempo conforme a sua idade. Se possível, proteger o rosto do bebê com um boné ou 

chapéu. O protetor solar não é indicado para bebês até 6 meses, pode causar alergias e irritações. 

 

Hidratação:  

A criança amamentada até os seis meses não precisa de água, pois o leite materno contém a 

quantidade suficiente dessa substância. Todavia se a criança passou dos seis meses ou o leite fornecido for 

de vaca, fórmula ou outros alimentos a oferta de água é imprescindível, devendo ser oferecida várias vezes 

pela manhã, após almoço e no período da tarde. No verão a necessidade de água será maior para que a 

criança se mantenha saudável e bem hidratada. É importante que um recipiente com água esteja visível na 

sala para estimular a autonomia da criança na solicitação da mesma. 

 

Higiene: 

Ensinar as crianças a lavar as mãos com água e sabonete nos momentos que antecedem a refeição, 

após o uso dos banheiros e na volta de qualquer atividade realizada na área externa. Essa limpeza inclui as 

palmas, os dorsos, todos os dedos, as unhas e os punhos. Lembrar que essas mesmas orientações também 

são para os adultos. 

 

Na escovação dos dentes: 

Escovar os dentes das crianças após o almoço. Atentar para alguns cuidados com a criança como: 

puxar a manga da blusa e não deixar molhar a roupa na altura do peito. O educador deve fazer a 

higienização da escova de forma correta e secá-la adequadamente. Guardá-las com protetor de forma 

individualizada. 

 

Repouso: 

O momento do sono é coletivo, todavia as crianças dormem quando precisam e acordam de acordo 

com a necessidade. O ambiente não precisa ser escurecido, a claridade deve ser a mais natural possível, as 

janelas sempre abertas e ventiladores não podem ficar direcionados à criança. O ambiente deve ser bem 

arejado e tranquilo, colocar fundo musical, em volume baixo, como as canções de ninar, músicas clássicas, 

sons da natureza. Os bebês devem dormir nos colchonetes e nesse momento devem ser acolhidos e ninados. 

Os colchonetes devem ser colocados a certa distância (se possível de 40 a 90 cm) um do outro em 

posições invertidas, intercalando pés e cabeças. Em caso de problemas respiratórios ou refluxos, os 

colchonetes devem ficar reclinados para facilitar a respiração das crianças. 
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Além disso, outros cuidados também são importantes: 

 Lençóis devem ser identificados e limpos, assim como os demais objetos utilizados para o repouso; 

 As roupas precisam ser confortáveis, as fraldas trocadas, sapatos e acessórios de cabelos retirados; 

 Chupetas e outros acessórios devem ser retirados assim que as crianças adormecerem. Não amarrar a 

chupeta na roupa e nem sacos plásticos ou outros objetos que podem ser perigosos à criança; 

 Assim que a criança dormir colocá-la no colchonete ou acostumá-la a dormir diretamente nesse 

recurso. 

As crianças não podem jamais ficar sozinhas nesse momento do sono, pois a atenção do educador 

deve ser redobrada para que constate imediatamente qualquer ocorrência como um engasgo ou ainda uma 

febre repentina, só assim as providências serão instantâneas. 

Os colchonetes em que as crianças dormem devem ser colocados no sol pelo menos uma vez por 

semana. 

QUADRO COM PERÍODO DE SONO DE ACORDO 

A IDADE DA CRIANÇA 

Quadro 2- Fonte Baby Center- Conselho Médico da Baby Center Brasil  

 

Despedida:  

Essa etapa da rotina deve ser prevista como as demais, pois requer organização por parte do educador 

e equipe escolar. Devem ser previstas algumas atividades para que as crianças não fiquem ociosas, pois 

nesse momento os pais estarão buscando seus filhos. Enquanto as crianças esperam, podem estar à 

disposição das crianças que ainda não andam brinquedos como chocalhos e mordedores, para as outras, kits 

com jogos de encaixes e brinquedos especialmente para esse momento. 

A primeira providência antes de entregar a criança é saber se quem veio buscá-la é autorizada, assim 

é necessário ter uma lista prévia sobre os responsáveis em retirar a criança da escola, lista que deve ser de 

fácil acesso. 

As crianças não devem chegar aos pais sujas (isso inclui roupas, fraldas e nariz), despenteada e com 

objetos faltando na mochila ou sacola. As roupas que estiverem sujas devem ser colocadas em sacolas 

separadas das roupas limpas, isso demonstra organização e respeito da escola com os pais e especialmente 

com a criança.  

Idade  Durante a noite  Durante o dia  Total  

1 mês  8h 30min  7h (3 sonecas)  15h 30min  

3 meses  10h  5h (3 sonecas)  15h  

6 meses  11h  3h 45min (2 sonecas)  14h 45min  

9 meses  11h  3h (2 sonecas)  14h  

12 meses  11h 15min  2h 30min (2 sonecas)  13h 15min  

18 meses  11h 15min  2h 15min (1 soneca)  13h 30min  

2 anos  11h  2h (1 soneca)  13h  

3 anos  10h 30min  1h 30min (1 soneca)  12h  
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Havendo alguma ocorrência, registrar na agenda e avisar aos pais, conforme orientação da direção. 

Se a ocorrência for mais séria ou cause algum constrangimento, marcar um horário para conversar em 

particular.  Nunca expor a criança e familiares na frente de outras pessoas. 

Todos os momentos da rotina são importantes, inclusive a despedida, que se não for bem 

concretizada, pode interferir em todo o trabalho já realizado. Dessa forma procure mostrar para a criança, 

mesmo sendo ela muito pequena, que está feliz porque veio à escola e que a espera no dia seguinte. 

O educador deve ser afetuoso com a criança e demonstrar isso também aos pais, para que eles 

tenham cada vez mais confiança em deixar o filho na instituição. 

 

Uso do propé: 

   O propé tem como finalidade evitar o desprendimento de sujeiras trazidas de outros espaços para 

áreas específicas. Como o contato dos bebês é diretamente no chão a fim de possibilitar seu movimento, o 

uso desse material torna-se necessário para evitar contaminação. 

O ideal é colocar uma caixa e deixar sapatos, pantufas ou propé, específico para ser usados dentro da 

sala de aula. 

 

 

 

 

 

RODA DA 

 CONVERSA 

 

 

 

 

 

A roda da conversa é o momento oportuno para o desenvolvimento das capacidades linguísticas, 

assim propiciar o contato com o maior número possível de situações comunicativas e expressivas, tornando-

se uma dentre tantas tarefas da educação infantil.  Diante disso, cabe ao educador: 

 A escuta atenta da fala da criança, envolvendo-se com ela significando, ressignificando e resgatando, 

permitindo que a criança fale e dessa forma amplie seu repertório. Se necessário pedir para que repita a 

palavra ou frases através de perguntas, e assim dar continuidade a conversa: Qual brinquedo você 

escolheu? Você quer a bola? 

 Preparar um ambiente aconchegante. A criança e educador sentados no tatame ou tapete, evitando colocar 

as crianças sentadas diretamente no chão, principalmente em dias frios; 

 Planejar e organizar as rodas, principalmente porque as crianças nessa faixa etária possuem um tempo 

reduzido de concentração; 

 Utilizar-se de linguagem simples, breve e clara. Ter consciência de que é modelo para as crianças, 

portanto se faz necessário articular bem as palavras, as quais são ensinadas através do exemplo; 

 Planejar bons disparadores (objetos e fotos que podem desencadear memórias e enriquecer as narrativas 

dos pequenos) para iniciar a roda da conversa; 

  Instigar a fala das crianças através de recursos visuais elaborando bons questionamentos, utilizando a 

linguagem clara e correta.  
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     Segundo, Scarpa (1995) a roda da conversa parece um momento simples e informal, mas em se 

tratando de crianças pequenas torna-se uma atividade fundamental. Como qualquer outra atividade que 

faça parte de um trabalho pedagógico com intencionalidade educativa, a roda requer planejamento. Ela não 

pode ser realizada simplesmente de forma intuitiva, sem compromisso, sob o risco de fazermos desse 

momento um ato mecânico, sem maiores significados para as crianças. 

 

 

 

                                   

 

                                                  RODA DA HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

A linguagem, como já descrito intervém no desenvolvimento intelectual dos bebês, nesse sentido, a 

leitura para eles é imprescindível, pois podem não compreender a história, tão pouco seu conteúdo, mas 

sentem prazer em escutar, através da modulação do tom da voz, da forma como ocorre a interpretação da 

história que está sendo contada.  

Dessa forma, o bebê vai conhecendo o mundo e interagindo com o adulto através das suas formas 

expressivas ao contar ou ler uma história. O estímulo à leitura no berçário pode ter seus desdobramentos, 

transformando essas crianças em futuros leitores. A escola tem um papel fundamental na formação leitora 

das crianças, pois é nesse ambiente que a criança tem mais acesso aos livros. A leitura dos livros deve ser 

fiel ao texto do autor, sem infantilizar as falas, articulando bem as palavras. 

A roda da história deve ser realizada todos os dias, a mesma história pode ser contada de duas a três 

vezes por semana, sendo necessário para essa faixa etária o apoio de recursos como fantoches, dedoches, 

livros, sendo que a seleção desse livro deve ser feita previamente e lida pelo educador antes de ler ou contar 

para os bebês. Os livros com imagens e textos curtos são os mais indicados para essa faixa etária, podem 

também ser construídos tanto livros de textura, como de fotos das crianças contendo sua história. 

Para a contação de história com objetos, devido à criança ainda não estar na fase simbólica (faz de 

conta) os mesmos devem ter relação com o mundo real.  Exemplo: uma garrafa para a criança é apenas uma 

garrafa e não um personagem de uma história. 

É importante criar uma rotina para esse momento da história (ex. estender um tapete ou baú para 

colocar o livro), pois as crianças criarão o hábito de parar para apreciar esse momento. 

O ambiente para a leitura e contação de história deve ser cuidadosamente preparado pelo educador, 

possibilitando o manuseio dos livros nesse momento. O ideal é que para a contação de história as crianças 

fossem divididas em pequenos grupos para maior participação. 
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RODA DA MÚSICA 

 

A música é uma linguagem expressiva que está presente de modo intenso em nosso cotidiano, nas 

brincadeiras, nas manifestações culturais, entre outras.  A música é indispensável para o desenvolvimento 

infantil estimulando não só o cognitivo, mas ainda o afetivo, psicológico, físico e social. Este processo de 

musicalização inicia de forma espontânea através do contato com toda variedade de sons do cotidiano, 

incluindo aí a presença da música. Dessa forma, as cantigas de roda, as canções de ninar, os brinquedos 

cantados, os jogos musicais explorando sons e silêncio são de grande importância para fortalecer os vínculos 

com o adulto e com a música. 

Importante ainda proporcionar as mais variadas fontes sonoras para exploração das crianças como 

objetos do cotidiano, brinquedos sonoros, instrumentos musicais para as descobertas de percussão 

(chocalhos, guizos, blocos, sinos, tambores, entre outros), incluindo a voz e o corpo. 

A linguagem musical proporciona o equilíbrio, a autoestima e o autoconhecimento.  Aprender 

música nessa situação significa integrar experiências que envolvem o perceber, o sentir, o pensar, o 

vivenciar e o refletir, encaminhando-as para níveis cada vez mais elaborados.  

“A criança é um ser “brincante” e, brincando, faz música, pois assim se relaciona com o mundo 

que descobre a cada dia. Fazendo música, ela, metaforicamente, “transforma-se em sons”, num 

permanente exercício: receptiva e curiosa, a criança pesquisa materiais sonoros, “descobre 

instrumentos”, inventa e imita motivos melódicos e rítmicos e ouve com prazer a música de todos 

os povos” (BRITO,2003, p. 35) 

 

Pensando nisso, elencamos algumas situações que possibilitam um trabalho prazeroso com a 

linguagem musical: 

FAZER MUSICAL 

Fontes sonoras: voz, corpo, objetos do cotidiano, instrumentos musicais e brinquedos sonoros.  

A voz e o corpo 

Segundo Brito (2003), a voz é nosso primeiro instrumento, instrumento natural que é meio de 

expressão e comunicação desde o nascimento [...]. O contato que o bebê estabelece com os adultos e a 

possibilidade de imitar, inventar sons vocais e responder a eles são muito importantes para seu 

desenvolvimento afetivo, cognitivo e obviamente, musical.  

Ao falar e cantar com as crianças o educador deve formar bons hábitos como não gritar, não forçar 

a voz, respirar com tranquilidade e com boa postura. Sendo o adulto, o modelo para a criança, este deve 

cantar sem gritar, evitando pedir para que elas cantem “mais alto”. Mesmo não sendo ótimos cantores, 

devemos possibilitar à criança perceber a diferença entre cantar e gritar. Também deve observar se há 

crianças que apresentam a voz rouca permanentemente, ou se insistem em falar gritando, devendo 

encaminhá-las para especialistas. 

O educador deve estimular uma comunicação sonora-musical, seja cantando, seja tocando um 
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instrumento, atentos às respostas do bebê, para então imitar, variar, inventar. 

Além de cantar o educador deve brincar com a voz explorando a produção de diversos sons: 

imitação das vozes de animais, o trotar de cavalos, os sons da natureza, assobiar de diversas maneiras, 

emitir o som das vogais e das consoantes (formação labial), entoando movimentos sonoros do grave para 

o agudo e vice-versa, ruídos, sons corporais como palmas, batidas nas pernas, bater os pés, embalar e 

dançar com elas. Estes exercícios vocais devem ser inseridos em contextos expressivos, como em uma 

canção, ou em uma história (sonorização de histórias) ou em situação inventada pelo educador.  

 

Objetos do cotidiano, instrumentos musicais e brinquedos sonoros 

O educador deve atentar-se para os objetos do cotidiano, instrumentos musicais e brinquedos 

sonoros, os quais devem dispor de boa qualidade sonora e não apresentem nenhum risco à segurança dos 

bebês e crianças.  

É importante montar um acervo de materiais sonoros, o qual enriquecerá o trabalho com a 

linguagem musical, principalmente por não se limitar ao uso da bandinha rítmica.  

 Brinquedos sonoros populares: matraca, o rói-rói, piões sonoros, chocalhos. Outros materiais 

interessantes: pios de pássaros, sinos de vários tamanhos, brinquedos que imitam sons de animais, 

entre outros. 

 Instrumentos musicais: os mais adequados para o início das atividades musicais são os pequenos 

idiofones (o som é produzido pelo próprio corpo do instrumento): sacudir um chocalho, ganzá ou 

guizo; raspar um reco-reco; percutir um par de clavas, um triângulo ou coco e também os tambores e 

instrumentos de pele (membranofones), os quais exercem encanto sobre as crianças. É importante 

misturar instrumentos de madeira e metal para explorar as diferenças entre os sons produzidos por eles. 

O essencial é estimular a pesquisa de possibilidades de produzir sons e não ensinar um único modo 

“correto” de explorar um instrumento.  

 

 Objetos do cotidiano/cotidiáfonos: cadeiras, elásticos, mesas, paredes, cestos, portas, pedras, 

brinquedos, colheres, tampas de lata podem produzir o som dos pratos, garrafinhas de água de PVC 

podem ser reco-recos; caixas de papelão firmes ou latas podem ser tambores; palitos de sorvete ou 

similares com um pedaço de rolha preso na ponta podem se tornar baquetas; dois copinhos de iogurte 

para cada criança sugerindo bater um no outro, possibilitando à criança outras formas de produzir o 

som. 

   É possível realizar em espaços diferentes da escola de forma coletiva ou mesmo em pequenos 

grupos. 

Cancioneiro infantil (coletânea de canções do repertório infantil): o educador deve apresentar às crianças 

as músicas do cancioneiro infantil tradicional, da música popular brasileira, da música regional, de outros 

povos.  A canção é um gênero musical que funde música e poesia, como afirma Brito (2003), a criança 

desenvolverá sua expressão musical desde que esteja num ambiente de orientação e estímulo ao canto, à 

escuta e à interpretação.  Além de cantar as canções que já vêm prontas, elas devem ser estimuladas a 

improvisar, inventar canções e a desenvolver expressões, permitindo que criem seus gestos. 

Apreciação musical - escutar músicas folclóricas, eruditas, popular, de outros povos e culturas, entre 

outras. Também como sugestão pode ser proposta a escuta de gravações das produções musicais das 

crianças para perceber detalhes como: se cantaram gritando ou não, se o volume dos instrumentos e/ou 

objetos estavam adequados ou não, se a história sonorizada ficou interessante. 

Brinquedos musicais: acalantos (cantigas de ninar); parlendas (brincos, mnemônicas e as parlendas 

propriamente ditas), brincadeiras de roda, brincadeiras de mão, brincadeiras de corda. 
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Sonorização de histórias: tanto para os bebês quanto para as crianças pequenas é importante ouvir 

alguém que conta ou narra algo (educador), e a história é um recurso precioso para trabalhar com a 

linguagem musical. É possível sonorizar histórias, livros de imagens com paisagens sonoras diversas (os 

sons do ambiente que estão ao nosso redor), desenhos de animais. Os poemas interpretados pelo educador 

são uma ótima opção por seu conteúdo expressivo e também é possível sonorizá-los. Além da voz e do 

corpo pode-se utilizar objetos (diferentes tipos de papel, plásticos, radiografias, pedrinhas, folhas secas, 

copinhos, sementes...), materiais sonoros (rói-rói pode imitar um sapo coaxando) e instrumentos musicais. 

Exemplos: imitar o ranger de uma porta, o canto do galo, o trote dos cavalos, vozes de animais, o ronco 

dos motores, o trovão, a chuva, enfim os sons presentes na realidade das crianças. 

A música deve estar presente em várias das situações de vivências das crianças, pois um ambiente 

sonoro propício faz com que a criança inicie seu processo de musicalização de forma intuitiva. O 

educador, por sua vez, deve cantar muito para as crianças e com as crianças. O trabalho com a linguagem 

musical deve acontecer todos os dias, seja enquanto roda de música, seja na atividade orientada 

(Exploração Sensorial e Linguagens). 

 

Orientação para o trabalho semanal com a Música 

 

 

 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 

Músicas de rotina nas ações do dia: banho, troca, refeição 

 

Cancioneiro 

Infantil 

Exploração de 

fontes sonoras 

Apreciação musical Cancioneiro 

infantil 

Brinquedos 

musicais 

 

 

 

 Coordenação de movimentos: 

Ao nascer os bebês se utilizam dos movimentos não controlados conscientemente, são reflexos 

arcaicos, respostas a estímulos externos que não passam pela zona do córtex cerebral. Etapas significativas 

de preparação do sistema nervoso central, base para todo o desenvolvimento posterior. O desenvolvimento 

psicomotor possibilita ao bebê adquirir habilidades fundamentais para tornar-se independente. Os primeiros 

anos são marcados por intensas descobertas, é a fase da consciência corporal que gradativamente vai 

intensificando suas interações sobre os objetos, propiciando a coordenação sensório-motor. 
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ORGANIZANDO SUA AULA 

 

 

 

 

 

1. Quanto à organização das atividades: 

 Dividir a sala em dois grupos para realizar atividades simultâneas (ex.: enquanto uma educadora 

brinca com as crianças com fantoche, a outra realiza estímulos com bola).  

 Devem ser previstas uma atividade no período da manhã e uma atividade para tarde de exploração 

sensorial, linguagens e coordenação de movimentos, assim serão três para o período da manhã e três 

para o período da tarde. 

  Em relação às rodas, essas poderão ser alternadas. Se pela manhã foi realizada a roda da história, a 

tarde será à roda de música. As rodas da conversa deverão ser feita nos dois períodos. 

2. Quanto ao cronograma semanal 

 Para maior organização do trabalho dos educadores que dividem cronograma, torna-se necessário 

que no momento do EPA no período da manhã os cronogramas sejam rascunhados e também da mesma 

forma os educadores do período da tarde também devem fazê-lo, a fim de que no HTPC possam ser 

socializados nos trinta minutos já definidos com os gestores.   

 

 

 

 

 

                                                                           ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS  

 

 

 

 

As paredes refletem as histórias que se constroem no cotidiano, elas revelam os habitantes do lugar. 

Nesse sentido, expor as atividades das crianças como desenhos, pinturas, colagens refletem o percurso das 

conquistas realizadas por elas. 

Fotos das crianças em diferentes momentos da rotina também se tornam uma opção, além de fotos 

dos familiares, bichos de estimação, enfim, marcas das histórias das crianças que estão inseridas nesse 

ambiente e também fora dela.  

Releitura de quadros, gravuras, fotos, esculturas desde que sejam significativas para as crianças e ao 

mesmo tempo despertem sua curiosidade refletindo nas conversas, nas relações que podem ser estabelecidas 

e ainda a fruição estética. Todavia, é preciso tomar cuidado com o excesso de informações para não se 

transformar numa poluição visual. 

Nessa perspectiva, colocar nas salas alfabetos e números não faz nenhum sentido para as crianças do 

berçário.  

De acordo com Zabalza (2002), o primeiro espaço para as crianças bem pequenas é o próprio 

educador, todavia, é importante que sejam organizados de forma adequada para as investigações das 
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crianças, possibilitando opções de escolha. Seguem algumas sugestões de espaços que podem ser propostos 

tanto no espaço interno como externo: 

 Espaço da leitura: ambiente com almofadas, livros de pano, texturas, com sons. 

 Espaço do som: móbiles de som, chocalhos, objetos que produzem sons como tampas, colher de pau, 

panelas. 

 Espaço dos brinquedos de borracha: nesta fase as crianças levam tudo a boca assim, os brinquedos devem 

ser emborrachados pois assim poderão ser lavados. 

 Espaço da segurança: um espaço acolhedor para os momentos em que a criança queira ficar só. Podem ser 

colocados brinquedos e móbiles nesse local. 

 Espaço dos tecidos: deixar tecidos de várias texturas e cores. Possibilitar brincadeiras como esconder e 

achar, jogar o tecido e deixar cair para observação das crianças, deixar brinquedos como bonecas para 

colocar o tecido sobre ela, brincar puxando as crianças com os tecidos. 

 Espaço dos objetos: colocar potes plásticos para abrir, fechar, rosquear, empilhar. Planejar possibilidades de 

brincadeiras como esconder objetos dentro dos potes para que as crianças tentem abri-los. Esses potes pode 

ser de sorvetes, achocolatados e outros.  

*Para empilhar: encapar caixas de vários tamanhos como pasta de dente vazia, sabonete, remédio e de 

leite. Colocar dentro delas jornal para que fiquem firmes e depois encapar com cores variadas. 

*Garrafas coloridas: separar garrafas de água pequena, refrigerantes de 600 ou 200 ml e objetos como 

missangas, gliter, lantejoulas, estrelinhas confeccionadas em EVA. Colorir a água com diversas cores e 

colocar os objetos dentro das garrafas. Lacrar muito bem pois pode ser perigoso, para isso se utilize de cola 

quente e fita adesiva. Ao movimentar as garrafas a água pode mudar de cor dependo do que são colocados 

dentro dela ou ainda o objeto se movimentar. 

 Espaço da arte – Possibilitar o contato com obras de arte nesse espaço e as releituras feitas com diferentes 

texturas e objetos para o toque dos bebês, a interação é necessária por isso as obras precisam ser encapadas 

com plástico resistente. As obras podem ser penduradas como móbiles ou ainda colocadas no chão, na 

parede...Várias sugestões com diferentes suportes  BABY-ART – OS PRIMEIROS PASSOS COM A ARTE 

(Anna Marie Holm). 

O contato com obras de arte se faz necessário provocando sentimentos e despertando a sensibilidade 

das crianças. É importante apresentar um universo de imagens criadas por diferentes artistas possibilitando a 

elas conhecer as diversas formas de expressividade. Uma das formas de enriquecer o trabalho com imagens 

artísticas é a releitura. Contribuindo para este entendimento Bueno (2009) define releitura como: 

  
[...] projetar interpretações próprias, criando, assim, uma nova obra, um novo estilo; porém, sem 

fugir ao tema original. Esse processo não corresponde a uma simples cópia, pois pressupõe-se um 

trabalho criativo a partir de uma obra escolhida, podendo ser feito em diferentes modalidades 

artísticas: poesia, pintura, dança, cinema, escultura etc. 

Sugestão: organização dos espaços 

De acordo com o tamanho da sala ou da proposta da atividade podem ser organizados dois ou três 

espaços semanais. Esse cuidado é revelador, pois está implícita a pesquisa, a seleção e a forma como os 

diferentes materiais são oferecidos. É interessante que esse espaço seja delimitado e realizado tanto na sala 

como no espaço externo, pois alguns espaços ficam muito mais atrativos e desafiadores quando 

oportunizados na área externa. Os educadores que perceberem um ou mais desses sinais, devem repassar a 

direção e/ou coordenação da escola para que encaminhamentos sejam realizados. É imprescindível entender 
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o processo do desenvolvimento infantil. Para isso, faz-se necessário estudo e disposição pra aprender cada 

vez mais. 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 

Materiais não estruturados:  

 Tecidos em cores e texturas diferentes (cetim, algodão, tule, feltro) que podem ser oferecidos em 

composições e quantidades diferentes: por tipo de tecido, por tamanho, para cobrir, fazer cabana, 

subir, se enrolar e construir cenários. 

 Caixas pequenas e médias para serem manipuladas: embalagens de diferentes tamanhos que podem 

ser pintadas ou encapadas e servir como “blocos de construção”. Empilhar, colocar lado a lado, 

juntar e separar, construir torres para derrubar, fazer limites para brincadeiras com outros objetos. 

Para que durem mais, as caixas podem ser preenchidas com jornal e fechadas com fita adesiva, mas é 

também interessante que algumas sejam fáceis de abrir e fechar, para guardarem objetos ou terem 

imagens coladas internamente para ampliar as possibilidades de exploração das crianças; 

 Caixas grandes resistentes para que as crianças possam entrar, virar e fazer túnel, empurrar ou 

compor um circuito motor. Podem ser de papelão ou de plástico; 

 Garrafas plásticas grandes e pequenas, em diversas cores ou com líquidos coloridos que podem ser 

feitos com corantes diversos, crepom ou pedacinhos de papel ou EVA coloridos. Servem como 

objetos de exploração motora e visual; 

 Garrafas plásticas transformadas em objetos sonoros, grandes e pequenas com objetos que produzem 

sons: sementes, bolinhos, guizos... Os bebês as empurram no chão! 

 Tubos de papelão duro (de papel alumínio) que podem ser forrados de maneira atraente com tecidos 

ou papéis, ter as extremidades tampadas com papel celofane colorido, para servir de luneta. Os tubos 

podem ser rolados no chão, manipulados, ficarem de pé em tentativas de equilíbrio; 

 Caixas ou cestas com objetos variados para exploração: pequenos potes, colares de contas grandes, 

espelhinhos, escovas de unha, bolinhas de borracha, garrafas com objetos dentro, bobes de cabelo, 

prendedores de espuma; 

 Cortinas feitas de fios com objetos coloridos para que a criança possa manipular ou passar sob: bolas, 

pedaços de papel, papelão, EVA, espuma, contas coloridas, guizos.  

 

Estímulos 

 Pendurar uma bexiga cheia num fio curto e bater nela levemente para a criança observar a sua 

movimentação e esperar a bexiga voltar para empurrá-la novamente. 

 Acionar para a criança um brinquedo mecânico (de corda ou fricção), como um cavalinho que pula 

ou uma bailarina que dança, para que ela possa observar o movimento. 

 Oferecer objetos diferentes (macios/ásperos, leves/pesados). Isso também pode ser feito utilizando 

utensílios com água. No caso de objetos leves e pesados, movimentar a água e brincar com elas. 

 Oferecer objetos para o bebê alcançar e nomeá-los – “Olha o carrinho! ...Olha a bola!”. 

 Deixar a criança tocar no rosto do adulto com as mãos e fazer a brincadeira de tocar o nariz, nos 

olhos, e na boca (“Janela, janelinha, porta, campainha, fom, fom!”)  
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 Colocar a criança sobre um tapete ou tecido e brincar com ela de sair do lugar, puxando-a, cantando 

uma canção e imitando um carro. 

 Escolher brinquedos para que a criança tenha que usar as duas mãos para segurá-los, como um 

baldinho ou uma caixa de sapato com algo dentro, uma boneca grande, um carro, um livro, etc. 

 Oferecer objetos diferentes para a criança, ajudando-a a pegá-los e segurá-los em suas mãos: 

bolinhas de pingue-pongue, bonecos e bichinhos de borracha ou tecido, copinhos, escova de cabelo, 

etc. 

 Brincadeiras corporais com rimas e canções (“Serra-serra”, “A canoa virou”, “Upa-upa cavalinho”), 

nas quais, com o tempo, a criança será capaz de reconhecer em quais momentos da canção 

acontecerá um movimento diferente. É preciso dar tempo para que ela mostre que sabe o que vai 

acontecer, por meio do olhar de expectativa, de balançar as mãos, de balançar o corpo, de dar gritos, 

etc. 

 Brincar de bater as mãos em superfícies bem diferentes: mesa, travesseiro, balde de plástico, caixa de 

papelão, lata, água, entre outras, para que a criança perceba as diferenças tanto na sensação das mãos 

como nos sons que provocam.  

 Oferecer os objetos colocados dentro de um recipiente (cesta/caixa), sem deixá-los, espalhados, pois 

ainda não os alcança (a “bagunça” desorganiza sua intenção). O trabalho do educador é juntar todos 

os objetos novamente na cesta para que possa tirá-los dali novamente. 

 Brincadeiras de esconder são momentos de agradável interação com o outro. O lugar e o objeto 

escolhido podem ser o mesmo por um tempo e depois variá-los. 

 Brincar de imitar movimentos corporais, gestos em canções, sons. 

 Brincar de mostrar cabelos, pés, mãos, dentes, língua, etc. 

 Brincar de “olhar juntos para algo” (convidar a criança para olhar para o mesmo lugar ou objeto) e 

fazer comentários sobre o que está olhando, compartilhando impressões e emoções com a criança: 

“Que quadro lindo”, “Que caminhão grande! ”. 

 Brincar com caixas diversas, com e sem tampa, de pôr e tirar objetos, de abri-las e fechá-las com as 

tampas, de levantar a tampa para ver o que tem dentro. 

 Chamar a atenção da criança para os objetos do dia a dia para que possa reconhecer pelo nome e 

conhecer suas funções. 

 

Móbiles:    

                           
 

Os móbiles podem ser de teto ou individuais (suporte de canos de PVC), para as crianças que ainda 

não engatinham. Devem ficar numa altura que as crianças consigam tocar.  

O cabide torna-se um excelente suporte para os móbiles, pois podem ser levados para vários pontos da 

sala. Como exemplo, temos: Bambolês, fitas de cetim coloridas, garrafas pet com recipientes coloridos e 

leves (EVA, miçangas, tecidos), bichos de borracha, tampinhas de garrafa pet; argolas, com ervas 
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aromáticas, entre outros. (Barra de atividades - sugestão de confecção no site 

http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/0-a-3-anos/mobile-creche-431384.shtml) 

 

Brincadeiras com objetos diversos: 

 Com objetos diversos: bolas de vários tamanhos; Bexigas; Bambolês;  Elástico; Cordas; Caixas de 

papelão; Colchonetes; Pipa; Piões sonoros; Peteca; Cavalinho de pau. 

 Com objetos macios e ásperos, leves e pesados: utilizar utensílios com água no caso de objetos leves e 

pesados, movimentar a água e brincar com elas. 

 Com papéis de diferentes tipos (jornal, celofane, seda, papéis brilhantes): brincar de amassar, fazer 

o papel voar, dobrar, esticar. 

 Com tecidos: brincar de puxar as crianças com os tecidos, montar refúgios com tules preferencialmente 

com tule para maior visualização, perceber as texturas dos diferentes tecidos. 

 Com areia: esconder os pés, as mãos, fazer chuvinha de areia, encher a mão de areia e jogar no 

baldinho. Fazer bolos, túneis, morros. Dispor para as crianças copinhos de iogurte vazios, colheres, funis, 

garrafas pet para brincar nestes momentos. É importante convidar as crianças para lavar a areia como 

prática cotidiana, antes de brincar. Basta colocar a areia no fundo do balde, encher de água, mexer com a 

colher, para que a sujeira saia junto com a água. (BRASIL, módulo III, 2012). 

 Com água: usar objetos que se modificam com a água como esponja, pano, objetos que afundam ou 

flutuam, que soltem pequenas bolhas quando estão cheios, que espirram a água. Encher e esvaziar 

recipientes. Os bimestres mais adequados para isso são o primeiro e o último devido ao clima. 

 Com farinha de trigo e água: fazer uma massa para apertar, bater, achatar e participar da 

transformação que o material vai sofrendo. 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA 

 
  

O acesso à educação tem início na educação infantil, na qual se desenvolvem as bases necessárias 

para a construção do conhecimento e desenvolvimento global da criança. Nessa etapa, o lúdico, o acesso às 

formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, 

psicomotores e sociais e a convivência com as diferenças favorecem as relações interpessoais, o respeito e a 

valorização da criança.   

Do nascimento aos três anos, a educação inclusiva se expressa por meio de atividades de estimulação 

precoce, que objetivam otimizar o processo de desenvolvimento e aprendizagem.  

O trabalho do educador pode se dar em parceria com outros especialistas da saúde e educação, com 

instituições especializadas na habilitação e reabilitação de crianças com deficiências, programas de 

http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/0-a-3-anos/mobile-creche-431384.shtml
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intervenção precoce e apoio às famílias. Esses serviços de educação especial desempenham papel importante 

de apoio e suporte à escola comum, por meio de trocas inter e transdisciplinares, de cooperação e de 

orientação para adaptações e complementações curriculares.  

Para que as crianças com necessidades educacionais especiais possam participar com sucesso na 

educação infantil há necessidade de educadores empenhados na interação, acolhida e escuta dessas crianças, 

interessados em compreender suas necessidades e desejos, e disponíveis para interpretar suas formas de 

expressão e comunicação, muitas vezes diferentes daquelas das demais crianças da mesma faixa etária. E, 

principalmente, é preciso que desejem querer ajudar as crianças a crescer e conhecer o mundo. 

    Diante disso é importante que os educadores fiquem atentos para os seguintes comportamentos 

infantis que refletem os principais sinais de alerta na fase dos 0 a 3 anos: 

 Sons variados não acordam a criança; 

 Agitação e sono interrompido; 

 Segura ou protege as orelhas com frequência; 

 Sempre que pode aumenta o volume dos objetos (TV, rádio) para escutar; 

 Os sons fortes (como uma buzina) não lhe chamam a atenção; Não reage ao estímulo da música; 

 Coloca objetos muito próximos aos olhos; 

 Olhos irritados: vermelhos, com secreção ou lacrimejantes; 

 Estrabismo; Dores de cabeça com frequência; 

 Ao focalizar algo que lhe interessa, aperta os olhos ou franze a testa; 

 Seu equilíbrio se torna comprometido, caindo seguidamente; 

 Alguma parte de seu corpo se torna imóvel; 

 Orelhas e olhos produzem muita secreção; 

 Falta de atenção ao que lhe é ofertado e ao que se tem na sala de referência; 

 Não corresponde aos sorrisos; 

 Não mantém contato visual com as pessoas; 

 Ao tentar pegar os objetos, sente muita dificuldade; 

 Atraso no surgimento da linguagem; 

 Não interage com as demais crianças ou se isola; 

 Dificuldade com instruções simples; 

 Autoflagelação; 

 Desinteresse por brinquedos; 

 Não responde ao próprio nome; 

 Dificuldade para imitar; 

 Ausência da comunicação social (exemplo: tchau, beijo) 

 Dificuldade em nomear objetos cotidianos; 

 Ausência do balbucio; 

 Aversão pelo toque; 

 Aparecimento de tiques estereotipias ou movimentos atípicos exacerbados; 

 Não demonstra interesse em brincar com o próprio corpo; 

 Anda na ponta dos pés; Baba constante; 

 Não responde adequadamente as expressões faciais e entonações de voz; 

 Usa somente a 3ª pessoa; 

 Expressão facial estável; 

         Os educadores que perceberem um ou mais desses sinais, devem repassar a direção e/ou 

coordenação da escola para que encaminhamentos sejam realizados.  
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NA EDUCAÇÃO INFANTIL PREZA-SE:  

RESPEITO À INFÂNCIA E O DIREITO AO BRINCAR, AO CUIDAR E AO EDUCAR. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Se os considerarmos, com certeza o trabalho oferecido às crianças será o melhor, onde cada educador 

dentro de sua função e com responsabilidade tenha o compromisso para que essa educação seja realmente de 

qualidade e a infância da criança pequena seja respeitada. As atividades não devem ser para entreter as 

crianças, mas que tenham objetivos definidos. O ambiente educativo precisa ser motivador e acolhedor para 

que a criança desenvolva todas as suas potencialidades.  Em todas as atividades a presença do educador é 

essencial para seu sucesso e também para o entusiasmo e encantamento das crianças.  
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MATERNAL I 

 
 

 

INTRODUÇÃO  

 

ADULTO E CRIANÇA DESENVOLVENDO UMA RELAÇÃO HARMONIOSA 

 

A organização do ambiente educativo para as crianças deve ser pensada a fim de promover 

experiências significativas por meio das interações e das brincadeiras.  Este tempo e espaço pedagógico deve 

ser considerado, os gostos e necessidades individuais e coletivas das crianças também. A rotina deve ser 

planejada, porém flexível, devendo envolver o cuidado, o educar e as especificidades imaginativas da 

criança. Contudo, devemos estar atentos ao tempo e a qualidade deste tempo que oferecemos a ela. 

 

“A infância, a criança e o brinquedo são temas importantes para nossas reflexões. O bebê ingressa na 

creche, cresce e vai embora, sua infância é passageira. Se não garantirmos a qualidade da experiência 

de cada criança no seu curto espaço de tempo vivenciado na creche, deixaremos de cumprir nosso 

papel ético, social e educativo”(BRASIL, módulo III, 2012). 

 

Nesse sentido, para que as crianças sintam-se seguras elas precisam de um educador que participe e 

interaja com elas em todos os momentos da rotina, com isso ela será estimulada a desenvolver-se ampliando 

o conhecimento do mundo a sua volta e gradativamente tornar-se mais independente. Todavia, para que essa 

autonomia seja conquistada os estímulos necessários devem ser oportunizados de forma efetiva e afetiva. 

Sem essa essencialidade nenhum brinquedo ou atividade dará conta desse desenvolvimento, pois precisa do 

adulto estimulador dessa investigação para que as práticas não se tornem mecanizadas. 

As relações que a criança estabelece com o adulto serão fundamentais para seu desenvolvimento, 

tanto na formação da sua personalidade, quanto de sua aprendizagem, pois essa faixa etária é  marcada 

basicamente de transmissão oral e de bases afetivas em que o adulto deve ser o intermediador entre a criança 

e o objeto de sua ação e conhecimento (RIZZO,2012). 

Sendo assim, a organização do tempo no ambiente educativo está inerentemente ligada às atividades 

que são propostas para o seu desenvolvimento, além de suprir as necessidades básicas da criança. 

A rotina deve atender as peculiaridades de cada faixa etária oferecendo maior número possível de 

atividades livres (direcionadas), entremeadas de outras de pequena duração que exijam maior atenção 

(orientadas). As atividades livres também exigem a presença ativa, participante e cooperativa do adulto, são 

livres para a criança escolher o que fazer, mas não é livre da atenção do adulto. Nas atividades que 

dependam de ouvir tendo que ficar parada para tal, a capacidade de atenção da criança pequena é muito 

reduzida, portanto cabe ao educador adequar a duração das atividades com o tempo de atenção dirigida de 

cada criança.  
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A tabela que segue mostra este tempo de atenção em relação à idade da criança: 

 

 

TEMPO DE ATENÇÃO DIRIGIDA DA CRIANÇA. 

 

IDADE DURAÇÃO MÉDIA DURAÇÃO MÁXIMA 

até 1 ano 1 a 2 minutos 3 minutos 

de 1 a 2 anos 2 a 3 minutos 4 minutos 

de 2 a 3 anos 3 a 4 minutos 5 a 8 minutos 

de 3 a 4 anos 3 a 8 minutos 10 a 15 minutos 

de 4 a 5 anos 4 a 10 minutos 15 a 20 minutos 
Fonte: RIZZO, 2012, p.100 

 

 

                                                   

   MOMENTOS QUE FAZEM PARTE DA ROTINA DA TURMA DO MATERNAL I  

 

Seguem os momentos que fazem parte da rotina da turma de Maternal I e os direcionamentos que 

nortearão um trabalho de qualidade: 

 

Acolhida: momento importante da rotina, onde a acolhida é a porta de entrada para as ações que 

acontecerão no decorrer do dia.  É necessário pensar no espaço, o qual deve ser aconchegante e ao 

mesmo tempo que atenda às necessidades da criança. Para isso, é essencial a postura afetiva dos 

educadores em relação a elas. Esse espaço e as relações são a porta de entrada para um bom 

relacionamento entre família e escola.  

 

Oração: momento fundamental para as crianças entenderem que temos “Alguém especial” que 

nos ama e cuida de nós. Agradecendo tudo o que acontece de bom em nossa vida. A oração pode ser 

realizada na entrada, na roda da conversa, em agradecimento aos diferentes acontecimentos e também 

antes das refeições.  

 

Organização do tempo- Agenda do dia (Rotina): momento de exposição/apresentação às crianças 

das ações que serão realizadas pelo educador, favorecendo a participação, a motivação e o envolvimento por 

parte delas. O educador deverá organizar o dia a dia das crianças com fotos ou imagens que representem as 

atividades que a crianças realizarão, isso a ajuda a se preparar emocionalmente para o que vai acontecer e qual 

o comportamento demonstrar, será capaz de antecipar a situação e recriá-la, deixando-os indicados até o final 

da aula para a criança saber o que irá acontecer. Favorece o desenvolvimento da noção temporal, habilidade 

que a criança está adquirindo. Outro recurso importante são os objetos que simbolizam a atividade, como por 

exemplo: tapetinho para roda de história; sino para a roda de música, entre outros.  
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Calendário: O trabalho com o “calendário” deve ser iniciado a partir do 2º semestre de forma 

oral e utilizando-se de símbolos. Deve fazer parte da oralidade do adulto as palavras AGORA e 

DEPOIS; HOJE e AMANHÃ.  Pode-se utilizar-se de imagens para marcar alguma festa, para um 

passeio, para as datas de aniversários das crianças, para contar quando chega o final de semana, entre 

outros.  Através deste trabalho a criança pode perceber algumas regularidades na rotina semanal.  

 

Músicas de rotina: a linguagem musical é excelente meio para o desenvolvimento da expressão, 

do equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, além de poderoso meio de integração social e 

descontração. Na Educação Infantil, as músicas de rotina, devem acontecer todos os dias, no início da 

aula, antes das refeições, antes das histórias, antes da higiene e antes do repouso.  

 

Hidratação: oferecer água várias vezes ao dia e sempre que a criança pedir. No verão a 

necessidade de água será maior para que a criança se mantenha saudável e bem hidratada. 

 

Mordidas: A criança aprende na interação com crianças de sua idade, mais velhas e também com 

o adulto. Apesar das mordidas das crianças (2 a 3 anos) serem uma forma de comunicação ou de 

expressão de sentimentos e fazerem parte de seu desenvolvimento, elas não podem ser ignoradas. Nesses 

momentos precisam ser estabelecidos limites, conversar com a criança de forma paciente e clara sobre o 

que fez e o que isso ocasionou na outra criança.  

 

Almoço/Lanche: O momento das refeições é importantíssimo para a criação de hábitos saudáveis, 

assim o ambiente também precisa estar organizado para que isso aconteça. Nesse sentido sugere-se que 

sejam colocadas melodias calmas em volume baixo nos horários de alimentação para contribuir com a 

tranquilidade das crianças. Nas refeições a comida deve se esfriar naturalmente e não ser assoprada 

devido às contaminações que podem advir desse ato. 

Nessa fase as crianças devem ser incentivadas a comer sozinhas, porém ainda deve contar com o 

auxílio do adulto, seja para terminar a refeição, seja para separar algum alimento que não gosta, ou para 

cortar alimentos mais sólidos, enfim o adulto deve estar comprometido com o fato das crianças se 

alimentarem bem e com qualidade, contribuindo, gradativamente, para sua autonomia durante a 

alimentação. 

 

Troca de fralda: a criança necessita de estimulações em todas as etapas da rotina, assim o 

momento da troca não seria diferente. O educador não deve usar pulseiras, brincos grandes, relógios para 

evitar acidentes. A higiene é fundamental para evitar qualquer contaminação tanto para a criança como 

para e educador, alguns cuidados são indispensáveis como:  

 Lavar as mãos antes e depois da troca com sabão e esfregar as unhas com escova própria; 

 Usar luvas descartáveis nos casos de machucados no adulto ou na criança;  
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 O lugar da troca precisa ser seguro e de fácil limpeza, a limpeza do colchonete e trocador deve ser 

feita com água e sabão a cada troca.   

 Estar sempre acessível: a fralda limpa, o algodão com água ou lenço umedecido (cuidado, pois pode 

provocar assaduras); pomada contra assaduras; uma troca de roupa limpa caso a criança se suje 

novamente, pois A CRIANÇA NÃO PODE FICAR SOZINHA EM MOMENTO ALGUM.  

 Nas meninas a limpeza deve acontecer sempre de frente para trás evitando que as bactérias presente 

nas fezes entrem na vagina. Passar o creme contra assadura na frente e no bumbum, como 

normalmente é pegajoso, aproveitar e limpar os dedos na própria fralda antes de pegar na fita 

adesiva; ajustar a fralda sem deixar apertada demais; 

 No caso dos meninos, se colocar o pênis para baixo evita vazamentos por cima da fralda;  

 Enrole a fralda suja como se fosse uma bolinha, fazendo o fechamento com as fitas da própria fralda 

e jogue no lixo (cesto com pedal), este deve permanecer sempre tampado; 

 Trocar a fralda várias vezes ao dia, pois as bactérias presentes no xixi e fezes podem irritar a pele da 

criança, causando as assaduras; 

 Os educadores após utilizar o banheiro, após a troca de fralda ou após atividade realizada na área 

externa devem fazer a higienização das mãos. Essa limpeza inclui as palmas, os dorsos, todos os 

dedos, as unhas e os punhos; 

 Não esquecer de que há a necessidade de incentivar e desfraldar as crianças nesta faixa etária. Para 

isso, é imprescindível a parceria com a família.  

 

Retirada da fralda: o desfralde deverá ser retomado já no 1º bimestre.  

A retirada das fraldas é, por vezes, encarada com ansiedade tanto por parte da família quanto dos 

educadores, entretanto, para que o resultado seja alcançado ambos devem estar em conexão mantendo 

uma parceria harmônica. Esse momento não é tão simples, exige da criança controles complexos, tanto 

físico como emocional. Nesse sentido, é essencial esperar que a criança demonstre maturidade, forçar 

essa fase não é o caminho. Às vezes, a criança senta no vaso e só consegue fazer xixi, apresentando 

dificuldade para fazer cocô.  Nesses casos, é preciso compreender a criança, pois o xixi se mistura com a 

água e ela não enxerga como uma perda, já o cocô é como se uma parte dela estivesse indo embora, sem 

contar que algumas crianças tem medo do barulho da descarga, assim, é preciso observar atentamente 

para poder auxiliar a criança nesse momento ímpar.  

As histórias, as rodas de conversa, as brincadeiras de troca de fralda com bonecos e preparação de 

idas ao banheiro auxiliam nessa conquista. Neste último dividir a turma em grupo favorece esse 

momento, enquanto um grupo faz, por exemplo, uma brincadeira com bolas o outro segue para o 

banheiro, depois inverte. 

Não há uma idade determinante para esse processo, o início pode se dar em torno de 18 meses e o 

controle completo dos esfíncteres gira em torno de 24 a 36 meses. Assim, algumas orientações podem 

auxiliar tanto pais quanto educadores nessa fase: 

 A criança precisa sentir-se segura e um ambiente de tranquilidade favorece seu bem-estar, evitando 

constrangimentos ou humilhação. O medo, a angústia são sentimentos negativos, enfraquecem a 

criança e inibem o desenvolvimento de formas de autocontrole; 

 Os educadores/ adultos precisam levar as crianças com frequência para o uso do vaso sanitário nessa 

fase, para que, gradativamente, se formem os hábitos de esvaziar a bexiga e os intestinos. A 

regularidade do horário é fator decisivo na formação do hábito e leva a criança a perceber, 

espontaneamente, o significado de urinar e evacuar. Importante salientar que a criança ao sentar no 
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vaso precisa sentir segurança, os pés devem estar apoiados numa caixa ou outro objeto quando ainda 

não alcançarem o chão.  

 Demonstrar alegria aos primeiros sinais de que a criança está percebendo que urina ou evacua. 

 Depois de já se notar que a criança tem consciência do ato em si, passar a convidá-la par ir ao vaso 

minutos antes do horário habitual. 

 Estimular o desenvolvimento dos hábitos através de perguntas feitas na hora certa, demonstrando 

apoio afetivo durante as tentativas (que incluem erros e acertos) e, por fim, fazer a retirada da fralda. 

 Aconselha-se que a retirada da fralda deve ser realizada em épocas de clima quente, pois dão mais 

conforto para a criança e não despertam sensação de falta de proteção que o frio pode proporcionar. 

 O nascimento de irmãos, a adaptação, troca de escola, perda de algum parente próximo são momentos 

em que a criança pode ficar emocionalmente abalada, assim esses momentos não são adequados para 

inserir os hábitos para a retirada da fralda. Isso deve ser evitado até que a criança demonstre que está 

preparada para esse desafio, o educador precisa estar atento e perceber as mudanças de 

comportamento. 

 O apoio e o incentivo nessa etapa são fatores que contribuem positivamente para o avanço da criança, 

assim demonstrações afetivas como: rir, brincar, bater palmas, abraçar e beijá-la, são recomendáveis 

para o seu sucesso. 

 

                      As orientações são importantes não só para o educador, mas também para a família que 

faz parte desse processo, o qual culminará com o sucesso da criança.  

 

Banho: as crianças de período integral precisam tomar banho para seu bem-estar e conforto, 

principalmente nas situações de necessidade: calor, melecas, tanque de areia, entre outras.  

Esse momento deve ser agradável para a criança proporcionando a interação com o adulto. Conversar 

nesse momento relatando as partes do corpo, cantar, falar versinhos. Para que isso aconteça, uma 

organização também deve ser seguida: xampu, sabonete e toalha devem estar à disposição e a água em 

temperatura agradável (morna entre 36º e 37º). As crianças que ainda não estão desfraldadas e fizerem coco, 

limpar o resíduo com lenços umedecidos descartáveis ou água antes de colocar a criança na cuba/banheira 

ou no chuveiro para que a água do banho não seja contaminada.  Secar corretamente a criança 

principalmente as dobras, os espaços entre os dedos e atrás da orelha.  

As crianças que já utilizam o vaso sanitário devem receber a higiene e os cuidados necessários do 

educador, o qual deverá ensiná-las de forma clara, correta (meninas limpar sempre da frente para trás) e com 

delicadeza. 

Os produtos de higiene pessoal devem ser individualizados e identificados para segurança da criança, 

e dessa forma evitar possíveis problemas de saúde. 

 

Higiene: momento que envolve a saúde e o cuidado com o corpo, pois a higiene pessoal deve se 

tornar um hábito para toda a sua vida. Todos os dias as crianças precisam realizar algumas atividades que 

são recorrentes, como lavar as mãos e a escovação dos dentes. É importante observar e ensinar as crianças a 

se cuidarem e também a economizarem os recursos naturais. Para esse momento a orientação e o fazer do 

adulto são necessários:  

 Higiene das mãos: Ensinar as crianças lavar as mãos com água e sabonete, nos momentos que 

antecedem a refeição, após uso dos banheiros ou de trocar a fralda e na volta de qualquer atividade 
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realizada na área externa. Essa limpeza inclui as palmas, os dorsos, todos os dedos, as unhas e os 

punhos. Lembrar que essas mesmas orientações também são para os adultos. 

 Escovação dos dentes: Ensinar as crianças a escovar os dentes após as refeições. Atentar para alguns 

cuidados para com a criança: puxar a manga da blusa, cuidar para não molhar a roupa na altura do peito, 

não colocar a escova dentro da pia para evitar contaminação, ensinar como fazer a higienização da 

escova de forma correta e secar adequadamente. 

 Acondicionamento: após secar as escovas, guardá-las com protetor, de forma individualizada. 

 

Repouso: o período anterior ao repouso/sono deve ser livre de excitações com atividades mais calmas 

oferecendo tranquilidade para este momento. O tempo de cada criança adormecer e ou descansar é variável e 

deve ser respeitado (Quadro 2 - referência do tempo por faixa etária). 

 Ambiente: deve ser tranquilo, bem arejado, os colchonetes devem ser colocados a certa distância (de 40 a 

90 cm) um do outro em posições invertidas, intercalando pés e cabeças. Em caso de problemas 

respiratórios ou refluxos os colchonetes devem ficar reclinados para facilitar a respiração das crianças, os 

lençóis devem ser identificados e limpos, assim como os demais objetos utilizados para o sono. Os 

colchonetes em que as crianças dormem devem ser colocados no sol pelo menos uma vez por 

semana. 

 Afetividade e cuidado: As crianças devem ser acolhidas nesse momento sendo ninadas em seu 

colchonete, deve conter como fundo musical canções de ninar. As roupas precisam ser confortáveis, as 

crianças levadas para usarem o sanitário antes desse momento, os sapatos e acessórios de cabelos 

retirados. 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. (RCNEI Vol.1, pg.25) 

 Tempo de sono: O momento do sono é coletivo, todavia as crianças dormem quando precisam e acordam 

de acordo com as necessidades, o ambiente não precisa ser escurecido, o importante é que a claridade seja 

mais natural possível, as janelas sempre abertas e os ventiladores não podem ficar direcionados direto na 

criança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2- Fonte Baby Center- Conselho Médico da Baby Center Brasil 

 

Chupetas: deve ser estabelecido um combinado com a criança em que poderá ficar com a chupeta no 

momento do repouso. As chupetas e outros acessórios que as crianças trazem deverão ser retirados das 

crianças assim que elas adormecerem. Não amarrar a chupeta na roupa e nem sacos plásticos ou outros 

objetos que podem ser perigosos à criança. Ela deve ser lavada utilizando água com detergente neutro e 

Idade  Durante a noite  Durante o dia  Total  

1 mês  8h 30min  7h (3 sonecas)  15h 30min  

3 meses  10h  5h (3 sonecas)  15h  

6 meses  11h  3h 45min (2 sonecas)  14h 45min  

9 meses  11h  3h (2 sonecas)  14h  

12 meses  11h 15min  2h 30min (2 sonecas)  13h 15min  

18 meses  11h 15min  2h 15min (1 soneca)  13h 30min  

2 anos  11h  2h (1 soneca)  13h  

3 anos  10h 30min  1h 30min (1 soneca)  12h  
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espirrar hipoclorito de sódio ou álcool 70, após deve ser secada e guardada em potes individuais 

identificados.  

As crianças não podem jamais ficar sozinhas nesse momento do sono, pois a atenção do educador 

deve ser redobrada para que constate imediatamente qualquer ocorrência como um engasgo ou ainda uma 

febre repentina, só assim as providências serão instantâneas. 

 

Chamadinha (não precisa acontecer todos os dias, pode ser em dias alternados): através de 

atividades lúdicas o educador pode se utilizar de recursos que identifiquem a criança (foto/nome em caixas, 

latas, tapetes, papéis, entre outros) para explorar a identidade da criança. Nestes momentos entrará em 

contato com o seu nome e o nome dos amigos, podendo iniciar pela FOTO, LETRA INICIAL DO NOME E 

DEMAIS LETRAS DO NOME.  

 

Despedida: assim como a acolhida, a despedida faz parte das ações do dia. Até para a incorporação de 

valores e atenção pelo outro, importante para a formação pessoal e social. Lembrando sempre que nós 

adultos somos exemplos para as crianças. Essa etapa da rotina deve ser planejada e organizada como as 

demais. A primeira providência antes de entregar a criança é saber se quem veio buscá-la é autorizada, assim 

é necessário ter uma lista prévia sobre os responsáveis em retirar a criança da escola, lista que deve ser de 

fácil acesso. 

As crianças não devem chegar aos pais sujas (isso inclui roupas, fraldas e nariz), despenteadas e com 

objetos faltando na mochila ou sacola. As roupas que estiverem sujas devem ser colocados em sacolas 

separadas das roupas limpas, isso demonstra organização e respeito da escola com os pais e especialmente 

com a criança. Havendo alguma ocorrência registrar na agenda e avisar aos pais, conforme orientação da 

direção. Se a ocorrência for mais séria ou cause algum constrangimento marcar um horário para conversar 

em particular.  Nunca expor a criança e familiares na frente de outros pais. 

Todos os momentos da rotina são importantes, inclusive a despedida, que se não for bem realizada, 

pode interferir em todo o trabalho já realizado. Dessa forma, procure mostrar para a criança mesmo sendo 

ela muito pequena que está feliz porque veio a escola e que a espera no dia seguinte. O educador deve ser 

afetuoso com a criança e demonstrar isso também aos pais, para que eles tenham cada vez mais confiança 

em deixar o filho na instituição. 

 

 

LINGUAGENS 

 

         As expressões faciais, os desenhos, as palavras, a música e muitas outras manifestações humanas são 

formas de linguagem (MAFRA, 2003).  Estas linguagens permeiam todo o trabalho da educação infantil por 

meio das brincadeiras e interações. Considerando que a criança se comunica através destas e de muitas 

outras linguagens é de suma importância planejar novas experiências que ampliem a expressividade e a 

comunicação. Quando a estimulação é oferecida de forma correta contribui também para o desenvolvimento 

da oralidade, a qual deve permear todas as atividades desenvolvidas com as crianças.  Nesse sentido as rodas 

da conversa, música e história são substancialmente necessárias nesse processo. 
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                    RODA DA CONVERSA 

 

 

        

       É o momento oportuno para o desenvolvimento das capacidades linguísticas, assim propiciar o 

contato com o maior número possível de situações comunicativas e expressivas torna-se uma dentre 

tantas tarefas da educação infantil.  Diante disso, cabe ao educador: 

 A escuta atenta da fala da criança, envolver-se com ela significando, ressignificando e resgatando, 

permitindo que a criança fale e dessa forma amplie seu repertório. Se necessário pedir para que repita 

a palavra ou frases através de perguntas, e assim dar continuidade a conversa: Qual brinquedo você 

escolheu? Você quer a bola? 

 Preparar um ambiente aconchegante. A criança e educador sentados no tatame ou tapete, evitando 

colocar as crianças sentadas diretamente no chão, principalmente em dias frios. 

 Planejar e organizar as rodas, principalmente porque as crianças nessa faixa etária possuem um 

tempo reduzido de concentração. 

  Utilizar-se de linguagem simples, breve e clara. Ter consciência de que é modelo para as crianças, 

portanto se faz necessário articular bem as palavras, as quais são ensinadas através do exemplo.  

 Planejar bons disparadores (objetos e fotos que podem desencadear memórias e enriquecer as 

narrativas dos pequenos) para iniciar a roda da conversa; 

 Instigar a fala das crianças através de recursos visuais elaborando bons questionamentos utilizando a 

linguagem clara e correta.  

Segundo, Scarpa (1995) a roda da conversa parece um momento simples e informal, mas em se 

tratando de crianças pequenas torna-se uma atividade fundamental. Como qualquer outra atividade que 

faça parte de um trabalho pedagógico com intencionalidade educativa, a roda requer planejamento. Ela 

não pode ser realizada simplesmente de forma intuitiva, sem compromisso, sob o risco de fazermos 

desse momento um ato mecânico, sem maiores significados para as crianças. 

 

 

  

 

                                   RODA DA MÚSICA 

 

 

     

        A música é uma linguagem expressiva que está presente de modo intenso em nosso cotidiano, nas 

brincadeiras, nas manifestações culturais, entre outras.  A música é indispensável para o desenvolvimento 

infantil estimulando não só o cognitivo, mas ainda o afetivo, psicológico, físico e social. Este processo de 

musicalização inicia de forma espontânea através do contato com toda variedade de sons do cotidiano, 

incluindo aí a presença da música. Dessa forma, as cantigas de roda, as canções de ninar, os brinquedos 

cantados, os jogos musicais explorando sons e silêncio são de grande importância para fortalecer os vínculos 

com o adulto e com a música. 

Importante ainda proporcionar as mais variadas fontes sonoras para exploração das crianças como 

objetos do cotidiano, brinquedos sonoros, instrumentos musicais para as descobertas (percussão como 

chocalhos, guizos, blocos, sinos, tambores, entre outros), incluindo a voz e o corpo. 
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       A linguagem musical proporciona o equilíbrio, a autoestima e autoconhecimento.  Aprender música 

nessa situação significa integrar experiências que envolvem o perceber, o sentir, o pensar, a vivência e a 

reflexão, encaminhando-as para níveis cada vez mais elaborados.  

 

“A criança é um ser “brincante” e, brincando, faz música, pois assim se relaciona com o mundo 

que descobre a cada dia. Fazendo música, ela, metaforicamente, “transforma-se em sons”, num 

permanente exercício: receptiva e curiosa, a criança pesquisa materiais sonoros, “descobre 

instrumentos”, inventa e imita motivos melódicos e rítmicos e ouve com prazer a música de todos 

os povos” (BRITO,2003, p. 35) 

 

Pensando nisso, elencamos algumas situações que possibilitam um trabalho prazeroso com a 

linguagem musical: 

FAZER MUSICAL 

Fontes sonoras: voz, corpo, objetos do cotidiano, instrumentos musicais e brinquedos sonoros.  

A voz e o corpo 

Segundo Brito (2003), a voz é nosso primeiro instrumento, instrumento natural que é meio de 

expressão e comunicação desde o nascimento [...]. O contato que o bebê estabelece com os adultos e a 

possibilidade de imitar, inventar sons vocais e responder a eles são muito importantes para seu 

desenvolvimento afetivo, cognitivo e obviamente, musical.  

Ao falar e cantar com as crianças o educador deve formar bons hábitos como não gritar, não forçar 

a voz, respirar com tranquilidade e com boa postura. Sendo o adulto, o modelo para a criança, este deve 

cantar sem gritar, evitando pedir para que elas cantem “mais alto”. Mesmo não sendo ótimos cantores, 

devemos possibilitar à criança perceber a diferença entre cantar e gritar. Também deve observar se há 

crianças que apresentam a voz rouca permanentemente, ou se insistem em falar gritando, devendo 

encaminhá-las para especialistas. 

O educador deve estimular uma comunicação sonora-musical, seja cantando, seja tocando um 

instrumento, atentos às respostas do bebê, para então imitar, variar, inventar. 

Além de cantar o educador deve brincar com a voz explorando a produção de diversos sons: 

imitação das vozes de animais, o trotar de cavalos, os sons da natureza, assobiar de diversas maneiras, 

emitir o som das vogais e das consoantes (formação labial), entoando movimentos sonoros do grave para 

o agudo e vice-versa, ruídos, sons corporais como palmas, batidas nas pernas, bater os pés, embalar e 

dançar com elas. Estes exercícios vocais devem ser inseridos em contextos expressivos, como em uma 

canção, ou em uma história (sonorização de histórias) ou em situação inventada pelo educador.  

Objetos do cotidiano, instrumentos musicais e brinquedos sonoros 

O educador deve atentar-se para os objetos do cotidiano, instrumentos musicais e brinquedos 

sonoros, os quais devem dispor de boa qualidade sonora e não apresentem nenhum risco à segurança dos 

bebês e crianças.  

É importante montar um acervo de materiais sonoros, o qual enriquecerá o trabalho com a 

linguagem musical, principalmente por não se limitar ao uso da bandinha rítmica.  

 Brinquedos sonoros populares: matraca, o rói-rói, piões sonoros, chocalhos. Outros materiais 

interessantes: pios de pássaros, sinos de vários tamanhos, brinquedos que imitam sons de animais, 

entre outros. 

 Instrumentos musicais: os mais adequados para o início das atividades musicais são os pequenos 

idiofones (o som é produzido pelo próprio corpo do instrumento): sacudir um chocalho, ganzá ou 

guizo; raspar um reco-reco; percutir um par de clavas, um triângulo ou coco e também os tambores e 

instrumentos de pele (membranofones), os quais exercem encanto sobre as crianças. É importante 

misturar instrumentos de madeira e metal para explorar as diferenças entre os sons produzidos por eles. 
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O essencial é estimular a pesquisa de possibilidades de produzir sons e não ensinar um único modo 

“correto” de explorar um instrumento.  

 Objetos do cotidiano/cotidiáfonos: cadeiras, elásticos, mesas, paredes, cestos, portas, pedras, 

brinquedos, colheres, tampas de lata podem produzir o som dos pratos, garrafinhas de água de PVC 

podem ser reco-recos; caixas de papelão firmes ou latas podem ser tambores; palitos de sorvete ou 

similares com um pedaço de rolha preso na ponta podem se tornar baquetas; dois copinhos de iogurte 

para cada criança sugerindo bater um no outro, possibilitando à criança outras formas de produzir o 

som. 

   É possível realizar em espaços diferentes da escola de forma coletiva ou mesmo em pequenos 

grupos. 

Cancioneiro infantil (coletânea de canções do repertório infantil): o educador deve apresentar às crianças 

as músicas do cancioneiro infantil tradicional, da música popular brasileira, da música regional, de outros 

povos.  A canção é um gênero musical que funde música e poesia, como afirma Brito (2003), a criança 

desenvolverá sua expressão musical desde que esteja num ambiente de orientação e estímulo ao canto, à 

escuta e à interpretação.  Além de cantar as canções que já vêm prontas, elas devem ser estimuladas a 

improvisar, inventar canções e a desenvolver expressões, permitindo que criem seus gestos. 

Apreciação musical - escutar músicas folclóricas, eruditas, popular, de outros povos e culturas, entre 

outras. Também como sugestão pode ser proposta a escuta de gravações das produções musicais das 

crianças para perceber detalhes como: se cantaram gritando ou não, se o volume dos instrumentos e/ou 

objetos estavam adequados ou não, se a história sonorizada ficou interessante. 

Brinquedos musicais: acalantos (cantigas de ninar); parlendas (brincos, mnemônicas e as parlendas 

propriamente ditas), brincadeiras de roda, brincadeiras de mão, brincadeiras de corda. 

Sonorização de histórias: tanto para os bebês quanto para as crianças pequenas é importante ouvir 

alguém que conta ou narra algo (educador), e a história é um recurso precioso para trabalhar com a 

linguagem musical. É possível sonorizar histórias, livros de imagens com paisagens sonoras diversas (os 

sons do ambiente que estão ao nosso redor), desenhos de animais. Os poemas interpretados pelo educador 

são uma ótima opção por seu conteúdo expressivo e também é possível sonorizá-los. Além da voz e do 

corpo pode-se utilizar objetos (diferentes tipos de papel, plásticos, radiografias, pedrinhas, folhas secas, 

copinhos, sementes...), materiais sonoros (rói-rói pode imitar um sapo coaxando) e instrumentos musicais. 

Exemplos: imitar o ranger de uma porta, o canto do galo, o trote dos cavalos, vozes de animais, o ronco 

dos motores, o trovão, a chuva, enfim os sons presentes na realidade das crianças. 

A música deve estar presente em várias das situações de vivências das crianças, pois um ambiente 

sonoro propício faz com que a criança inicie seu processo de musicalização de forma intuitiva. O educador, 

por sua vez, deve cantar muito para as crianças e com as crianças. O trabalho com a linguagem musical deve 

acontecer todos os dias, seja enquanto roda de música, seja na atividade orientada (Exploração Sensorial e 

Linguagens). 

Orientação para o trabalho semanal com a Música 

2ªF 3ªF 4ªF 5ªF 6ªF 

 Cancioneiro 

infantil 

 

 Brinquedos 

musicais: 

parlendas, 

brincadeiras de 

roda; brincadeiras 

de mão, entre 

outras. 

 Jogos de 

improvisação; 

 Sonorização de 

histórias 

 

 

 Cancioneiro 

infantil 

 

 Apreciação 

musical 

 Exploração 

de fontes 

sonoras; 
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Kit de sons: chocalhos (podem ser construídos junto com as crianças aproveitando a possibilidade de 

perceber a diferença dos sons quando se modifica os recursos: arroz, sal grosso, pedrinhas, alpiste, 

tampinhas, entre outros), copinhos de iogurte, objetos que produzem sons como panelas e tampas, colher de 

pau, colheres, garrafas plásticas transformadas em objetos sonoros, grandes e pequenas com recursos que 

produzem sons: sementes, bolinhas, guizos, canudinhos, entre outros. 

 

 

 

 

 

                                     

 

                                     RODA DA HISTÓRIA 

 

 

 

        Momento em que o educador lê para as crianças ou conta uma história com o apoio de objetos, 

fantoches e outros recursos. Este momento deve acontecer todos os dias, o educador deve fazer uma seleção 

prévia com estudo do livro. Deve ser planejado garantindo às crianças o contato com diferentes gêneros 

literários: contos clássicos, contos de repetição, histórias com imagens e textos curtos, entre outros. As 

crianças serão muito mais beneficiadas com a atividade de leitura de histórias, ou com o contar histórias se o 

grupo grande for dividido entre as educadoras disponíveis. Sabendo que a Roda da história deve ser um 

momento prazeroso, o professor pode fazer agrupamentos, dando maior oportunidade às crianças de 

participarem com menor nível de ruído, grupos pequenos facilita para as crianças se ouvirem e ouvirem com 

qualidade a voz de seus educadores (BRASIL,2012).  

Neste momento de apreciação as crianças sentem prazer em escutar, sendo imprescindível a 

modulação do tom da voz e a interpretação da história que está contando. Dessa forma a criança vai 

conhecendo o mundo, e interagindo com o adulto através das suas formas expressivas ao contar ou ler uma 

história. É o momento em que ela observa e aprende comportamentos leitores através da imitação do 

educador como: observar a capa, virar página por página, compartilhar a leitura de um livro. Dessa forma, o 

planejamento na seleção dos livros ou demais portadores, assim como a preocupação da postura de quem lê, 

são essenciais e determinantes para desenvolver o interesse das crianças pela leitura de bons textos. Não se 

recomenda contar as histórias em partes, que se estenderão em vários dias. Toda história deve ser iniciada e 

concluída no mesmo dia. Para esta faixa etária, uma mesma história pode ser lida ou contada de uma a três 

vezes por semana.  

O ambiente para a leitura e contação de história deve ser aconchegante, crianças e educador na roda 

sentados no tatame ou tapete, evitar colocar as crianças sentadas diretamente no chão, principalmente em 

dias frios. O educador pode usar colchonete, tapete com almofadas, os estes já podem ser inseridos nesse 

espaço. O manuseio dos livros também faz parte desse momento da roda.  
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LER É DIFERENTE DE CONTAR 

 

Ler: ler para uma criança é antes de tudo um ato de generosidade e de responsabilidade do 

educador que, ao emprestar a voz para que o autor “fale” às crianças, também assegura a elas o direito de 

ingressarem nesse universo letrado, antes mesmo de conhecerem as letras. Muitos confundem estratégias 

pedagógicas de contar histórias com a leitura propriamente dita. Ler requer a ativação de diferentes 

atitudes cognitivas, sociais, interacionais e culturais para que a criança faça inferências e perceba a 

importância da escrita na sua vida, onde o leitor deve ser fiel aos discursos do texto. A leitura dos livros 

deve ser fiel ao texto do autor, sem infantilizar as falas, articulando bem as palavras. 

Contar: é um gênero oral importante para o desenvolvimento infantil. A mesma história pode ser 

contada com recursos diferentes, como: pode se utilizar CDs, projeção de imagens, cartazes, álbum seriado, 

objetos, fantoches, entre outros, ou com o próprio livro ou suporte.   

 

Durante a rotina diária das turmas de período integral, a história do período da manhã deverá ser 

diferente da história do período da tarde, ampliando o repertório das crianças.  

 

Quem convive com crianças sabe o quanto elas gostam de escutar a mesma história várias vezes pelo 

prazer de reconhecê-la, de apreendê-la em seus detalhes, de cobrar a mesma sequência e de antecipar 

as emoções que teve da primeira vez. Isso evidencia que a criança que escuta muitas histórias pode 

construir um saber sobre a linguagem escrita. Sabe que na escrita as coisas permanecem, que se 

podem voltar a elas e encontrá-las tal qual estavam da primeira vez. (RCNEI, VOL.3,143) 

 

1- Antes da leitura: 

 Escolha textos de boa qualidade. Prepare-se para esse momento lendo o texto antes.  Procure criar um 

clima de encantamento e envolvimento. Organize-se em roda junto com as crianças.  Diga o nome do 

autor e pergunte se já conhecem, se já leram algum livro ou texto dele. Mostre-lhes a capa e pergunte 

sobre o que seria a história. Aponte o nome do autor, o título, leia o texto da contracapa.  

2- Durante a leitura:  

 Se as crianças se dispersarem, utilize alguns recursos para resgatar a atenção: faça algum tipo de 

suspense; pergunte, por exemplo: o que será que vai acontecer agora? Será que os heróis vão 

conseguir derrotar o vilão? Faça algumas interrupções também se notar que a compreensão está 

difícil, dando algumas pistas para ajudar, mas não se alongue em explicações, evitando fragmentar a 

narrativa. Se as crianças interromperem com perguntas, responda o estritamente necessário e retome 

rapidamente a história para não perder o encanto. 

 3- Após a leitura:  

 Em algumas situações a exploração pós história poderá existir, contanto que não se torne 

rotina, pois o objetivo principal é o deleite.  

 Incentive-os a falar sobre a história lida. Não aceite apenas o “gostei” ou o “legal”. Proponha 

questões que os levem a refletir sobre as ilustrações e os personagens, e a comparar com outras 

versões da mesma história ou com outras que já conheçam.  

 Não se recuse a ler novamente um livro que tenha feito sucesso em outro momento. 
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ORGANIZANDO SUA AULA 

 

 

 

1. ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 Dividir a sala em dois grupos para realizar atividades simultâneas (ex.: enquanto uma educadora 

brinca com as crianças com fantoche, a outra realiza estímulos com bola).  

 Devem ser previstas uma atividade no período da manhã e uma atividade para tarde de exploração 

sensorial, linguagens e coordenação de movimentos, assim serão três para o período da manhã e três 

para o período da tarde. 

  Em relação às rodas, essas poderão ser alternadas. Se pela manhã foi realizada a roda da história, a 

tarde será à roda de música. As rodas da conversa deverão ser feita nos dois períodos. 

 

2. CRONOGRAMA SEMANAL 

 Para maior organização do trabalho dos educadores que dividem cronograma, torna-se necessário 

que no momento do EPA no período da manhã os cronogramas sejam rascunhados e também da mesma 

forma os educadores do período da tarde também devem fazê-lo, a fim de que no HTPC possam ser 

socializados nos trinta minutos já definidos com os gestores.   

 

3. O TRABALHO PEDAGÓGICO NOS ESPAÇOS DE CONSTRUÇÃO 

 

Para a criança, o espaço é o que sente, o que vê, o que faz nele. Portanto, é sombra e escuridão; é 

grande, enorme ou, pelo contrário, pequeno; é poder correr ou ter de ficar quieto, é esse lugar onde 

pode ir olhar; ler; pensar. E espaço é em cima, embaixo, é tocar ou não chegar a tocar; é barulho forte, 

forte demais ou, pelo contrário, silêncio. Ele começa quando abrimos os olhos pela manhã em cada 

despertar do sono; desde quando, com a luz, retornamos ao espaço. (FORNERO, apud ZABALZA, 

1998, p. 231) 

 

O olhar de um educador atento é sensível a todos os elementos que estão postos em uma sala de aula. 

O modo como organizamos materiais e móveis, e a forma como crianças e adultos ocupam esse espaço 

e como interagem com ele, são reveladores de uma concepção pedagógica. 

Não basta a criança estar num espaço organizado de modo a desafiar suas competências; é preciso 

que ela interaja com esse espaço para vivê-lo intencionalmente. Essas vivências, na realidade, estruturam-se 

em uma rede de relações e expressam-se em papéis que as crianças desempenham em um contexto no qual 

os móveis, os materiais, os rituais de rotina, o educador, assim como a vida de cada uma delas, fazem parte 

do contexto. 

 A organização do ambiente pode ser considerada como um microssistema e constitui-se, em um local 

onde características físicas, sociais e simbólicas permitirão, ou não, conforme estiver estruturado, que muitas 

interações ocorram entre as crianças, entre as crianças e adultos e entre as crianças e os objetos e materiais.  

Quando a forma como dispomos materiais e jogos é empobrecida e não desafia cognitivamente as 

crianças (ou seja, deve ser pensado no desafio que cada recurso ou material traz), perde-se a oportunidade 

de, através dessas interações e, como consequência, das brincadeiras que se criam proporcionar a construção 

de conhecimentos. Por isso, é fundamental pensarmos o tempo todo, que a forma como organizamos o 

espaço interfere, de forma significativa, nas aprendizagens infantis. Isto é, quanto mais esse espaço for 
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desafiador e promover atividades conjuntas, quanto mais permitir que as crianças interajam e 

construam juntas, mais fortemente se constituirá como parte integrante da ação pedagógica. 

O papel do educador é de provocar avanços, através das intervenções relacionadas aos mais 

diferentes campos do conhecimento (arte, jogos de regras, de construção, leitura, escrita, ...), com a 

participação das crianças em duplas, trios, grupos ou individualmente. E os espaços devem ser vistos como 

um instrumento, um parceiro do educador na prática educativa.  

 Malaguzzi (1999) considera que o modo como nos relacionamos com as crianças é fundamental, pois 

isso influencia as motivações e as aprendizagens, sendo que o ambiente deve ser preparado de forma a 

interligar o cognitivo ao relacionamento e à afetividade. Deve haver também conexões entre 

desenvolvimento e aprendizagem, considerando a diversidade de linguagens simbólicas e 

consequentemente, a relação entre o pensamento e a ação (o que é comum, quando as crianças se interagem 

em grupo).  

 

 

                  

                       Organização das crianças nos espaços de construção 

 

 

          No Maternal I a sala deverá ser organizada em três ou mais espaços: o da atividade orientada e 

dois ou mais espaços de construção dependendo do tamanho da sala e da quantidade de criança e 

educadores. É interessante que esse espaço fique delimitado e que não seja realizado somente dentro 

da sala, alguns ficam mais atrativos e interessantes na área externa. 

         

     Por exemplo, em uma sala com 20 crianças, poderemos planejar com os espaços da seguinte forma: 

Atividades direcionadas e atividade orientada 

- 08 crianças no espaço da Arte – atividade orientada: (linguagem artística): nesse espaço o educador 

pode dispor para as crianças uma folha de papel pardo e tinta natural (terra de vários tons, água e cola) para 

as crianças pintarem, lembrando que pode utilizar-se da parede para a exploração de algumas atividades, 

assim como o teto para as crianças exporem suas produções (exemplo: elásticos pendurados por ganchos). 

- 06 crianças no faz de conta - atividade direcionada Casinha: telefone/celular (de brinquedo ou de uso 

doméstico), mesa, pia, armário, fogão, vaso de flor ou fruteira como enfeite na mesa da cozinha, toalha na 

mesa da cozinha panelas, copos, tigelas, pratos de plástico, conchas, talheres, colher de pau, copos de 

medida, embalagens vazias de alimentos, objetos ou brinquedos diversos para fazer comida.  

- 06 crianças nos brinquedos e jogos matemáticos- atividade direcionada: nesse espaço pode ter um 

tapete temático (confeccionado pelos educadores) onde o adulto as convidará para brincarem com os jogos 

de lego e acessórios. 

Observação: na atividade orientada podem acontecer atividades coletivas, mas esta faixa etária 

recomenda-se a as atividades em grupos menores. 
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ASPECTOS IMPORTANTES NO TRABALHO COM OS ESPAÇOS DE CONSTRUÇÃO 

 

Junto a esse trabalho seguem algumas orientações sobre: os agrupamentos dos alunos, a organização 

das salas (painéis na altura da criança, valorização do trabalho delas, exposição de textos trabalhados no 

cantinho da leitura, cuidado com a poluição visual), sobre as intervenções que podem ser feitas nos 

cantinhos e o trabalho do professor no trabalho com as crianças que deverá ser com calma e paciência. 

Lembrando que a experiência vem com a prática: 

1. A divisão dos espaços em cada sala deve ser planejada conforme o tamanho da mesma, mas precisam ser 

ofertados todos os dias e de acordo com o número de crianças.   

2. O Espaço dos Brinquedos e Jogos Matemáticos, devem conter jogos que não necessitem da intervenção 

e da ajuda direta do educador para brincar (precisam ser garantidos os dois tipos de jogos - construção e 

regras). Os jogos de regras como: quebra-cabeça e jogo da memória, entre outros, primeiramente deve 

ser ensinado no espaço da atividade orientada, junto com o educador. É importante ter esta visão que 

ao ensinar a criança brincar com um determinado jogo trabalha-se um conteúdo. Até mesmo os jogos de 

construção precisam ser ensinados, com o apoio do educador as crianças poderão explorar e perceber as 

formas de brincar com as peças dos jogos e descobrir inúmeras outras possibilidades. 

3. O Espaço do Faz de conta deve ser substituído, essa mudança pode acontecer semanalmente, 

quinzenalmente, dependendo da reação e interesse das crianças cabendo ao professor de tempo em 

tempo também apresentar materiais novos. É importante que esses espaços tenham relação com os 

projetos da sala, festividades da cultura popular, as habilidades e competências a desenvolver.  

4. Cabe também o aproveitamento das prateleiras e armários como divisórias e limitações dos espaços, 

organizá-los em espaços semiabertos para as atividades em formato de um U (ZABALZA, 2007). 

Aproveitando para delimitá-los com fitas ou outros materiais que possam ser interativos em sala 

(exemplo: faixas coloridas, fita crepe, cobras de tecido, entre outros, com linhas retas ou curvas). Na 

parede pode deixar as produções das crianças e outros materiais de interesse do professor para a criança.  

5. A criança deve participar da construção e organização desses espaços, suas ideias e sugestões devem ser 

sempre ouvidas, afinal trabalhamos para que aprenda de forma prazerosa e significativa, e sinta-se 

responsável pela organização da sala e se identifique com a mesma.  

6. O educador deve antes dos agrupamentos relembrar as crianças quanto aos combinados para a 

organização dos recursos destes espaços; 

7. Os materiais devem estar sempre organizados em caixas, com identificação, assim como a sala que deve 

estar agradável, sempre limpa. 

8. É importante o educador entender que ele não é a única fonte de informação e conhecimento dentro da 

sala, pois é através das interações e brincadeiras que pequenos aprendem. 

9. Os educadores podem entre seus pares, trocarem os materiais que têm em sala de aula, de tempo em 

tempo, assim como já fazem com os livros infantis (sugestões dos cantos ambulantes-kits).  

 

 

Organização dos espaços 

 

        Sabendo que o brincar deve ser a atividade principal da criança, este deve ser planejado pelos 

educadores prevendo a ampliação das experiências. É preciso organizar o espaço e selecionar de forma 

contínua os materiais e objetos que provoquem sua imaginação. Elas necessitam de oportunidades crescentes 

para fazerem suas próprias escolhas, possibilitando a continuidade do trabalho com os agrupamentos 

(espaços de construção) iniciado no Berçário. Sabe-se que o primeiro “espaço” é o educador, todavia, é 

importante que os espaços sejam organizados de acordo com a quantidade de crianças e que ainda contem 
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com os educadores como articuladores destes espaços oportunizados, e que gradativamente possibilitem  

opções de escolha para as crianças, a exploração e a tomada de decisões.  

 

Observação: de acordo com o tamanho da sala pode ser organizado dois ou três espaços semanais fixos 

dependendo da proposta da atividade do dia, esse cuidado é revelador, pois está implícita a pesquisa, a 

seleção e a forma como os diferentes materiais são oferecidos. É interessante que esse espaço não seja 

realizado somente dentro da sala, alguns mais atrativos se realizados na área externa. 

Essa proposta tem função decisiva na formação pessoal e social e na construção da autonomia da 

criança, uma vez que prescinde de um olhar diretivo do professor. Por outro lado, permite que ele observe 

mais atentamente os problemas enfrentados pelas crianças, suas dificuldades, aprendizagens, gostos e 

interesses, o que muito o auxiliará em seu replanejamento, com o direcionamento no início da aula no 

momento da agenda do dia.  

     É importante lembrar que o trabalho com os espaços embora seja atividade livre e espontânea da 

criança, não é natural: ninguém nasce sabendo brincar, aprende-se a partir do contato com a cultura. Por isso 

é tão importante considerar a brincadeira nestes espaços como algo que merece atenção, 

planejamento e acompanhamento por parte do educador. 

Os espaços devem ser organizados conforme o planejamento e objetivos do professor para a 

semana.  

 

AS ATIVIDADES DIRECIONADAS COMPÕEM OS ESPAÇOS DE CONSTRUÇÃO 

 

  

ESPAÇO DA LEITURA/ESCRITA (pseudoleitura e pseudoescrita):  

 É fundamental dispor um acervo em sala com livros, gibis, revistas, entre outros que possam ser 

oferecidos às crianças, possibilitando a escolha das próprias “leituras”, estabelecendo um contato mais 

próximo com os suportes, manuseando-os, observando-os e criando uma intimidade com esses materiais. 

Esse canto deve ser organizado de forma atraente, num ambiente aconchegante que pode ser no chão com 

um tapete e almofadas e/ou na área externa. O importante é arrumar os suportes textuais de forma que a 

criança consiga visualizá-los, manuseá-los livremente, e se interessem em descobrir o que está guardado em 

seu interior. Sempre é necessário relembrar os combinados nas rodas ou durante a atividade sobre os 

cuidados a serem tomados com os materiais.  

Este espaço deve favorecer a imersão da criança nas diferentes linguagens, possibilitando 

experiências com a linguagem oral e escrita e o convívio com diferentes suportes e gêneros textuais e 

escritos. É importante que a criança possa transitar livremente entre esses materiais e que tenham significado 

para ela. Para compor esse ambiente o educador deve preocupar-se em demonstrar significado para as 

crianças a partir do momento em que elas mesmas contribuem com seus desenhos, escritas e produções. 

Assim, elas poderão interagir com o ambiente sentindo-se parte dele. 

       Esse mesmo espaço pode ser aproveitado para os momentos da roda da conversa. Próximos das 

paredes para um aproveitamento melhor e dos espaços que necessitam de mais concentração e 

conversas com tonicidades mais baixas. 
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 Alguns materiais necessários no espaço da leitura/escrita:  

Livros de gravuras, livros de fantoches, livros pop up, livro-objeto, livros de histórias;  Revistas: 

Ciência Hoje, Recreio, entre outras; Catálogos com figuras e imagens; Jogos com foto/nome; 

pulseiras com nome; adesivos; Folhetos de propaganda; Fantoches (tecido, palitos, etc..), dedoches, 

casinha para teatro, aventais com cenários;  Tapete, almofadas, puffs;  Suporte para livros (madeira 

ou tecido);  Cartazes com parlendas, quadrinhas, poemas,  Histórias em sequência;  Álbuns de 

imagens e fotos; Alfabeto imantado, alfabeto móvel; Jornais;  Gibis;  Imagens de cenários 

(paisagens e ambientes diferentes); Lousa de aço ou feltro com imagens, letras, fotos com velcro ou 

imã; Crachás; Cartaz com o nome das crianças; Tapetes decorativos e contextualizados; foto 

acompanhada com o nome das crianças em latas, caixas, tapetes, Letras iniciais referenciando M da 

MARIA, por exemplo. Muitos destes recursos podem ser utilizados para a chamada. 

 Para auxílio do trabalho é importante... que os materiais escritos sejam organizados de 

forma a facilitar o acesso das crianças e que sua utilização seja estimulada.  

 

Observação: é importante a sensibilidade do professor para a troca (quinzenal) desses recursos 

prevendo o interesse das crianças e a utilização de pelo menos duas variedades por dia. 

 

 

 

ESPAÇO DOS JOGOS  

 

 É preciso ter jogos variados na sala, para que as crianças experimentem e vivenciem esta situação 

em sua rotina. Esses recursos devem estar adequados aos interesses e faixa etária da criança. A apresentação 

de novos jogos deverá ser realizada pelo educador em pequenos grupos, na atividade orientada, ou realizada 

com todos em um espaço amplo, de maneira que visualizem e participem.  

 

Alguns materiais necessários no espaço dos jogos 

 

Jogos de construção: Lego com acessórios; Ligue-ligue; Pinos Mágicos; Toquinhos de madeira e 

acessórios que componham a brincadeira (homenzinhos, animais, entre outros); Caixas de diferentes 

tamanhos; Pequeno Engenheiro;   

Jogos de regras: Quebra-cabeça com peças grandes; Jogos da memória com peças grandes; Boliche;  
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Kit de objetos: colocar potes plásticos para abrir, fechar, rosquear, empilhar. Planejar possibilidades de 

brincadeiras como esconder objetos dentro dos potes para que as crianças tentem abrir o pote. Esses 

potes pode ser o de sorvetes, achocolatados e outros. 

Kit Garrafas coloridas: separar garrafas plásticas de vários tamanhos encher com água e objetos como 

miçangas, gliter, lantejoulas, estrelinhas confeccionadas em EVA. Colorir a água com diversas cores 

(corantes diversos), lacrar as garrafas com cola quente e fita adesiva evitando possíveis acidentes. Esses 

materiais podem ser usados como objetos de exploração motora e visual; (Garrafas da descoberta- 

https://youtu.be/S8lNhHqyUcY) 

Kit Caixas:   

 Encapar caixas de vários tamanhos como pasta de dente vazia, sabonete, remédio e de leite e 

colocar dentro delas jornal para que fiquem firmes e depois encapar com cores variadas.  

 Caixas pequenas e médias para serem manipuladas: embalagens de diferentes tamanhos que 

podem ser pintadas ou encapadas e servir como “blocos de construção”. 

 Empilhar, colocar lado a lado, juntar e separar, construir torres para derrubar, fazer limites para 

brincadeiras com outros objetos.  

 Caixas grandes resistentes para que as crianças possam entrar, virar e fazer túnel, empurrar, 

compor um circuito motor, etc. Podem ser de papelão ou de plástico; 

 Caixas que sejam fáceis de abrir e fechar, para guardarem objetos ou terem imagens coladas 

internamente para ampliar as possibilidades de exploração das crianças; 

 

Sugestão: Para que durem mais, as caixas podem ser preenchidas com jornal e fechadas com fita 

adesiva. 

Kit compras:  

 Poderá ser montado um minimercado com estantes incluindo embalagens vazias de produtos e uma 

“caixa registradora”, entre outros, como: Feira, Farmácia, Lojinhas.  

Outros recursos: palitos de sorvete, canudos, tampas, caixas, dados sensoriais (velcro, 

telaios/alinhavos) dados com figuras, entre outros.   

 

 

  ESPAÇO DA ARTE     

 

Sabemos que as crianças inseridas num ambiente enriquecido pela arte ampliam sua sensibilidade 

e enriquecem o conhecimento sobre si mesmo e sobre o mundo. Sendo assim é muito importante que o 

professor planeje esse canto de forma a contemplar experiências significativas nas diferentes linguagens 

(desenho, colagem, modelagem). O espaço da escola não deve ser somente para a criança, mas também, 

da criança: isso se torna possível quando o adulto, no caso o educador, valoriza as produções infantis, 

expondo-as em diferentes espaços da escola (sala do grupo, mural, varal, refeitório, corredores da escola, 

entre outros). O encontro com a Arte deve propiciar, para a criança, oportunidades de apreciar 

produções, pensar sobre elas e desenvolver ideias próprias experimentando materiais, meios e 

suportes.  
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 O contato com obras de arte se faz necessário provocando sentimentos e despertando a 

sensibilidade das crianças. É importante apresentar um universo de imagens criadas por diferentes 

artistas possibilitando a elas conhecer as diversas formas de expressividade. Uma das formas de 

enriquecer o trabalho com imagens artísticas é a releitura. Contribuindo para este entendimento Bueno 

(2009) define releitura como: 

 

[...] projetar interpretações próprias, assim, uma nova obra, um novo estilo; porém, sem fugir ao tema 

original. Esse processo não corresponde a uma simples cópia, pois pressupõe-se um trabalho criativo 

a partir de uma obra escolhida, podendo ser feito em diferentes modalidades artísticas: poesia, 

pintura, dança, cinema, escultura, etc. 

 

Seguem algumas orientações de materiais, kits e atividades a serem oportunizados às 

crianças: 

 Exposição das produções: o professor pode organizar um painel com as produções de algumas 

crianças e durante a semana ir trocando, para que todas tenham a oportunizando a exposição das 

obras. Poderá ser utilizado além da parede, os tetos com elásticos, bambolês, caixas de papelão e 

cabides (no espaço da Arte).  

  Cuidados com os materiais: o cuidado para com o material deve ser focado na segurança da 

criança. Ficar atento para que não coloquem objetos na boca, ouvido ou nariz, e as tintas que não 

são comestíveis ensinando-as a manuseá-los corretamente. Esses combinados possibilitarão uma 

autonomia maior da criança. 

 Suportes: Papel sulfite branco e colorido; cartolina; papel camurça, retalhos de TNT de várias 

cores; papel espelho, papel preto - para desenhar com branco (contraste); Lixa; Papelão; Pardo 

(Kraft); Retalhos de madeira, entre outros. Estes suportes devem ser oferecidos em diferentes 

tamanhos (grande, pequeno, médio, muito grande); formas (redondo-caixa de pizza, quadrado, 

oval); texturas (áspero, liso, ondulado, seco); 

 Colagem: revistas, jornais, papéis diversos, barbante, retalhos de tecido, palitos de sorvete, canudo; 

Folhas, gravetos, areia colorida, caixas de tamanhos variados, pedaços de madeira, papel picado, 

formas recortadas. Para a colagem pode ser usado cola branca em pote, pincel para passar cola e os 

recortes deverão ser realizados com as mãos (rasgar) e não utilizar a tesoura; 

 Modelagem: Massinha caseira; Barro (argila); Massa plástica; Papel Mache; Forminhas de 

bolachinha para molde; Utensílios de cozinha: espremedor de batata, de alho, martelinho, 

brinquedos de casinha-panelinha, talheres; entre outros. 

 Esculturas:  o educador pode criar junto com as crianças: objetos, animais, figuras, bonecas e 

bonecos, utilizando-se de diversos materiais alternativos como: materiais, jornais, sucata, papéis 

bexigas, tampinhas, retalhos de tecido, caixas de fósforo, botões (atenção para o tamanhos dos 

recursos), palitos de sorvete, potes diversos, legumes, frutas, massinha, argila, entre outros.   

 Kit Arte: Canetinha hidrocor grossa (jumbo); Giz de cera (jumbo); Giz de lousa; Carvão; Cola 

colorida; Tinta guache; Tinta a dedo; tinta natural com elementos da natureza: terra, colorau, entre 

outras;  

 Kit obras de Arte: cópias de obras de arte, releituras feitas com diferentes texturas e objetos. Estas 

obras e releituras devem ser encapadas com plástico resistente e expostas no chão, na parede ou 

penduradas teto.  

 Kit de sons: chocalhos, objetos que produzem sons como panelas e tampas, colher de pau, garrafas 

plásticas grandes e pequenas transformadas em objetos sonoros utilizando sementes, bolinhas, 

guizos, canudos, entre outros. 
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                 As paredes são evidências das histórias que se constroem no cotidiano. Nesse sentido, expor as 

atividades das crianças como desenhos, pinturas, colagens refletem o percurso das conquistas realizadas por 

elas. Torna-se outra opção para os educadores as fotos das crianças em diferentes momentos da rotina, a 

releitura de quadros, gravuras, fotos, esculturas desde que sejam significativas para as crianças e ao mesmo 

tempo despertem sua curiosidade. Todavia, é preciso tomar cuidado com o excesso de informações para não 

se transformar numa poluição visual. 

 

ESPAÇO DO FAZ DE CONTA  

 

Como introduzir: Para introduzir o faz de conta, o professor precisa levantar os temas de interesse das 

crianças. Ao observar com cuidado o jogo de faz de conta, veremos que a criança está sempre 

organizando sua própria brincadeira. Em geral, organiza sua brincadeira o mais parecido possível com o 

ambiente que se origina, o que lhe serve de referência. Por exemplo, quando monta um consultório 

médico, o faz parecido àquele que conhece na vida real. A forma de organizar sempre se remete a 

cultura de origem da criança, aquela que está empenhada em conhecer melhor. Por meio da brincadeira, 

procura entender como se dão as relações no mundo em que vive, tanto na esfera da vida pública 

quanto privada, criando mundos e fazendo de conta que eles existem. Considerar essas observações 

ajuda na criação dos cantos de faz de conta. 

 

Como selecionar materiais: Os materiais na brincadeira sejam eles brinquedos ou objetos, exercem 

um papel importante para o desenrolar das interações e trama lúdica, por isso é interessante que o 

educador construa um acervo de materiais, sejam sucatas ou brinquedos que enriqueçam o jogo da 

criança, e também organize esses recursos em kits/caixas etiquetadas a fim de contribuir para o 

enriquecimento do desenvolvimento de papéis no jogo. Os brinquedos e objetos devem ser organizados 

em caixas etiquetadas por temas de interesse (fazendinha, médico, oficina, entre outros). Quanto mais 

diversidade de materiais, maior é a possibilidade oferecida para o desenvolvimento da brincadeira e o 

aprofundamento dos papéis e interações entre os participantes, gerando interesse e ampliando o tempo 

de concentração das crianças nas atividades. 

Como organizar materiais: A seleção de materiais é a primeira ação do educador para viabilizar os 

espaços. Outra importante tarefa é a organização dos mesmos e a forma como serão dispostos objetos e 

brinquedos para que a brincadeira aconteça da forma mais rica possível. É preciso organizar a sala para 

receber as crianças, disponibilizando espaços que sugiram uma determinada brincadeira. Ao fazer isso, 

o educador organiza também configurações culturais e não apenas físicas, para que a criança possa se 

aprofundar nos papéis que escolhe. Assim sendo, é importante construir ambientes ricos em 

significados e representações culturais, como: 

 Disponibilidade de material adequado, interessante e em quantidade suficiente, aproveitando, por 

exemplo, objetos convencionais como telefones, teclados de computador e outros que assumem 

função importante na cena lúdica; 

 Diversificação dos papéis tradicionais do faz de conta, inserindo novos elementos na trama 

simbólica. 

Comprometido dessa forma com os reais interesses e necessidades das crianças diante da brincadeira, o 

adulto estará, na verdade, ajudando-as a inventar um mundo possível nos quais as crianças vivenciem, 

aprendam e relacionem-se com o grupo. 
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Como avaliar a qualidade da brincadeira: O faz de conta ou o jogo simbólico pode revelar-se, 

dependendo do educador, altamente significativo para a criança ou muito empobrecido. Para avaliar a 

qualidade da brincadeira, é preciso observar atentamente alguns critérios, segundo os quais a criança 

possa: 

 Sair do espaço cotidiano para projetar-se em outro espaço, envolvendo-se na situação imaginária 

criada, seja ela derivada do campo real ou ficcional (ser capaz de realizar uma metacomunicação); 

 Ampliar a possibilidade de compreensão dos diferentes papéis que desempenha; 

 Ter no brinquedo um suporte de representações, onde encontre um universo de sentidos e não 

somente de ações; 

 Ser capaz de simbolizar: criar diferentes significados para um mesmo objeto ou situação; 

 Lidar com conhecimentos e manifestar competências que vão além de seu nível de 

desenvolvimento real; 

 Elaborar conhecimentos advindos do exercício ativo de papéis sociais; 

 Construir regras com outros jogadores para organizar as brincadeiras; 

 Divertir-se em suas interações lúdicas e nos enredos que criam para suas brincadeiras; 

 Aprender a incluir nas brincadeiras materiais elaborados por ela mesma, reaproveitando materiais 

do meio: criando cenários e buscando acessórios para incrementar suas brincadeiras, etc.; 

 Experimentar novas possibilidades de ação, diversificando a escolha de papéis. 

 

Como intervir: A intervenção, nunca é feita enquanto as crianças brincam, mas sim em momentos 

anteriores ou posteriores ao faz de conta que é, por definição, livre. O adulto pode alimentar essa 

brincadeira na medida em que cuida da: 

 Organização de um ambiente seguro e acolhedor que sirva de referência para a criança; 

 Disposição dos móveis, facilitando interações entre as crianças e criando um ambiente convidativo 

para a brincadeira; 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O ESPAÇO DO FAZ DE CONTA 

        Ao propor um jogo de papéis, mesmo aqueles de situações mais conhecidas como mercado, 

escritório, casinha, hospital, entre outros, deve-se considerar e acolher as mudanças que as crianças 

venham a realizar. É importante que o espaço do faz de conta seja renovado conforme a necessidade e 

interesse das crianças (fazendinha, médico, oficina, casinha, etc) facilitando a organização diária ou 

semanal dos espaços escolhidos brincar.  

 

Segue abaixo sugestões para o espaço do faz de conta: 

 Kit transporte: Carrinhos de vários tamanhos, “homenzinhos”, caminhões, pistas de corrida, fitas 

coladas no chão para delimitar as ruas ou pistas; entre outros.  

 Kit Bebê: Bonecas-bebê (com o corpo macio e de diferentes identidades étnicas e raciais), roupas 

fáceis de vestir e despir; mamadeiras; cobertor/lençol de boneca; cama/berço e/ou carrinho.  

 Kit Casinha: sofá, computador, telefone/celular (de brinquedo ou de uso doméstico), mesa, 

geladeira, pia, armário, fogão, vaso de flor ou fruteira como enfeite na mesa da cozinha, toalha na 

mesa da cozinha, quadros pintados pelas crianças ou pelos pais com rolinho e tinta guache, panelas, 

copos, tigelas, pratos de plástico, conchas, talheres, colher de pau, copos de medida, embalagens 

vazias de alimentos, objetos ou brinquedos diversos para preparar o alimento.  

 Kit Fantasias: de personagens de histórias como Chapeuzinho Vermelho, princesas, lobo, bruxa, 

príncipe; de super-heróis como Batman, Super-homem e outros; de animais, entre outras. Deverão 
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estar dispostos em baús e/ou “araras” com higienização adequada. 

 Kit acessórios: cintos, bolsas, sapatos de adultos, colares, diversos chapéus, bonés, cachecóis, 

echarpes, perucas, óculos, plumas, xale, lenços, tiaras, bijuterias, e outros. Poderá ser construído 

um pequeno tablado de madeira, onde as crianças poderão apresentar as dramatizações.  

 Kit de tecidos: tecidos de várias texturas e cores, possibilitando brincadeiras como esconder e 

achar, jogar o tecido e deixar cair para observação das crianças, disponibilizar brinquedos como 

bonecas para colocar o tecido sobre ela, brincar puxando as crianças com os tecidos. Eles podem 

ser oferecidos em composições e quantidades diferentes: por tipo de tecido, por tamanho, para 

cobrir, fazer cabana, subir, se enrolar, construir cenários;  

 Kit beleza: é permanente e deve ter um espelho afixado de acordo com o tamanho das crianças; 

oportunizando a criança a se ver no espelho e cuidar da sua higiene pessoal (disponibilizar na sala 

um suporte do papel higiênico e pente individual da criança). Sempre que o educador dispor os 

outros recursos como: gel, laços de cabelo, entre outros deverá intervir, em conjunto, com as 

crianças direcionando e auxiliando.  

Observação: Atentar-se para a necessidade da higiene pessoal da criança (limpeza do 

nariz/coriza),  auxiliar e orientar. 
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Mais sugestões de kit/materiais de acordo com os temas 

FEIRA 

_ carrinho de feira 

_ sacolas, bacias 

_ balança (pode ser feita com sucata) 

_ calculadora 

_ pincel atômico ou canetinha para marcar 

preços 

_ jornais 

_cartão de crédito 

_ avental, lenço, boné 

_ flores e folhas secas 

_ frutas e legumes de plástico ou papel 

machê 

_ roupas, objetos, brinquedos 

_ dinheiro de faz de conta, carteiras 

_ barbante e pregadores para prender 

preços dos produtos. 

Uma boa opção de montagem de barraca é 

virar uma mesa, colocá-la sobre uma outra, 

utilizar os pés para esticar um barbante, e 

prender os preços dos produtos que ficam 

logo abaixo, em bacias. 

CAIXA DE FANTASIAS 

_ roupas velhas, sapatos, chapéus, 

bonés, lenços, gravatas, bolsas, cintos 

_ tecidos (tule, jersey, chita) 

_ fantasias diversas 

_ perucas 

_ bijuterias (armação de óculos, 

colar, pulseiras) 

_ espelho 

_ tecidos coloridos de diferentes tipos 

Esta atividade pode ser ampliada com 

propostas de organização de desfiles 

utilizando: 

_ roupas de adulto, sapato de salto 

alto, vestidos, peruca, xale 

_ passarela feita de papel ou papelão 

pintado 

_ máquinas fotográficas 

_ filmadora (feita de papelão) 

MÉDICO 

_ Embalagens de remédios vazias, 

caixas de chás (camomila, erva doce, 

boldo...) 

_ Pano para compressa 

_ Caixas de remédios com bulas 

_ Avental branco 

_ Sapato branco (usado) 

_ Máscaras, toucas e luvas cirúrgicas 

_ Estetoscópio velho ou de brinquedo 

_ Máscara de inalação 

_ Ataduras 

_ Blocos de papel c/ propaganda 

médica 

_ Blocos de papel para receitas 

médicas 

_ Blocos e notas para marcar 

consultas 

_ Maleta de primeiros socorros 

_ Chapas de raio-x 

_ Tecidos ou lençóis brancos 

ESCRITÓRIO 

_ Máquina de escrever 

_ Teclados, monitor e mouse 

_ Lista telefônica 

_ Telefone 

_ Agendas novas e usadas 

_ Caneta / porta canetas 

_ Máquinas de calcular 

_ Calendário 

_ Carimbos 

_ Maleta tipo pasta executivo 

_ Gravatas. 

OFICINA DE CONSERTOS 

- Máquinas sem uso, relógio, 

telefone, máquina fotográfica, 

carrinhos, etc. 

- Ferramentas de plástico. 

- Pincel para limpeza. 

- Objetos de escritório: telefone, 

agenda, máquina de calcular, 

manuais, tabelas de preço de produto. 

 

FESTA DE ANIVERSÁRIO 

_ pratinhos e colherinhas 

_bolo (real ou simbólico com 

massinha ou outro objeto que se torne 

um bolo) 

_palitos de sorvete/ velinhas 

_caixinhas embrulhadas com papel de 

presente 

_chapeuzinhos, língua de sogra... 

 

SUPERMERCADO 

_ diversas embalagens de produtos vazias 

higienizadas 

_ frutas de plástico 

_ sacolas de supermercado 

_ caixa registradora 

_cartão de crédito 

_ etiquetas  

_ prateleiras improvisadas para os produtos 

_ placas para marcar ofertas de produtos 

_ etiquetas de preços 

_cartão de crédito 

_ cartazes de propaganda de produtos 

_ carrinhos de supermercado e cestas 

_ crachás 

_ telefone 

_ notas de papel e fichas (dinheiro) 

_ carteira 

CASINHA 

_ fogão e panelinhas 

_ livro de receitas 

_ frutas de brinquedos 

_ embalagens vazias higienizadas (leite, danone, sabão em pó, caixa de ovo) 

_ bonecas e mamadeiras 

_ caminhas 

_ roupinhas de bonecas, tecidos 

_berços e/ou colchonetes 

_ panelas velhas (pequenas), bule e xícaras 

_ copos e pratos de plástico 

_ escorredor de macarrão e de arroz, ... 

_ tábua e ferro de passar roupa, ... 

_ colheres e outros utensílios de madeira, plástico ou alumínio, ... 

_ chuveiro em desuso, telefone em desuso 

_ lista telefônica 

_TV e controle 

_Jornal, revistas 

Observação: Estes materiais dos espaços devem ser lavados e higienizados conforme a utilização e 

necessidade. Devem estar organizados em caixas de papelão, caixas organizadoras ou caixotes de madeira 

para guardá-los de forma a facilitar a montagem destes espaços. Podem ser organizados por categorias/kits: 

casinha, supermercado, médico, animais, oficinas de consertos de brinquedos, escritório, mecânica, 

farmácia, desfile de moda/ Fantasia, oficinas de consertos em geral, marcenaria (ferramentas de plástico), 

cabana, entre outros. 
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    ATIVIDADE ORIENTADA     

 

        Assim como os espaços de construção esta atividade precisa ser elaborada e desafiadora, integrando 

os diferentes eixos de conhecimento com a intervenção direta do educador. O objetivo é trabalhar 

pontualmente os avanços e dificuldades de cada criança, planejando atividades e novas intervenções, 

prezando sempre o olhar individual e atento. Neste momento é possível atender as necessidades que se 

encontram num grupo menor. 

 

Sugestões para atividades orientadas: 

A Figura Misteriosa- fotos ou figuras de animais que a criança já conheça (outros temas: objetos, 

pessoas). Mostrar cada uma das fotos para a criança identificar. A figura misteriosa escolhida será 

encoberta ou colocada dentro de um envelope com abertura dos lados ou embaixo. Parte da imagem fica 

encoberta e com a parte visualizada pela criança ela terá que adivinhar o animal ou a figura escolhida. 

Pode-se ir revelando um pedacinho da figura até que a criança acerte. 

Os pregadores-  objetos pequenos de texturas diferentes e de cores chamativas: botões, pedrinhas, 

palitos, pedaços de massinha de modelar, entre outros. Entregar para as crianças alguns pregadores e 

brincar de pegar os diferentes objetos. A medida que elas vão aprendendo a “pinçar” os objetos, 

podemos pedir para elas irem fazendo montinhos, separando os objetos por tipo.  

Tirar o palitinho- ramos de galhos secos (pode-se sair para procurar com as crianças), 

aproximadamente seis gravetos, parti-los deixando todos com tamanho parecido um deles maior que os 

demais. Segure-os com o punho fechado de forma que eles apareçam um pouco. Pede-se a criança que 

escolha um graveto para ver se consegue tirar o maior. O número de gravetos deve estar de acordo com o 

número de jogadores. Aquele que tirar o maior será o ganhador da brincadeira. 

Quebra-cabeça- para esta idade é importante que o quebra-cabeça tenha entre 4 e no máximo 8 peças. 

Pode ser construído com fotos/imagens (tamanhos grandes) familiares à criança em material reforçado 

ou o industrializado mesmo de madeira. Após a criança identificar a figura, convidá-la a reconstruir a 

figura/foto. É importante que o adulto à ajude discretamente no começo. 

A colagem- Vários tipos de papel: jornais, revistas, pedaços de papel de presente, pedaços de dobradura. 

Pedir para as crianças rasgarem os papéis em pedaços pequenos. Colocar a cartolina ou o papel pardo 

esticado no chão ou na mesa para que as crianças possam colar no espaço oferecido os pedaços de papéis 

que elas rasgaram. Como interferência pode-se colar barbantes em curvas, antes da colagem dos papéis. 

Outra variação é trazer figuras de pessoas ou animais e pedir para que as crianças colem também sobre 

os papeis. 

(ESCANDELL; BATLLORI. 2009) 
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LINGUAGEM PSICOMOTORA 

 
 

Embasada em pesquisas consagradas, onde destacamos Piaget e Vygotsky é imprescindível destacar 

as interações como fonte de desenvolvimento, aprendizagem e construção da identidade. Estes dois 

estudiosos, ao desenvolverem suas teorias, destacaram o ato de brincar como fundamental ao 

desenvolvimento humano. O jogo simbólico, o jogos de regras e brincadeiras dirigidas, devem estar 

presentes nos espaços de Educação Infantil. 

De acordo com as DCNEIs as práticas pedagógicas devem ser orientadas por dois eixos: as 

interações e as brincadeiras, garantindo experiências que promovam o conhecimento de si e do mundo e por 

meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação 

ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; (Resolução CNE/CEB no 

5/2009) 

Quanto menores as crianças mais as interações estão incorporadas com o brincar e com o 

desenvolvimento do jogo simbólico. A criança estimulada a se movimentar explora com mais frequência e 

espontaneidade o meio em que vive, aprimora a mobilidade e se expressa com mais liberdade.  

O Movimento, o qual se relaciona às brincadeiras, deverá acontecer todos os dias, sendo dividido em: 

 

Movimento livre: O movimento livre é de caráter informal e lúdico, pois prevê a iniciativa da 

criança. Porém deve ser planejado pelo educador, é um momento em que as crianças brincam livremente, de 

acordo com suas próprias regras e experiências. Este momento é livre para as crianças escolherem do que 

desejam brincar, por exemplo: brinquedos trazidos de casa (os quais não precisam se restringir a apenas 

um dia da semana), embalagens vazias, bolas de vários tamanhos, túneis, velotrol, tecidos, caixas de 

papelão de diversos tamanhos, cestos, petecas em espaços como o tanque de areia, parque, pátio, gramados, 

etc. Elas podem também fazer variações de brincadeiras e dos recursos oferecidos. A função do educador é 

de observá-las o todo tempo, para posteriores registros, além de interagir, brincar com elas para se 

aproximar das situações de comunicação e também poderá intervir provocando sempre a reflexão da criança 

sobre suas atitudes, caso necessário.  

Movimento dirigido: O Movimento dirigido é o momento das brincadeiras planejadas pelo 

educador, com a função de explicar as regras e variá-las de tempo em tempo, propondo a interação e 

desafios entre os pequenos. O educador deve planejar brincadeiras que exercitem a imaginação da criança, a 

criatividade, o equilíbrio, a coordenação, a agilidade de movimentos e o raciocínio, pois “... o pensamento 

da criança evolui a partir de suas ações, por isso as brincadeiras são importantes para o desenvolvimento 

do pensamento infantil e quanto maior for à imaginação das crianças, maiores serão suas chances de 

ajustamento ao mundo ao seu redor”. (CUNHA, 2001, p.23).  
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  Nas turmas de Maternal I a brincadeira dirigida poderá se repetir por três dias ou mais, para que se 

apropriem, porém em dias alternados, (podendo explorar mais de uma brincadeira por dia. Exemplo: uma 

já conhecida e outra nova). Quando houver turmas de Maternal I integral, as brincadeiras deverão ser 

diferentes nos dois períodos, por isso há a necessidade dos educadores terem uma comunicação e 

socializarem seus planejamentos semanais.  

 

Observação: O movimento livre e o dirigido deverão acontecer, impreterivelmente, 

na área externa. 

 

LINGUAGEM PSICOMOTORA 

CIRCUITO 

 Brincadeiras e jogos que envolvam correr, subir, descer, escorregar, pendurar-se, movimentar-se, 

dançar, etc.  

 Brincadeiras que utilizem habilidades como força, velocidade, resistência e flexibilidade nos jogos 

que participa como: correr com um pé, pular corda, subir, descer, pular, rolar, etc. 

     Exemplo de um circuito utilizando-se de uma história “Era uma vez um sapo muito, muito sapeca 

que adorava explorar a floresta e fazer novas amizades! Mas, para conseguir cumprimentar todos os seus 

amiguinhos, ele passava por muitos desafios pelo caminho. O primeiro deles eram as pedras que ficavam 

afastadas umas das outras no lago (colocar pneus mais afastados imitando as pedras), sobre as quais o 

sapinho deveria saltar para chegar ao outro lado (crianças saltam e caem dentro dos pneus). O sapo se 

esforçava muito, pois ele não queria cair no lago e chegar molhado na beira do lago. Depois de tanto 

esforço, o sapinho ainda tinha de subir um morro muito alto( criar uma rampa inclinada, ou mesmo 

escada para escalarem) e lá no topo passar pela ponte da floresta,  a qual permitia uma vista linda de todo 

o ambiente (passar pela escada apoiada pelos pneus) para descansar de tanto esforço o sapinho descia 

rolando o segundo morro(colchões em cima de algum objeto na diagonal formando uma nova rampa 

inclinada e então ultrapassava saltitante as árvores caídas(caixas de refrigerante pelo caminho e cordas 

no chão), só então ele conseguia encontrar seus melhores amiguinhos da floresta!!!” (NISTA-PICCOLO 

et all. 2012) 

     Este é um exemplo de circuito que se utiliza do jogo simbólico para desenvolver as 

potencialidades corporais e imaginativas das crianças. 
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BRINCADEIRAS – LINGUAGEM MUSICAL E CORPORAL 

 Brincadeiras, que envolvem o canto e o movimento, simultaneamente, favorecendo a percepção 

rítmica, o conhecimento das partes do corpo e o contato físico. Alguns exemplos: Eu conheço um 

jacaré; Vamos passear na floresta; Fui ao mercado, comprar..., entre outras. 

 Brincadeiras de esconder são momentos de agradável interação com o outro. Pode-se também 

esconder objetos para que as crianças os encontrem. Como exemplo, esconder um despertador fica mais 

interessante, tentar encontrá-lo ouvindo as batidas. Outras brincadeiras, como Balança caixão; Estátua; 

Batata quente; Pega-pega; podem fazer parte destes momentos de interação e brincadeira. 

 Brincadeiras de roda, favorecem o desenvolvimento da noção de ritmo individual e coletivo. Além de 

integrarem a poesia, a música e a dança, proporciona às crianças a possibilidade de vivenciar a própria 

cultura. Seguem alguns exemplos: Lagarta pintada, A linda rosa juvenil, Escravos de Jó, Terezinha de 

Jesus, A canoa virou, Fui no Itororó, entre outras. 

 Brincar de bater as mãos em superfícies bem diferentes – mesa, almofadas, balde de plástico, caixa 

de papelão, lata, água, possibilitando à criança perceber as diferenças tanto na sensação das mãos como 

nos sons que provoca. Essas brincadeiras podem ser de reação circular. “Dialogar” por meio das batidas 

também promove a imitação dos gestos. 

BRINCADEIRAS COM OBJETOS DIVERSOS 

 Com objetos diversos: bolas de vários tamanhos; Bexigas; Bambolês; Elástico; Cordas; 

Caixas de papelão; Colchonetes; Pipa; Peteca; Cavalinho de pau, entre outros. 

 Com objetos macios e ásperos, leves e pesados: utilizar utensílios com água no caso de objetos 

leves e pesados, movimentar a água e brincar com elas. 

 Com papéis de diferentes tipos (jornal, celofane, s 

 da, papéis brilhantes): brincar de amassar, fazer o papel voar, dobrar, esticar. 

 Com tecidos: brincar de puxar as crianças com os tecidos, montar refúgios com tules 

preferencialmente com tule para maior visualização, perceber as texturas dos diferentes tecidos. 

 Com areia – esconder os pés, as mãos, fazer chuvinha de areia, encher a mão de areia e jogar no 

baldinho. Fazer bolos, túneis, morros. Dispor para as crianças copinhos de iogurte vazios, colheres, 

funis, garrafas pet para brincar nestes momentos. É importante convidar as crianças para lavar a areia 

como prática cotidiana, antes de brincar. Basta colocar a areia no fundo do balde, encher de água, mexer 

com a colher, para que a sujeira saia junto com a água. (BRASIL, módulo III, 2012). 

 Com água – usar objetos que se modificam com a água como esponja, pano, objetos que 

afundam ou flutuam, que soltem pequenas bolhas quando estão cheios, que espirram a água. Encher e 

esvaziar recipientes. Os bimestres mais adequados para isso são o primeiro e o último devido ao clima. 

 Com farinha de trigo e água -  fazer uma massa para apertar, bater, achatar e participar da 

transformação que o material vai sofrendo. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA 

 

 
 

O acesso à educação tem  início na educação infantil, na qual se desenvolvem as bases necessárias 

para a construção do conhecimento e desenvolvimento global da criança. Nessa etapa, o lúdico, o acesso às 

formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, 

psicomotores e sociais e a convivência com as diferenças favorecem as relações interpessoais, o respeito e a 

valorização da criança.   

Do nascimento aos três anos, a educação inclusiva se expressa por meio de atividades de estimulação 

precoce, que objetivam otimizar o processo de desenvolvimento e aprendizagem.  

O trabalho do educador pode se dar em parceria com outros especialistas da saúde e educação, com 

instituições especializadas na habilitação e reabilitação de crianças com deficiências, programas de 

intervenção precoce e apoio às famílias. Esses serviços de educação especial desempenham papel importante 

de apoio e suporte à escola comum, por meio de trocas inter e transdisciplinares, de cooperação e de 

orientação para adaptações e complementações curriculares.  

Para que as crianças com necessidades educacionais especiais possam participar com sucesso na 

educação infantil há necessidade de educadores empenhados na interação, acolhida e escuta dessas crianças, 

interessados em compreender suas necessidades e desejos, e disponíveis para interpretar suas formas de 

expressão e comunicação, muitas vezes diferentes daquelas das demais crianças da mesma faixa etária. E, 

principalmente, é preciso que desejem querer ajudar as crianças a crescer e conhecer o mundo. 

Diante disso é importante que os educadores fiquem atentos para os seguintes comportamentos infantis 

que refletem os principais sinais de alerta na fase dos 0 a 3 anos: 

 Sons variados não acordam a criança; 

 Agitação e sono interrompido; 

 Segura ou protege as orelhas com frequência; 

 Sempre que pode aumenta o volume dos objetos (TV, rádio) para escutar; 

 Os sons fortes (como uma buzina) não lhe chamam a atenção; 

 Coloca objetos muito próximos aos olhos; 

 Olhos irritados: vermelhos, com secreção ou lacrimejantes; 

 Estrabismo; 

 Dores de cabeça com frequência; 

 Ao focalizar algo que lhe interessa, aperta os olhos ou franze a testa; 

 Seu equilíbrio se torna comprometido, caindo seguidamente; 

 Alguma parte de seu corpo se torna imóvel; 
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 Orelhas e olhos produzem muita secreção; 

 Falta de atenção ao que lhe é ofertado e ao que se tem na sala de referência; 

 Não corresponde aos sorrisos; 

 Não mantém contato visual com as pessoas; 

 Ao tentar pegar os objetos, sente muita dificuldade; 

 Atraso no surgimento da linguagem; 

 Não interage com as demais crianças ou se isola; 

 Dificuldade com instruções simples; 

 Autoflagelação; 

 Desinteresse por brinquedos; 

 Não responde ao próprio nome; 

 Dificuldade para imitar; 

 Ausência da comunicação social (exemplo: tchau, beijo) 

 Dificuldade em nomear objetos cotidianos; 

 Ausência do balbucio; 

 Aversão pelo toque; 

 Aparecimento de tiques estereotipias ou movimentos atípicos exacerbados; 

 Não demonstra interesse em brincar com o próprio corpo; 

 Anda na ponta dos pés; 

 Baba constante; 

 Não responde adequadamente as expressões faciais e entonações de voz; 

 Usa somente a 3ª pessoa; 

 Expressão facial estável; 

 Não reage ao estímulo da música; 

Os educadores que perceberem um ou mais desses sinais, devem repassar a direção e/ou coordenação 

da escola para que encaminhamentos sejam realizados.  
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NA EDUCAÇÃO INFANTIL PREZA-SE:  

RESPEITO À INFÂNCIA E O DIREITO AO BRINCAR, AO CUIDAR E AO EDUCAR. 

 

 
 

 
 

Se os considerarmos, com certeza o trabalho oferecido às crianças será o melhor, onde cada educador 

dentro de sua função e com responsabilidade tenha o compromisso para que essa educação seja realmente de 

qualidade e a infância da criança pequena seja respeitada. As atividades não devem ser para entreter as 

crianças, mas que tenham objetivos definidos. O ambiente educativo precisa ser motivador e acolhedor para 

que a criança desenvolva todas as suas potencialidades.  Em todas as atividades a presença do educador é 

essencial para seu sucesso e também para o entusiasmo e encantamento das crianças.  
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