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RESUMO 
 

A pesquisadora buscou descobrir que o ser humano em suas diferentes fases do 

desenvolvimento busca sempre construir e aprender mais para aprimorar seus conhecimentos. 

Tudo requer planejamento e organização. Quando mais buscamos mais aprendemos isso 

implica que sempre precisaremos nos atualizar para renovar nosso conhecimento. Quanto 

mais buscamos mais o nosso corpo absorve uma capacidade de melhor aprender e conhecer. 

Assim conseguimos viver melhor e sentir melhor o que nos é oferecido. Através das 

atividades lúdicas, desenvolvem-se várias capacidades de aprendizado e assimilações. As 

crianças através de brincadeiras, jogos, danças se desenvolvem com maior eficácia. As mesmas 

conseguem explorar e refletir sobre a realidade educacional e social na qual se vive. A 

participação dos pais é de suma importância na vida das crianças que estão iniciando na escola. 

É nesta fase que se consegue o melhor de cada criança.  

 

Palavras-Chave: Educação Infantil; Criança; Professor. 

INTRODUÇÃO 

A educação vem passando por várias modificações ao longo dos tempos. Desde as 

civilizações mais antigas até os dias atuais. Estamos vivendo um momento em que visamos 

muito o desenvolvimento humano. Então devemos nos preocupar como melhorar o 

desenvolvimento pedagógico na educação infantil? 

Este artigo tem como objetivo de estudo esclarecer as dúvidas do educador de 

Educação Infantil e contribuir para a formação daqueles que trabalham nesta área e que visam 

à importância na fase da vida infantil. A pesquisadora deste artigo fez uma pesquisa juntos 

aos projetos pedagógicos e pode perceber que os mesmos poderiam ser abordados com mais 

habilidades e competências pelos professores que deveriam compreender a necessidade da 

mudança em seus planejamentos diários. Onde poderiam incluir brincadeiras, músicas e 
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teatro. Essa metodologia irá possibilitar as estratégias e desenvolver o cognitivo, afetivo e 

social das crianças.   

O desenvolvimento da criança se faz através dos estímulos que ela recebe. Assim 

quando conseguimos despertar o interesse da mesma conseguimos colocar em prática todo o 

seu conhecimento e também sua criatividade. Por esse motivo, pesquisamos sobre a 

importância da formação contínua de professores na Educação Infantil. 

O Coordenador Pedagógico e o professor devem está preparado para motivar seus 

alunos em seu processo de aprendizagem, entre eles o ambiente escolar. Para se tiver um 

processo educativo de qualidade. Este ambiente deve ser um ambiente educativo e bem 

organizado, como menciona Kramer (2006), que não basta apenas materiais didáticos 

adequados, embora esses sejam de extrema importância, é preciso também que eles estejam 

articulados de maneira que favoreça a construção do conhecimento da criança. Isto é a criança 

da educação infantil não necessita somente do ambiente da sala de aula, necessita de toda a 

escola e em algumas vezes, até mesmo fora dela. Percebendo-se essas necessidades que  as 

crianças se encontram visarei expor  como ser humano pleno. Para atuar na educação infantil 

é necessário conhecer as crianças, suas características e seus direitos, conhecer a metodologia 

própria para atuar como mediadora, bem como a legislação que possibilite a formação de um 

cidadão na atualidade e que respalde um verdadeiro trabalho pedagógico na educação infantil.   

 

1. A EDUCAÇÃO INFANTIL NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA: LEI 

DE DIRETRIZES E BASES 

 

Art. 29 – A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físicos, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

Art. 30 – A educação infantil será oferecida em: 

 I – Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

 II– Pré-escolas para as crianças de quatro a seis anos de idade. 

Art. 31 – Na educação infantil a avaliação se fará mediante acompanhamento e registro do seu 

desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental. 

 

  Considera – se como Educação Infantil o período de vida escolar. Em que atende 

pedagogicamente com idade de 0 a 6 anos (Brasil). Na Educação Infantil as crianças são 



estimuladas através de atividades lúdicas e jogos a exercitar sua capacidade motora, fazer 

descobertas e iniciar o letramento. 

  A atual LDB estabelece que a educação infantil seja a primeira etapa da educação 

básica. Percebe – se que a criança quando pequena requer maior atenção do seu responsável. 

Quando uma criança vai crescendo e com ela sua capacidade aprender, suas atitudes 

capacidades formando assim sua independência em cada fase da vida. 

   Entretanto, a Educação Infantil é de suma importância para a vida educacional da 

criança. Pois se a criança tem um bom acompanhamento domiciliar, melhor será seu 

desempenho escolar. 

   A educação da criança pequena vem crescendo de forma acelerada, daí se vem à 

necessidade da família de contar com uma instituição qualificada e adequada para aderir à 

necessidade da criança. Muitos pais necessitam trabalhar e, não tem com quem deixam seus 

filhos. E por este motivo precisam de escolas com tempo integral onde possam deixar seus 

filhos e ter uma educação de qualidade. Ressaltando que a primeira educação vem da base que 

é a família onde também é a primeira socialização da criança. A escola será um complemento 

desta socialização com um suporte maior no aprendizado educacional. 

A inteligência se forma apartir do nascimento da criança, então não podemos 

descuidar dessa fase inicial. E sim, explorar da maneira correta o desenvolvimento da criança 

dando estímulos para que a mesma busque o interesse pelo aprender a cada vez mais e tenha 

um cérebro ativo. Nessa fase qualquer estímulo exerce maior influência sobre o raciocínio. 

Então busque explorar a linguagem, os números e a musicalidade que ajuda muito no 

desenvolvimento pedagógico da criança. 

É dever da família, da sociedade e do poder público assegurar os direitos das 

crianças na fase inicial proporcionando uma vida saudável, com direito á lazer, esporte e uma 

educação de qualidade. Para que isto,se torne real se faz necessário que os governos façam 

uma reciclagem em seus professores fazendo uma formação continuada, onde seja aprimorado  

seus conhecimentos e que os mesmos possam não somente ensinar conteúdos didáticos e sim 

ajudar a formar cidadãos.Não precisamos de mais leis e sim fazer com que as que existem 

sejam realmente respeitadas e cumpridas.   

 

2. EDUCAÇAO NO BRASIL: CONTEXTO ATUAL 

 



                          A Educação é um desafio em todas as suas dimensões. Já relatou 

Paulo Freire que não há Educação sem Amor. O amor é um sentimento terno, próprio que 

transforma e move barreiras e nos move para um mundo mais humano e educativo. 

                       Desde os primeiros anos que não há investimentos e nem uma 

estrutura na educação. E os educadores são obrigados a trabalhar de maneira muitas vezes 

precária para não paralisarem seu trabalho. Quer prova de amor maior? A cada novo dia 

trabalha para educar criança e não somente pelo que são recompensados e sim, por saberem 

que estão contribuindo para formarem cidadãos mais humanos. Ou seja, os professores doam 

suas sua vida para um melhor aprendizado de seus alunos.  

                        Nos dias atuais apenas dois métodos pedagógicos são adotados como 

maior frequência a educação tradicional (Método Fonético) e a escola nova (Construtivismo). 

Com isso ocorre uma polarização de posturas educacionais e que devemos lutar para 

exercermos outros métodos onde os alunos aprendam não somente para a didática mais se 

construa cidadãos críticos e conhecedores de seus deveres e direitos. 

                         O contexto atual tem exigido da educação mudanças significativas 

desafiando cotidianamente os educadores a mudarem as estratégias de ensino proporcionado 

uma para a aprendizagem por meio de situações desfiaduras, que permitem aos educando a 

lidar com o novo, visando o alcance de competências. 

                           Dessa forma a escolas deve está organizada de forma que dê conta 

de atender as exigências das transformações e com isso oferecer uma educação de qualidade 

primando pelo bom desenvolvimento do educando. 

                        Dentre os vários modelos pedagógicos insere-se nele a Educação 

Infantil sendo prioridade no atendimento contínuo das crianças dessa faixa etária.  

                      Entretanto, os educadores devem está preparados para acolher com 

amor, dedicação e formação profissional seus pequeninos para assim os conduzirem á um 

convívio social em seu novo “lar” que é a sala de aula. Este espaço se torna por alguns 

instantes um dos melhores lugares a ser explorados pela criança chegando á ser acolhedor ou 

não. Por isso é preciso ser um educador disposto a cultivar seu aluno com todos os recursos 

que conhecer. Um bom professor procura não somente ensinar e sim conhecer o seu aluno 

como um todo para lhe proporcionar momentos enriquecedores no aprendizado. 

 
  

3. O MODELO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

 



Investir nas crianças de 0 a 6 anos é uma meta da educação. Assim sendo, o currículo 

da educação infantil devem ser elaboradas com situações planejadas proporcionado as 

crianças autonomia, vivenciando experiências, fazendo escolhas, tomando decisões, 

aprendendo a fazer, a conviver, a ser acima de tudo realizar descobertas. 

A equipe técnica pedagógica deve –se preocupar – se com os diversos momentos 

vividos pela criança no espaço escolar e também no período de tempo em que ela vai para a 

escola, para isso é necessário organizar um ambiente agradável, colorido, com recursos 

pedagógicos propícios a faixa etária, com uma equipe pedagógica preparada nos aspectos do 

conhecimento dessa área e também comportamental primando pela afetividade. 

Os ambientes devem ser organizados e seguros proporcionando as crianças 

autonomia para o deslocamento, as salas de aulas devem ser organizadas de forma que as 

crianças tenham acesso aos materiais pedagógicos, portanto o ambiente da sala de aula deve 

ser arrumado de forma que a professora interaja com seus alunos, neste aspecto (KRAMER, 

2006, p.80) destaca “Além disso, as mesas, cadeiras e estantes precisam ser distribuídas pela 

sala de aula de modo a reservar um espaço livre destinado ás atividades da professora com 

toda a turma.” Dessa forma o trabalho coletivo torna – se favorável para a troca de 

experiências entre os alunos. 

  
 

4. O COORDENADOR PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

O coordenador pedagógico tem um papel muito importante no acompanhamento dos 

educados dessa fase da educação primando pela qualidade do ensino, e respondendo pela 

integração e articulação do trabalho pedagógico – didático, mediando á prática educativa e 

dos projetos realizados na escola. A coordenação pedagógica em instituições de educação 

infantil é uma necessidade fundamental sabe-se que os desafios apresentados por esta fase são 

complexos, segundo Alves (2001, p. 35). Sobre a educação infantil, certamente os desafios 

apresentam-se ainda de modo mais divergentes, o que pode ser entendido pelas 

especificidades que compõem essa fase da educação. 

A legislação trabalhista vigente designa que o coordenador pedagógico não possui 

uma função própria, logo se percebe que ele deve estar em diferentes espaços da escola, 

contudo é necessário um “olhar diferenciado” para a educação infantil, por receber alunos na 

faixa etária a partir de dois anos e ainda pelo desenvolvimento social, emocional, 

físico/psicomotor e cognitivo. 



Nesse pressuposto cabe ao coordenador pedagógico mediar junto com os professores 

às estratégias de ensino, planejar as atividades lúdicas, possibilitando o desenvolvimento 

integral da criança, oportunizando – a estímulo da capacidade de pensar, opinar e resolver 

situações difíceis e conflitos provocados pelas exigências dos adultos. 

 

 

5. ATITUDES DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

O professor tem um papel importantíssimo na educação das crianças, pois ele é quem 

tem a missão de desenvolver com o educando a experiência do cotidiano educacional, 

portanto cabe a ele motivar e cativar os alunos agindo com tranquilidade e ao mesmo tempo 

sendo firme. Ser firme, não é autoritário, é estabelecer com a criança uma relação de respeito 

e confiança, segundo destaca-se abaixo.  
 

A dinâmica do trabalho do professor é sustentada principalmente pelas relações que 

estão estabelecidas com as crianças e entre elas. 

Para que se costura um ambiente de confiança, cooperação e autonomia, as formas 

de agir dos professores precisam estar pautadas por firmeza, segurança e uma 

relação afetiva forte com as crianças. (KRAMER, 2006, p.85) 

 

Outro aspecto importante para o professor da educação infantil é a forma como ele 

incentiva a criança percebendo o que ela faz de correto e o que fará errado, e favorecendo a 

mesma a oportunidade de perceber a atividade proposta destacando a importância do trabalho 

coletivo, onde todos tenham a oportunidade de participar e ser ouvidos. 

Por fim, deseja – se que o professor tenha também presente o valor da afetividade, 

como condição para uma aprendizagem significativa. Assim, ao lado da seriedade e da 

atenção que o estudo exige,resguarda-se o espaço da alegria, da convivência, da empatia e da 

solidariedade no ambiente escolar. 

 

6. O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

O trabalho do lúdico na Educação Infantil com crianças de o há cinco anos favorece 

muito o desenvolvimento da aprendizagem. 

As atividades lúdicas desenvolvem nas crianças a memorização, atenção e desperta 

as mesmas para um melhor desenvolvimento em seu aprendizado. 

Quando o educador busca trabalhar com músicas, danças, teatros e brincadeiras 

durante o cotidiano o andamento dos alunos melhoram. Elas amadurecem o cognitivo, e 

adquirem um melhor estímulo no seu aprendizado. 



O coordenador pedagógico deve trabalhar junto com os professores a melhor maneira 

de expor o lúdico em sala de aula. Também devem ser observadas as dificuldades que 

algumas crianças apresentam na assimilação da aprendizagem Du rente o desenvolvimento de 

alguma atividade. 

Dessa forma o educador deve preparar um trabalho que faça de seu aluno um ser 

pensante. Não somente em seu desenvolvimento educacional e sim, prepará – lo para ser e 

crescer na sociedade.  

Percebemos que alguns alunos se desenvolvem melhor através das brincadeiras, 

jogos, danças... Pois em muitos casos há uma identificação da criança e assim melhora o seu 

raciocínio. Deve-se trabalhar em conjunto o lúdico com o aprendizado pedagógico. Para 

enfim, educar os alunos através das brincadeiras mais sem sair do processo educacional. 

 

 

7. A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA 

 

Muitos pais não dão importância à primeira fase educacional de seus filhos. Ou seja, acham 

que pintar, cobrir e brincar é bobagens. E então deixam de cultivar em seus filhos à vontade 

eu interesse de estudar. 

Nem percebem que neste momento que devem estão presentes para que seus filhos tenham 

interesse pelo que fazem. Por mais simples que seja qualquer atividade leva o aluno á 

demonstrar sua capacidade de melhor desenvolvimento. 

Na pintura é possível analisar se um aluno está com problema ou não. No intervalo quando 

não sabe compartilhar com seus amigos. Através de um desenho passam se estão felizes ou 

tristes.  

Daí constatou que devem ser feito perante aos pais uma formação da importância da 

Educação Infantil. Para que eles busquem mais ajudar seus filhos não somente com elogios 

mais na participação nas tarefas de casa. Estimulando a leitura. E participando assiduamente 

na vida escolar de filhos. 

 

A escola deve fazer o seu papel que é ensinar. E os pais o seu que é educar. Juntas escola e 

família se cativa melhor o aprimoramento dos alunos. Pois a base para o sucesso de qualquer 

individuo esta na primeira escola que é a família. É nela que a criança aprende a ser sociável, 



partilhar com os outros e a respeitar seu semelhante. Claro que não se aprende tudo de uma 

vez, isso vai sendo rotulado no convívio do dia – a – dia. 

 

A educação infantil é onde a criança terá o primeiro convívio com a sociedade fora de casa. É 

nela que a mesma vai descobrir um novo mundo. Onde terá que saber dividir o espaço e 

brinquedos com outras crianças. Deixará de viver no seu “mundinho” para conviver em um 

espaço amplo e cheio de obstáculos que serão vencidos no decorrer de cada ano. 

                                     

Dizem os psicólogos e confirmam, na prática, professores e psicopedagogos, 

que não há desenvolvimento equilíbrio e saudável da criança, sem a família. 

A escola contribui para a socialização crescente da criança, porém, é na 

família, que ela encontra todos os insumos necessários (autoestima, 

afetividade, confiança, motivação, intrínsecas, quadro de emoções saudáveis, 

aceitação, autonomia, intencionalidade, decisão, maturidade, respeito 

elementos de reciprocidade etc.) Para aguar este processo de socialização e 

de sócia afetividade, chão e base de sustentação para o desenvolvimento da 

aprendizagem (CARNEIRO, 2010, p 143). 

 

     O maior compromisso de educar acontece na primeira escola que é família. Os pais 

devem ter uma mais responsabilidade, coerência, para uma melhor participação na vida escola 

de suas crianças. Sabe – se que é na família que a criança concentra toda a informação para a 

sua vida seja ela familiar, social e escolar para o seu futuro. Podemos então afirmar que a 

família é o topo da pirâmide para um futuro promissor da criança. As crianças necessitam de 

uma boa base familiar para não ocorrer atropelos em sua vida estudantil.   

                    Quando temos crianças bem cuidadas temos uma maior facilidade em 

fazer – lãs aprender. É de suma importância na vida das crianças que estão iniciando na escola 

a participação ativa dos pais contribuindo de diversas maneiras. Auxiliando nas atividades, 

contação de histórias, brincadeiras entre outras atividades. È nesta fase que a criança desperta 

sua imaginação. Assim estimula sua criatividade e amplia seu vocabulário. As atividades 

feitas no cotidiano da criança devem ser transformá – lá em um ser pensante. Possibilitando 

assim a troca de informações com outras crianças. O enriquecimento de suas capacidades 

próprias mediante os incentivos de seus educadores. Cada criança é diferente uma da outra 

mais todas necessitam das mesmas coisas AMOR, CARINHO E ATENÇÃO. 

                  Quando se faz tudo isso com uma criança veem que ela reage de maneira 

esplendorosa. Uma criança com autoestima ajuda as outras crianças a melhorarem também 

seus valores e conhecimentos. A leitura diária o incentiva a buscar o novo. O 

autoconhecimento de suas responsabilidades e valores, as experiências que poderão ser 



corporais e culturais por meio das atividades de socialização. A criança que aprende com 

satisfação logo consegue explorar o mundo que está ao seu redor. Assim, podemos deduzir 

que criança que é incentivada e orientada por seus pais a estudar aprende melhor e demonstra 

melhor convívio social. 

 

8. AS ATIVIDADES E AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

        São presente na rotina da educação infantil diverso atividades que fazem parte do 

currículo. Portanto é imprescindível que a equipe pedagógica planeje muito bem as atividades 

a serem desenvolvidas. Dentre as atividades propostas destaca-se: 

 Hora da roda: é o momento em que o professor convida todos ao acolhimento, a 

integração, a relação de pertença, ele terá a oportunidade de conhecer cada um dos alunos. 

Para esse momento pode fazer uso de atividades que envolva: músicas, brincadeiras de roda, 

estabelecer regras e conversar sobre os trabalhos que estão sendo realizados. 

 Hora da atividade: esse é o momento de fazer o aluno pensar. Fazer com que ele 

utilize os processos mentais, portanto as atividades são de conhecimento lógico – 

matemáticos, de natureza física, sociais, ou seja, atividades diversificads que proporcione a 

criança o desenvolvimento do seu cognitivo. 

 Artes plásticas: essa atividade visa difundir o repertório das crianças, aperfeiçoando a 

leitura, as escritas. O professor deve fazer uso de técnicas trazendo para a sala de aula 

materiais como gravuras, obras de arte para que a criança amplie o seu mundo visual. 

 Hora da história: é o momento do professor trabalhar a concentração, o ato de ouvir, 

de pensar e sonhar. Pode-se fazer uso da história interpretada pelo professor ou musical. 

 Hora da brincadeira: a brincadeira é umas atividades essenciais na educação infantil, 

para alguns “brincar” é perder tempo, no entanto o brinquedo é essencial na infância, pois 

gera crescimento possibilitando á criança a exploração do mundo. 

 Hora do lanche/Higiene: a hora do lanche também deve ser muito bem planejada, 

adis disposição dos móveis, deve haver lixeiras, momento de partilha, orientação sobre os 

hábitos de higiene. Como lavar as mãos, escovar os dentes e ainda aproveitar para favorecer 

os benefícios da saúde.  

 Hora das Atividades Físicas: o movimento corporal é importantíssimo para o 

crescimento da criança, desenvolvendo a flexibilidade, nesse moimento deve-se fazer o uso 

dos brinquedos do parque, subir, descer, escorregar, pular é os movimentos que estimulam a 



força e a energia das crianças. Pode ser utilizadas músicas. A dançar também é uma atividade 

de estímulo e relaxamento. 

 Atividades extraclasses: interagir com a comunidade também é algo que favorece o 

desenvolvimento psíquico da criança, portanto levar as crianças ao parque, ao zoológico, 

teatro, jardins botânicos, reservas florestais, etc. 

Partindo dos pressupostos das atividades é necessário pensar na avaliação, planejar e 

avaliaras atividades caminha lado – a – lado. “Nesse aspecto atentamos para o que diz Kramer 

(2006, p. 94),” Nesse sentido, avaliar não é apenas medir, comparar ou julgar. “Muito mais 

do que isso, a avaliação tem uma importância social e política crucial no fazer educativo”. 

Na avaliação o professor é o mediador do processo, ou seja, acriança reproduz os 

conhecimentos transmitidos pelo professor e também da relação em que ela tem com suas 

outras crianças, por isso não se pode avaliar a criança somente pelo conhecimento especifico 

deve levar em conta todos os aspectos que ela estabelece no seu contexto social e todo 

trabalho pedagógico oferecido a ela. Portanto a avaliação é processual e contínua fazendo o 

registro periodicamente. Os alunos devem ser sempre o ponto principal da avaliação, pois é 

para eles que planejamos as atividades. 

Os alunos devem ser avaliados todos os dias através das atividades desenvolvidas em 

sala de aula. Porque muitas vezes os mesmos não conseguem demonstrar o que aprenderam 

nas provas. 
 

9. O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

             Considerando que o ato de planejar é buscar um melhor aprendizado para os alunos 

devemos considerar que planejar para a Educação Infantil irão surgir muitos questionamentos 

sobre o que fazer e como fazer para crianças pequenas. De forma em que ela compreenda e 

absorvem de maneiras simples o que está sendo abordado. 

          Pesquisas mostram que a educação Infantil é dada como uma etapa sem muita 

importância para os pais e alguns educadores. Daí constatou que nesta fase as crianças nãoi 

estando bem assistidas como deveriam ser principalmente nas escolas de baixa renda. 

       Atualmente muito se discute sobre a sobre a primeira educação básica. Pois foi observado 

que quando uma criança tem um bom desenvolvimento na educação infantil que a primeira 

base escolar melhor ela será durante tudo os o seu processo estudantil. 

      O planejamento busca auxiliares os professores ao um melhor trabalho com seus alunos. 

Saindo da rotina e transformando a sala de aula em um ambiente enriquecedor. Onde as 

crianças busquem a curiosidade, e assim aprendam com prazer. 



     Então o coordenador pedagógico juntamente com os professores devem criar projetos com 

temas que deverão ser orientados acaba novo projeto junto á instituição. 

    Sendo assim, o planejar é um ato indispensável na vida do bom educador.                                      

“Planejamento é uma mediação teórico – metodológica para a ação consciente e 

intencional”. (VASCONCELOS, 1995, p.79). 

 

O professor deve indaga-se a si mesmo. Qual a melhor maneira de planejar. E como 

ela deve ser estabelecida em seu cotidiano. 

  
       

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Percebendo a importância da educação infantil, cabe destacar a importância do 

trabalho eficaz a ser realizado nessa etapa que servirá como base para as demais etapas do 

ensino. Dessa forma uma organização pedagógica bem estruturada, as instituições com 

recursos para atender bem, a aplicabilidade da proposta pedagógica, com valores pautados na 

ética e na formação do indivíduo para a vida. 

Por isso cabe ao gestor escolar acompanhar e ampliar as mudanças dentro do 

contexto escolar de forma que a escola seja um espaço de interação para os alunos, os 

professores e os pais, ou seja, deve estabelecer critérios de participação de toda a comunidade 

escolar. 

O educador da Educação Infantil deve rever ser trabalho diariamente, aprimorando 

seus pontos positivos e corrigindo seus pontos negativos. Tentando assim, melhorar o 

desenvolvimento do educando buscando não somente ensinar as crianças pra o momento e sim 

formar cidadãos. Para serem humanos mais humanos e justos. 

A criança da educação Infantil deve ter um espaço livre. Para colocar em prática tudo o 

que está sendo ensinado. Assim, encontrará autonomia em seu desenvolvimento. Não nos 

esquecendo de que essa criança deve ser orientada e estimulada tanto pela família quanto pelo 

professor. 

Família e escola devem caminhar juntas dando assim, uma educação de qualidade para 

as crianças. Devemos ser conscientizados que o trabalho em equipe da família e da escola 

consegue oferecer um desenvolvimento espetacular para a criança 
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