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RESUMO 

 

No primeiro ano de vida a criança constrói a base física e psíquica para toda a vida, 

se tornando ou não um adulto saudável, autoconfiante, com sentimentos 

equilibrados e preparado para se desenvolver intelectualmente por toda a vida. 

Enquanto o adulto reflete sobre suas impressões de mundo, compreendendo-as e 

relacionando-as com outras vivências, a criança vivencia tudo intensamente, sem 

refletir sobre suas impressões, aprendendo através da observação e imitação dos 

gestos dos adultos. Sendo assim, nós, educadores, temos o dever de criar um 

ambiente que possibilite a formação sadia da criança, sendo exemplo no esforço de 

fazer o melhor. Para isso, é preciso entender como se dá o desenvolvimento infantil 

e quais são as necessidades das crianças com as quais lido no meu dia-a-dia. Este 

trabalho de conclusão de curso foi elaborado em torno do tema “Como ajudar o bebê 

no seu desenvolvimento”, com ênfase num Plano de Ação desenvolvido no berçário 

da Umei Padre Tarcísio. A metodologia utilizada no trabalho foi a investigação 

qualitativa. A partir do estudo sobre desenvolvimento infantil e do levantamento de 

atividades e brincadeiras que facilitam o desenvolvimento dos bebês, foram 

selecionadas algumas dessas atividades, as quais foram desenvolvidas no berçário 

da Umei. Durante todo o processo, as professoras interagiram com os bebês de 

forma a ajudar no seu desenvolvimento. Os registros foram feitos através de 

relatórios e fotografias. 

 

Palavras-Chave: Berçário – Desenvolvimento – Brincadeiras – Interação 

professor/bebê 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Percursos Educativos: Um Pouco de Minha Memória 

   

 Meu nome é Viviane e sou Educadora Infantil. Acredito que estou na área 

certa, pois adoro o que faço, e apesar de alguns desafios da profissão, me sinto 

realizada. 

 Venho de uma família de pais educadores. Cresci participando dos cursos e 

animações com crianças feitas por meus pais. Meu pai, antes mesmo da faculdade, 

já freqüentava a Praça da Liberdade e outras praças para brincar com a criançada, 

cantando, tocando sua flauta e fazendo brincadeiras de roda. Por muitos anos ele 

animou festas de aniversário e de empresas e deu cursos de Educação Lúdica para 

professores, junto com minha mãe, por todo o país. Mais tarde, meus pais 

começaram uma pesquisa de jogos de tabuleiros, adaptando alguns e criando 

outros, tudo feito com material simples e barato ou com sucata. Eles também 

possuem uma brinquedoteca itinerante e uma oficina de brinquedos para crianças, 

sempre trabalhando a atenção, criatividade, cooperação, coordenação motora e 

valores. 

 Desde bem pequena eu já participava e ajudava nos cursos e eventos 

ministrados por meus pais, e fui criando gosto pela educação e principalmente pelas 

crianças. 

 Comecei minha vida profissional quando voltei do Canadá e dei aulas em uma 

escola de inglês, para crianças, por seis anos. Ao mesmo tempo cursava pedagogia 

na Universidade Estadual de Minas Gerais, à noite. Escolhi este curso por gostar de 

crianças, pela vontade de estudar a Educação e por toda a vivência e experiência 

com meus pais nessa área ao longo da minha vida. Sabia que este era o meu 

caminho. No último ano da faculdade fiz um estágio de supervisão do Ensino Médio 

no Colégio Marista Dom Silvério, que foi suficiente para eu ter certeza que queria 

mesmo era trabalhar com crianças. 

 Como educadora, estou em busca de uma atuação com qualidade, em uma 

educação que privilegia o brincar como forma de expressão, pensamento e 

interação, auxiliando a criança a se desenvolver de forma plena e saudável, 

transformando-a em um cidadão autônomo, capaz de se relacionar melhor com as 
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pessoas, de ter uma maior clareza das situações em que vive, de lutar pelos seus 

direitos, de entender melhor suas emoções, vivendo com mais dignidade. 

 O tema da minha pesquisa é “Como ajudar o bebê no seu desenvolvimento”. 

Além de atuar com essa faixa etária e me encantar com o desenvolvimento dos 

bebês, sinto falta de material pedagógico voltado para essa idade, como atividades e 

brincadeiras, além de formas de interagir, que podem contribuir no seu 

desenvolvimento. 

 

 

1.2. A Educação Infantil na Umei Padre Tarcísio 

  

 A pesquisa foi feita na Umei Padre Tarcísio, vinculada à Escola Municipal 

Senador Levindo Coelho, localizada no bairro Serra, na regional centro-sul, em Belo 

Horizonte.  

 A Umei atende 270 crianças do Aglomerado da Serra, com idade de 4 meses 

a 5 anos, sendo 40 crianças no horário integral (até 3 anos de idade). Na escola 

trabalham 1 vice-diretora, 2 coordenadoras, 34 educadoras, 1 secretária, 4 

funcionários da limpeza, 4 cozinheiras, 2 porteiros, 2 vigias e 1 guarda municipal. 

 A escola possui uma cozinha, um refeitório, uma lavanderia, uma sala de 

multiuso (com equipamentos de televisão, vídeo, DVD e som, além de outros 

materiais pedagógicos), uma sala de professores, uma sala da direção/ 

coordenação), banheiros infantil e adulto, um fraldário, um lactário, um berçário e 

sete salas de aula. 

 Das salas de aula, 5 são para as turmas parciais e 2 são para as turmas 

integrais, além do berçário. As crianças são organizadas por ciclo de idades de 

formação, supondo que, junto a seus pares, as trocas socializantes serão facilitadas. 

Nas salas de aula, as crianças fazem suas escolhas individuais, brincam sozinhas 

ou em grupos, demonstram seus interesses, seus sentimentos, suas emoções e 

como lidam com seu corpo e sua sexualidade. Também acontecem atividades 

coletivas dirigidas pela professora. Em outros momentos, como o do banho de sol e 

o do parquinho, as crianças têm a oportunidade de conviverem com meninos e 

meninas de outras idades e também com outros profissionais da instituição. O 

mesmo acontece nos momentos das refeições, acrescentando a presença dos 

funcionários da cantina e da limpeza. Esses momentos, com pessoas diversas, 
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propiciam à criança diferentes interações sócio-culturais que acontecem nas 

diversas situações de conversas, brincadeiras e outras formas de trocas, por meio 

de diferentes linguagens, promovendo a aprendizagem das crianças e fornecendo 

aos professores elementos para melhor conhecê-las. 

 O tempo na escola é organizado em uma rotina que inclui horários para 

chegada e saída, para alimentação, banho de sol, higiene, além das atividades em 

salas de aula e em outros ambientes da escola (brincar, rodinhas, histórias, 

convivências, artes, fantoches, música, etc). 

 A Umei realiza vários projetos todos os anos, a partir da demanda 

apresentada pelos alunos e observação dos professores. Alguns exemplos desses 

projetos são: Identidade, Animais, Musicalização, Literatura, Poesias, Meio 

Ambiente, Higiene, Os Sentidos, Meus Dentinhos, etc. 

 A pesquisa envolveu, especificamente, o berçário, onde atuei com mais duas 

professoras. A turma de 2011 tem onze meninas e um menino, todos, no momento 

em que foi realizado o Plano de Ação, com idades entre oito e doze meses. São 

crianças frequentes, alegres e participativas. São carinhosos, receptivos e 

respondem às estimulações propostas para seu desenvolvimento global. As crianças 

gostam de dançar, cantar, brincar com os colegas e brincar pela escola. Adoram 

ficar livres pelo pátio e engatinhar na grama. 

 

 

1.3. Educar e Cuidar no Berçário: Justificativas e Objetivos 

  

 Os primeiros anos de vida são a chave para o desenvolvimento/aprendizagem 

das crianças. É o momento em que se estabelecem as habilidades afetivas, 

motoras, perceptivas, cognitivas, sociais e lingüísticas. No primeiro ano de vida a 

criança aprende a controlar seu próprio corpo e a dominar seus movimentos. É 

nessa fase que ela faz a sua primeira experiência de aprendizado. Não basta 

apenas cuidar dos bebês, mas temos que educá-los, dando-lhes afeto e 

estimulações corretas para um bom desenvolvimento, para que ela possa, no futuro, 

se tornar um adulto autoconfiante, com vontade própria, inteligência e equilíbrio 

emocional. 

 É importante levar em conta que o bebê não é um ser que deve apenas ser 

alimentado e higienizado. Ele é um ser que interage, que comunica, que quer ser 



12 

respeitado e tem sede de aprendizado. 

 O desenvolvimento psicomotor da criança está ligado à variação das 

condições ambientais, que interferem no seu progresso. E a falta de incentivo pode 

afetar este desenvolvimento, atrasando-o ou perturbando-o, uma vez que o estímulo 

está ligado à evolução das funções cerebrais. Vale ressaltar que o incentivo só é 

eficaz se realizado com afeto.   

 Minha pesquisa envolveu, especificamente, o berçário, onde atuo com mais 

duas professoras. Além de me encantar com os bebês e de acreditar na importância 

de educá-los desde o seu nascimento, sinto falta de material pedagógico que oriente 

a minha prática com essa faixa etária.  

 Para isso, busquei pesquisar o acervo de atividades, brincadeiras e formas de 

interação que contribuem para o desenvolvimento dos bebês, bem como realizar um 

Plano de Ação no berçário em que atuo, verificando os resultados. As brincadeiras 

no berçário envolvem algumas ações que devem ser bem planejadas, pois as 

crianças são bem pequenas.  

 Um dos objetivos específicos é verificar a aplicabilidade das atividades e 

brincadeiras no berçário, bem como sua eficácia no desenvolvimento dos bebês, e 

assim, potencializar nas crianças o desenvolvimento da oralidade, da coordenação 

motora grossa e fina, da atenção, da concentração, da musicalidade, da agilidade, 

do equilíbrio, do ritmo, da memória e da capacidade aeróbica. 

 Outro objetivo é interagir com os bebês de forma a contribuir para o seu 

desenvolvimento, possibilitando que, no futuro, ele torne um adulto autoconfiante, 

inteligente e equilibrado. 

 Acredito que esse trabalho contribuirá para a prática de muitos professores 

que se deparam com os bebês e se sentem perdidos no que desenvolver no 

berçário e, sem nenhuma orientação por parte da escola ou pouca bibliografia sobre 

o assunto, se dedicam apenas ao cuidar. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1. Educar e Cuidar no Berçário: Fundamentos Teóricos e Metodológicos 

 

 A busca de alcançar os objetivos traçados no âmbito desse trabalho de 

conclusão de curso, sintetizados no título “como ajudar os bebês em seu 

desenvolvimento”, depende de uma consistente fundamentação teórica e 

metodológica. Nesse sentido, apresentamos a seguir anotações das leituras 

desenvolvidas na disciplina Análise Crítica da Prática Pedagógica – ACPP e em 

outras disciplinas da pós-graduação organizadas em torno dos seguintes eixos: a 

contextualização da educação infantil brasileira; aspectos do desenvolvimento das 

crianças em geral e especialmente dos bebês; o papel das instituições de educação 

infantil; a importância da relação entre o professor e os bebês no berçário; e as 

diferentes dimensões curriculares da ação pedagógica na educação infantil: 

movimento, arte, identidade, autonomia, natureza, sociedade, oralidade, linguagem, 

brinquedos e brincadeiras. 

 

O Contexto Brasileiro da Educação Infantil 

 

 Os tempos atuais introduzem cada vez mais novas circunstâncias e 

condições à vida das crianças e à inserção social da infância. Segundo Levindo 

Carvalho (2011), o sentido que hoje em dia entendemos por “infância” constitui uma 

realidade que começa a ganhar contornos nos séculos XVI e XVII, mas nos últimos 

150 anos adquire expressão social. As mudanças ocorridas a partir do 

Renascimento promovem a integração da criança ao mundo adulto cada vez mais 

tarde. O tempo da infância fica demarcado como tempo da aprendizagem e 

escolarização. 

 Ao longo do século XX, foi-se criando, no mundo, instituições públicas de 

educação infantil. No Brasil, a partir de 1970, passou-se a valorizar a criança com 

um sujeito capaz de tirar proveito de uma educação sistemática e, esta, passa a ser 

portadora de direitos. Aumenta-se, então, a preocupação com a oferta de 

instituições voltadas para a educação infantil. Segundo Vieira (2011), “novos 

sentidos são atribuídos à educação da criança pequena visando articular as funções 
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de cuidar e educar, colocando possibilidades e desafios relacionados à formação, à 

identidade e à valorização dos profissionais que atuam na área” (p.02). 

 A Constituição Federal (1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) 

e, mais tarde, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (1996) consagraram o 

direito da criança pequena à educação infantil no âmbito dos sistemas de ensino. 

 A Constituição de 1988 define a responsabilidade do município para atuar 

com a educação infantil, em colaboração com a União e os estados. “Em síntese, a 

educação infantil é entendida, hoje, como direito da criança e de pais/mães 

trabalhadores, opção da família e dever do Estado, devendo sua oferta ser 

garantida, prioritariamente, pelo poder público municipal.” (VIEIRA, 2011, p. 03). 

 De acordo com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases – nº9394/96), a Educação 

Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e tem a finalidade de promover o 

desenvolvimento integral das crianças até os seis anos de idade em seus aspectos 

físico, psicológico, integral e social, Vale ressaltar que a educação infantil não é uma 

fase preparatória da infância, mas uma fase estruturante da vida. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 explicita no art.30, 

capítulo II, seção II que, “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”. O Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil - RCNEI adota a mesma divisão por faixas etárias contemplada 

nas disposições da LDB e define dois âmbitos de experiências: Formação Pessoal e 

Social e Conhecimento de Mundo. 

 Desta forma, a partir do RCNEI, as Proposições curriculares surgem com o 

propósito de nortear as práticas pedagógicas e acrescentar mais possibilidades, 

enriquecendo as propostas pedagógicas já existentes. Para efetivar essas intenções 

educativas, as proposições curriculares organizam-se em capacidades/habilidades 

que orientarão a seleção e organização dos conhecimentos, as experiências 

escolares para seu desenvolvimento e avaliação, levando em consideração as 

condições dos bebês e das crianças pequenas. O termo capacidade/habilidade está 

sendo empregado como um norte, uma meta geral de formação que os profissionais 

tomam como referência para a organização e o desenvolvimento das propostas de 

ensino. (PBH, 2011). 

 A concepção que orienta a elaboração destas Proposições Curriculares tem 

como pressuposto considerar as potencialidades do sujeito para a construção, 
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reconstrução, incrementação, reelaboração, inter-relação, afirmação dos 

conhecimentos a fim de possibilitar a compreensão e a solução de situações 

problema na sua vida e em seu meio social. (PBH, 2011). 

 A escola é, então, instrumento de dever social, trabalhando junto com as 

famílias. Hoje, os trabalhadores têm direito à assistência gratuita em instituições de 

educação infantil para seus filhos, e esta passa a ser direito das crianças. Tem se 

discutido muitas melhorias na área, mas ainda existem desafios e tensões para se 

chegar ao ideal. “A educação infantil, como toda política pública, é um campo de 

lutas: lutas por significados, por valores que orientam a organização das leis, das 

políticas e dos programas.” (VIEIRA, 2011, p.5). 

 Rosemberg (2010) diz que, após a aprovação do Fundo de Manutenção e 

desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais de 

Educação (FUNDEB), entramos em uma nova etapa da educação infantil. Mas a 

autora ressalta que:  

...é indispensável manter a mobilização social pela causa da educação 
infantil para que a aplicação da lei do Fundeb na educação infantil contribua 
para a melhoria do bem-estar da criança e, com isso, elimine a dívida da 
sociedade e da educação brasileiras para com a educação infantil e a 
criança pequena. (ROSEMBERG, 2010, p. 174). 
 

 Segundo a autora, a educação infantil ainda convive com diferenciados 

padrões de atendimento, acesso e qualidade, o que culmina em uma educação 

desigual e pior para os mais pobres desde a pequena infância. Rosemberg (2010) 

diz ser necessário expandir a oferta da educação infantil, acabando com as 

discriminações e melhorando a qualidade, tomando o cuidado de não transformar as 

instituições infantis em apenas uma fase preparatória do ensino fundamental. 

 Sendo direito e extremamente necessária, a Educação Infantil tem como 

obrigação atender às necessidades das crianças, tendo como eixos principais o 

brincar, o cuidar e o educar. Se, no passado, a criança era considerada apenas 

reprodutora do adulto, hoje é bastante claro que ela não apenas reproduz a cultura, 

como também a produz, sendo assim um ator social. 

 A Educação Infantil tem como objetivo promover o desenvolvimento integral 

da criança. E as instituições de educação infantil podem ser compreendidas como 

contextos potenciais de desenvolvimento humano, não só das crianças, mas 

também de seus pais, profissionais, comunidade e sociedade em geral. A Educação 

Infantil deve buscar promover igualdade de oportunidades, melhorando a qualidade 
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de vida das crianças, não reforçando desigualdades econômicas, sociais e de 

gênero. 

 Enfim, a Educação Infantil deve, junto com as famílias, atender as crianças de 

forma a contribuir para que elas se tornem cidadãs conscientes e felizes. 

 

 

Desenvolvimento Infantil 

  

 Ao tratar o desenvolvimento como elemento primordial na formação mental, 

intelectual e social de todo ser humano e, especificamente, quando se fala deste 

desenvolvimento na infância, é necessário relacioná-Io ao aprendizado. 

 Para Vygotsky (2010), a aprendizagem configura-se no desenvolvimento das 

funções superiores, mediante a apropriação e internalização de signos e 

instrumentos num contexto de interação. A aprendizagem humana pressupõe uma 

natureza social específica e um processo mediante o qual as crianças têm acesso à 

vida intelectual e afetiva daqueles que as rodeiam. 

 Para Wallon (2010) e Vygotsky (2010), os seres humanos aprendem através 

das interações que estabelecem no meio social em que vivem. Sendo assim, as 

possibilidades de aprender das crianças são determinadas pela qualidade das 

interações que estabelecem no meio no qual estão inseridas. Estudos sobre 

desenvolvimento e aprendizagem dizem que o ser humano se desenvolve na 

interação entre aspectos da natureza e da cultura. Nesse sentido, podemos afirmar 

que desenvolvimento e aprendizagem caminham juntos, isto é, na medida em que 

aprende, a criança se desenvolve. Verifica-se que a aprendizagem acontece muito 

antes das crianças ingressarem na escola, tornando-se base de todas as outras que 

se iniciarão na fase escolar. Desde que nascem as crianças vão aprendendo e se 

desenvolvendo, primeiramente através da ação física: observando, ouvindo, 

cheirando, pegando, mordendo e também por meio do brincar, da imitação, da 

repetição, da imaginação, da exploração e da experimentação. Dessa forma, vão se 

apropriando da cultura, se diferenciando dos adultos, criando sua identidade e, 

enfim, criando e transformando o mundo. (PBH, 2006). 

 Através das emoções que atuam no corpo, como choros, medos, alegrias e 

tristezas, a criança vai elaborando suas idéias e qualificando seus afetos, 

constituindo-se como pessoa. 
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 Segundo Vayer (1984), sensações, percepções e ações constituem um ciclo 

que se desenvolve, se enriquece e se organiza para constituir a personalidade; uma 

personalidade necessariamente original em relação aos outros. 

 Estudos sobre desenvolvimento infantil mostram-nos que a fase 

compreendida entre o nascimento e os seis anos é de extrema importância para a 

formação da personalidade da criança. Patinga (1992) diz que esta é a principal fase 

da vida de uma pessoa; o que acontece nesse período fica guardado para sempre. 

Se vivenciar, nesta fase, boas experiências, boa alimentação, carinho e estimulação, 

com certeza a criança será mais equilibrada quando adulta. Segundo Ferreira Neto 

(1995), é durante os primeiros seis anos que os padrões motores fundamentais 

emergem na criança e se aperfeiçoam de acordo com o desenvolvimento, ao nível 

dos movimentos de estabilidade, locomoção e manipulação de objetos. O 

desenvolvimento motor é um processo extenso e contínuo, evoluindo dos 

movimentos simples para os mais complexos. 

 De acordo com Hohmann (1997), o desenvolvimento da capacidade física 

como a força, por exemplo, acontece desde a fase intra-uterina, pois a criança será 

estimulada caso a mãe tenha hábitos sadios e pratique atividade física. Mesmo logo 

após o nascimento, se a criança vive deitada dentro do berço ou fica pendurada no 

colo da mãe, isto irá atuar decisivamente no seu desenvolvimento motor. 

 Para Keller Ignácio (2004b), os três primeiros anos de vida têm uma 

importância essencial para o desenvolvimento humano. A forma como aprendemos 

a andar, falar e pensar quando pequenos interferem nas qualidades humanas como 

confiança, coragem e perseverança. 

 No primeiro ano de vida a criança amadurece principalmente o sistema neuro-

sensorial. Ela atinge a posição ereta, aprendendo a andar, ampliando 

consideravelmente sua área de exploração motora, construindo sua base física e 

psíquica para toda a sua vida. 

 Já no segundo ano de vida, a criança aprende a falar, concentrando sua 

energia na respiração e sistema circulatório. Ela repete muitas vezes as palavras 

que aprende, imitando as falas das pessoas à sua volta e começa a contar. 

 No seu terceiro ano de vida, a criança aperfeiçoa a linguagem e começa a 

formar frases com estruturas gramaticais, despertando a capacidade de pensar. A 

criança se percebe como algo separado do mundo. Essa é considerada a fase de 

birras e teimosias, já que nessa idade ela começa a se confrontar com os outros. 
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Suas mãos ficam mais habilidosas, pegando com mais firmeza num lápis para 

desenhar e sendo capaz de se vestir sozinha. Também, nessa idade, as crianças já 

se referem a si mesmas pelo próprio nome. Seus movimentos apresentam 

significativos aumentos de força e velocidade, maior capacidade espacial e ótima 

flexibilidade, segundo Rodrigues (1993). 

 O principal trabalho formativo na criança ocorre no sistema neuro-sensorial. 

Segundo Keller Ignácio (2004b), o despertar da autoconsciência e a pequena 

possibilidade de memória da criança de três anos só são possíveis porque a base 

orgânica está, de certa forma, pronta. 

 O pensar da criança de três a cinco anos não é lógico ou abstrato, mas se dá 

na fantasia infantil. Ela brinca imitando os adultos e experimentando seu corpo, mas 

também imaginando e inventando, transformando objetos naquilo que ela precisa no 

momento. E é nessa fase que muitas perguntas surgem, sobre a vida e a morte, 

sobre a natureza e Deus e sobre ela mesma. Keller Ignácio (2004b) diz que é 

importante que respondamos a essas perguntas dentro da fantasia infantil e não já 

explicando as coisas de modo científico. Na idade de três a cinco anos a criança 

está amadurecendo o sistema rítmico (sistema respiratório e de circulação 

sanguínea), que é a base para o sentir. A criança sente, então, uma afinidade maior 

com o ritmo, a dança e a música. Tudo pode ser feito cantando e ela não se cansa 

de repetir músicas e brincadeiras. 

 Com cinco anos a criança está mais hábil fisicamente e sente vontade de 

trabalhar, ajudando os adultos em suas tarefas do dia-a-dia, na necessidade de 

exercitar suas habilidades motoras. Seu sistema metabólico-motor está 

amadurecendo e o pensar/planejar se torna mais forte, principalmente nas 

brincadeiras, que ela já leva do começo ao fim. 

 Por volta dos seis anos as forças formativas da criança se concentram na 

troca dos dentes de leite. As vezes, neste período, a criança se sente um pouco 

desanimada, não brinca com tanta fantasia, faz tarefas com pouca vontade e torna-

se agressiva. Keller Ignácio (2004b) afirma que a criança entra numa pequena crise, 

que faz parte desta idade e que nós, adultos, devemos ter paciência e entender que 

ela passará. 

 Finalmente, com sete anos, as funções orgânicas da criança estão 

desenvolvidas e também sua estrutura física vital que definirá o resto de sua vida. 

 Quando a criança começa a ir para a escola, algo novo no desenvolvimento 
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da criança acontece devido aos estímulos promovidos pela prática do professor. Aí, 

discute-se muito a questão da combinação do aprendizado com o nível de 

desenvolvimento da criança. Ou ainda, a aprendizagem e a capacidade de 

aprendizado. Vygotsky (2010) chama a distância entre o nível de desenvolvimento 

real e o nível de desenvolvimento potencial da criança de zona de desenvolvimento 

proximal. O nível de desenvolvimento real é determinado pela capacidade que ela 

tem de resolver problemas sozinha. Já o nível de desenvolvimento potencial é a 

capacidade de solucioná-los sob a orientação de um adulto ou com ajuda de um 

colega. 

 Para o autor, a zona de desenvolvimento proximal define algumas funções 

que ainda não amadureceram totalmente na criança. Ou seja, se ela é capaz de 

resolver alguma situação com a ajuda de outrém, significa que já existe nela um 

estágio de maturação que é fomentado ou estimulado no decorrer do processo 

escolar. 

 Em resumo, pode-se considerar que a zona de desenvolvimento proximal 

representa o nível de desenvolvimento real que a criança alcançará após os 

estímulos. Por isso, há necessidade por parte dos educadores, em conhecer e 

identificar tais níveis, para que, em cada caso, se aplique práticas e trabalhos 

coerentes com a necessidade de cada criança. 

          

O Desenvolvimento dos Bebês 

  

 É no primeiro ano de vida que os bebês estão tendo suas primeiras 

impressões sobre o mundo. Sendo assim, é importante lhes proporcionar 

experiências ricas, que possibilitem a formação sadia da criança. 

 Segundo Vasconcelos et al (2003), o bebê humano nasce muito imaturo do 

ponto de vista motor, o que faz com que a ele permaneça por dependente da ajuda 

de um adulto por determinado tempo. Entretanto, desde seu nascimento suas 

características perceptuais já estão bastante desenvolvidas, o que permite uma 

habilidade em estabelecer contato com o outro, comunicando-se e interagindo. 

 Fiamenghi (1999) diz que bebês de 6 meses de idade quando colocados face 

a face, demonstram comportamentos indicativos de reconhecimento e também 

interações que "são pontuadas por imitações e expressões emocionais, tais como 

curiosidade, simpatia, indiferença e irritação" (p. 111). 
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 Keller Ignácio (2004b) descreve as fases do primeiro ano de vida da criança. 

Segundo a autora, no primeiro mês o bebê quase só dorme e mama e não domina 

seus movimentos. Ele precisa da proximidade da mãe para se sentir seguro. No fim 

do primeiro mês o bebê já fixa o olhar num objeto ou pessoa e começa a se 

perceber como um ser diferente do mundo ao seu redor. No segundo mês o bebê 

sorri para as pessoas, percebendo-as, e começa a firmar a cabeça, aprendendo a 

virá-la para os lados. No terceiro mês ele acompanha com sua cabeça movimentos 

e sons. A partir do quarto mês a criança já fica acordada mais tempo durante o dia. 

Ela descobre suas mãos, usando-as para brincar e segura objetos que toca. 

Também emite os primeiros sons além do choro e começa a dar gargalhadas. 

Começa a movimentar seu tórax e, com muita força de vontade, aprende a se virar 

de bruços. Quando se cansa da posição, ela chora pedindo ajuda, pois ainda 

demora de três a quatro semanas para descobrir como se virar de volta. Já no quinto 

mês, deitado de costas, o bebê consegue levantar a cabeça e os ombros. Ele 

aprende a rolar e muda de lugar, se desejar. No sexto mês ele consegue sentar-se e 

no sétimo mês ele arrasta, tentando pegar um objeto. No oitavo mês o bebê senta-

se livremente e começa a engatinhar. No nono mês ele ajoelha-se e fica em pé, 

apoiando-se. No décimo e décimo primeiro meses ele coloca-se de pé e solta as 

mãozinhas, se equilibrando. Também gosta de arremessar objetos. Finalmente, no 

décimo segundo mês, o bebê dá os primeiros passos e passa a ver o mundo por 

outro ângulo. 

 Keller Ignácio (2004b) pontua que há crianças ágeis que andam antes de 

completar um ano e há crianças sonhadoras, que demoram mais em cada fase, 

postergando os primeiros passos. Ela diz que é importante respeitar o ritmo de cada 

criança e acompanhar todo o processo de desenvolvimento transmitindo-lhe 

confiança e afeto. É importante ressaltar que a criança não deve pular nenhuma 

etapa. Por exemplo, uma criança que do sentar logo passa a andar, sem engatinhar, 

deixa de desenvolver a força dos membros superiores e estabilizadores das 

escápulas, o que poderá levar a futuros problemas de ombro quando na fase adulta. 

 Em nenhum outro período de sua vida os seres humanos experimentam um 

desenvolvimento tão intenso como em seus primeiros anos. Desde que nascem, as 

crianças se movimentam, interagindo com o mundo e adquirindo cada vez mais 

controle sobre o seu próprio corpo. Para Campos e et al (2010), os bebês aprendem 

através da repetição, da imitação e da exploração sensorial, por meio do brincar. “As 
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crianças dessa faixa etária gostam de manipular, movimentar-se, montar e 

desmontar objetos, por e testar, empilhar, enfiar, empurrar. Imitar e ter contato físico 

com as coisas.” (CAMPOS E ET AL, 2010 – p. 224). Elas vão experimentando novas 

maneiras de utilizar seu corpo e seu movimento, expressando sentimentos, 

emoções e pensamentos, se comunicando e significando o mundo. 

 Conforme indicado no Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil - RCNEI (BRASIL, 1998), a linguagem é de extrema importância para a 

formação do sujeito, no desenvolvimento do pensamento e também para a interação 

com o outro e a construção de conhecimentos. Sendo assim, ela deve ser 

trabalhada com o bebê desde o seu nascimento. 

 

 

O Papel da Escola Infantil no Processo Educativo 

 

 Diferentes documentos estudados pela equipe da UMEI Pe. Tarcísio 

contribuem para aprofundarmos da discussão abaixo sobre o papel da escola infantil 

no processo educativo. 

 A principal razão pela procura de escolas maternais ou pré-escolas para as 

crianças, vem sendo atribuída à busca de um local adequado onde os pais possam 

deixar seus filhos durante o dia, tendo em vista que as mulheres (mães) entraram 

bravamente no mercado de trabalho. Esse espaço deve oferecer, então, suporte 

social maior para os pais e para as crianças. Assim, ele deve ser excitante e 

atraente, oferecendo um ambiente de contato com seus pares, desenvolvendo a 

prática de jogos, brinquedos, ou o uso de argilas e tintas, constituindo, portanto, um 

âmbito educacional. 

 É sabido que, desde cedo, a criança se depara com novas vivências, às quais 

ela é obrigada a encarar à sua maneira. Certamente, os adultos também vivenciam, 

freqüentemente, situações semelhantes e sentem-se embaraçados. As atitudes ou a 

maneira com que cada um encontra para resolver suas dificuldades e situações 

depende muito do modo como foram encaradas as vivências na infância. (PBH, 

2008). 

 Por isso, é importante fazer com que a criança vivencie o maior e mais 

diversificado número de experiências, conheça muitos objetos, enriqueça seu mundo 

real e imaginário, sabendo que ambos têm a contribuir em seu crescimento.  
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 O papel dessas instituições é fundamental no processo de 

desenvolvimento/aprendizagem das crianças, não somente para os conhecimentos 

formais, mas sobretudo para os conhecimentos da vida prática, como atitudes, 

valores e vida social. (PBH, 2006). 

 Por esse motivo, no trabalho de cuidar e educar, as instituições necessitam 

desenvolver uma ação intencional, adequando sua prática pedagógica às 

necessidades específicas das crianças e às suas possibilidades nessa etapa de sua 

vida, garantindo a diversidade de vivências, situações e experiências. 

 A instituição de educação infantil deve cumprir um papel socializador, 

desenvolvendo a identidade das crianças por meio de aprendizagens diversificadas, 

realizadas por situações de interação. Neste processo, a educadora deverá 

contribuir para o desenvolvimento das capacidades e conhecimento das 

potencialidades afetivas, corporais, emocionais, éticas e estéticas, contribuindo para 

a formação de crianças felizes e saudáveis. Deve acolher, dando segurança e 

confiança às crianças, garantindo oportunidades para que sejam capazes de: 

brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; 

utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita); 

estabelecer e ampliar relações sociais; estabelecer vínculos afetivos e de troca com 

adultos e crianças, fortalecendo a auto-estima; atuar de forma cada vez mais 

independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações; 

desenvolver e valorizar hábitos de cuidado com a própria saúde e bem estar; 

observar e explorar o ambiente, percebendo-se cada vez mais como integrante, 

dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que 

contribuam para sua conservação; e conhecer algumas manifestações culturais, 

demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas e 

valorizando a diversidade. (PBH, 2006). 

 O papel do professor é fundamental nesse processo, quer pelo seu papel 

mediador entre a criança e o conhecimento, quer pelo modelo de ser humano que 

ela representa. 

 Através da intervenção do professor, as crianças ampliam suas capacidades 

de apropriação dos conceitos, dos códigos sociais e das diferentes linguagens. É 

preciso que o professor conheça e considere as singularidades das crianças, 

respeitando suas diferenças, organizando e propiciando espaços e situações de 

aprendizagens que desenvolvam capacidades afetivas, cognitivas, sociais e 
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emocionais de cada criança, garantindo um ambiente rico, prazeroso e saudável. 

(PBH, 2008). 

   

 

Relação Entre Educador e Bebê, Considerando o seu Desenvolvimento 

 

 Segundo Keller Ignácio (2004a), no momento em que o professor cuida do 

bebê, quando troca, dá banho, alimenta, é o momento ideal para criar a relação de 

confiança com ele. O professor deve cuidar de um bebê conversando com ele, 

falando o português correto, em tom suave e incentivando-o que coopere com a 

atividade. É preciso que o professor esteja desperto, atento e amoroso em relação 

às crianças e nunca deixá-las sozinhas. A criança precisa da presença de um adulto 

para se sentir segura. 

 O professor deve incentivar o bebê a sinalizar os seus desconfortos ou 

vontades. Então, quando ele reclama, ela tenta descobrir o que o incomoda, se é 

fome, sede, frio ou calor, se está molhado. Se procurarmos entender o bebê, então 

ele desenvolverá sua capacidade de comunicar e terá mais interesse e confiança no 

adulto. Se apenas balançarmos o bebê, ele pode até se acalmar, mas logo 

recomeçará suas reclamações ou choro, tentando comunicar suas necessidades. 

 Para Keller Ignácio (2004a), as mãos são muito importantes nos cuidados 

com o bebê. Através delas sentimos seu corpinho, percebendo, por exemplo, se ele 

está contraído ou relaxado. Então, devemos ter mãos suaves, fazendo delas um de 

nossos instrumentos de trabalho. 

 Tudo deve ser feito com afeto, sempre explicando ao bebê o que acontecerá 

em seguida. Se ele recebe atenção e carinho, ficará brincando tranquilamente por 

um bom tempo. 

 O espaço do berçário deve ser calmo, bonito e organizado de forma a permitir 

um desenvolvimento saudável. Em cada fase do desenvolvimento da criança o 

educador deve proporcionar a ela liberdade suficiente para movimentar-se e ao 

mesmo tempo proteção e aconchego, para ela se sentir segura. Quando bem 

novinhos, os bebês ainda não são capazes de brincarem juntos, eles exploram cada 

um o seu corpo e o ambiente ao seu redor. Em alguns momentos o professor deve 

interferir com estímulos, mas, em outros momentos, é importante que ele não 

interfira neste processo de exploração individual. Quando o bebê se locomove com 
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mais facilidade, brinca com brinquedos e com outras crianças. Nesta fase, ela 

necessita de mais espaço e é importante que passe grande parte do tempo no chão, 

explorando todo o ambiente, os objetos e interagindo com os colegas e professores. 

É imprescindível que os bebês passem parte do dia ao ar livre, explorando outros 

ambientes. Espaços externos são muito atraentes quando têm alguns degraus e 

pequenos obstáculos para as crianças que engatinham ou já andam. Incentivar as 

crianças a trepar, balançar e escorregar possibilita o aprimoramento do senso de 

equilíbrio e da coordenação motora e fortalece a coragem e a auto-confiança. 

 O carinho e o colo são importantes, mas o professor deve incentivar a criança 

a ficar no chão a maior parte do tempo, possibilitando que sua musculatura se 

desenvolva saudavelmente. Se a criança passa muito tempo em carrinhos, 

cadeirinhas, andadores ou colos, é impedida de desenvolver sua força de vontade, 

podendo ficar preguiçosa e desanimada, atingindo até mesmo a formação de seu 

cérebro, que molda-se sob a influência dos movimentos que a criança executa nos 

três primeiros anos de vida. O bebê passa por várias fases do desenvolvimento 

motor até dar os primeiros passos. Ele deve ser encorajado pelo professor e não 

deve pular nenhuma fase, o que poderá interferir no seu desenvolvimento global. 

(KELLER IGNÁCIO, 2004 a). 

 Todas as atividades devem ser lúdicas e atraentes. O professor nunca deve 

podar a criança na sua brincadeira. A criança pequena é puramente força de 

vontade e só quer brincar, agir, transformar. Se ela é apoiada e tem espaço para 

brincar, quando se torna adulta também terá vontade de agir e transformar o mundo. 

As emoções vivenciadas na brincadeira são incorporadas em seu psicológico, 

proporcionando um equilíbrio entre o racional e o emocional. É importante que, 

depois de brincar, as crianças aprendam a guardar os brinquedos separados em 

caixas. Isso cria nelas um sentido de ordem e forma, preparando um pensar lógico. 

 O professor deve trabalhar com o bebê as seguintes áreas, que contribuem 

para o seu desenvolvimento global: movimento; arte; identidade e autonomia; 

natureza e sociedade e linguagem. A pesquisa dessas áreas teve contribuição de 

documentos da Umei Padre Tarcísio (PBH, 2006; PBH, 2008; PBH, 2011; 

SANTOMAURO, s/d). 
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Movimento 

 

 Os bebês usam o movimento como linguagem, já que ainda não 

desenvolveram a linguagem oral, e mesmo os que já falam continuam usando o 

movimento como maneira de se expressar. Maria Paula Zurawski (apud 

SANTOMAURO, sem data), assessora de educação infantil da Secretaria Municipal 

de São Paulo, explica que o pensamento é simultâneo ao movimento. Por 

conseguinte, evitar que as crianças se mexam é o mesmo que impedi-los de pensar. 

Então, quanto mais o professor incentivar o movimento, maior será o 

desenvolvimento da capacidade de expressão da criança e maior será o 

aprendizado de cada uma sobre si mesma. É imprescindível que o bebê participe de 

atividades que ampliem o repertório corporal. Assim, ele vai aprendendo a controlar 

seus movimentos até conseguir se levantar e andar, passando a ter consciência dos 

limites do corpo e das consequências dos seus movimentos. Passar por obstáculos, 

arrastar, engatinhar, rolar, saltar e brincar, explorar e utilizar movimentos de 

preensão, encaixe e lançamento de objetos são situações indicadas para o 

amadurecimento motor. Além disso, o professor deve explorar as possibilidades de 

gestos e ritmos corporais para que o bebê se expresse nas brincadeiras e demais 

situações de interação. 

 

Arte 

 

 Segundo Martins (1998), a criança está aberta às experiências do mundo, e 

seu pensamento se dá na ação. “A criança olha, cheira, toca, ouve, se move, 

experimenta, sente, pensa... Desenha com o corpo, canta com o corpo, sorri com 

todo o corpo. Chora com todo o corpo. O corpo é ação/pensamento.” (MARTINS, 

1998, p. 96). O autor diz, ainda: 

Os gestos, as tentativas, os desenhos, as linhas melódicas, os movimentos 
rítmicos, corporais da criança pequena podem parecer atos isolados, 
desprovidos de continuidade. Ela, contudo, está em atitude de pesquisa, 
perseguindo idéias, repetindo-as muitas vezes, num jogo de exercício, 
porque está exercitando sua ação/pensamento. (MARTINS, 1998, p. 97). 
 

 Através das artes, o bebê exercita sua ação, entrando em contato com o que 

ainda não conhece e desenvolve mais a capacidade cognitiva, trabalhando a 

concentração, a criatividade, os sentidos e ampliando suas possibilidades de 
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expressão e comunicação. 

 O professor deve possibilitar a exploração e manipulação de materiais como 

giz, lápis, pincéis, tintas, água, areia, argila, terra, massinha, papel, revista, papelão, 

caixas, entre outros. Além disso, deve também trabalhar com os bebês jogos de 

percepção e observação do seu corpo e do corpo de seus colegas. Quanto mais 

variadas forem as experiências vivenciadas, maior garantia de qualidade no 

desenvolvimento do grupo. 

 Martins (1998) pontua que: 

A função simbólica é o centro do processo de ensino-aprendizagem, seja 
formal ou informal. A criança constrói seus símbolos. Através de suas ações 
e de diferentes formas de linguagem, representa os objetos e as ações 
sobre eles, representando também seus conceitos. (p.104). 
 

 O autor defende que a arte é fundamental para o desenvolvimento da 

competência simbólica, criando oportunidades às crianças de realizar experiências 

que podem ampliar essa competência. 

 A música é uma expressão artística que merece atenção especial. Ela deve 

estar centrada na experimentação e na imitação. A exploração de instrumentos e a 

escuta de obras musicais propicia o contato e experiências com a matéria prima da 

linguagem: o som e o silêncio. O professor deve entender e respeitar como as 

crianças se expressam musicalmente em cada fase e então fornecer meios 

necessários ao desenvolvimento de sua capacidade expressiva. É imprescindível 

que as crianças ouçam canções de roda, parlendas, músicas instrumentais e até 

mesmo músicas consideradas de adulto. Elas devem escutar e produzir sons pela 

manipulação de objetos e pelas batidas em várias partes do corpo, ser estimulados 

a improvisar e criar canções, brincar com a voz, imitar sons de animais e 

confeccionar instrumentos. 

 Teça Alencar de Brito (apud SANTOMAURO, s/d), co-autora do Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil, afirma que a música contribui para um 

desenvolvimento pleno e harmônico, já que incide diretamente na sensibilidade, na 

expressão e na reflexão. É importante que ela esteja presente em muitos momentos 

do dia, como nas atividades, na hora do passeio e na hora do sono. 
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Identidade e autonomia 

  

 Identidade e autonomia se desenvolvem simultaneamente. O bebê nasce 

totalmente dependente e, aos poucos, necessita se tornar autônomo. As crianças 

começam a entender as conseqüências de suas escolhas quando vão adquirindo 

condições para realizar ações. As experiências mais ricas são pautadas pelos 

relacionamentos com os outros e pela demonstração de preferências. Cada bebê é 

diferente e tem o seu jeito próprio de ser. O professor deve lhe oferecer opções para 

que possa aprender a escolher, e possibilidades para que os bebês se conheçam 

melhor. (SANTOMAURO, s/d) 

 O ambiente do berçário pode ser organizado em cantos de atividades, para 

favorecer o exercício de escolha, já que cada um define com quem brinca, onde e 

por quanto tempo. 

 Na hora das refeições, alimentar-se sozinho, quando já é capaz, é caminho 

para se tornar independente. Ao servir os alimentos sem misturá-los, o professor 

permite a cada um identificar aquilo que mais gosta. Quando se oferece a colher e 

encoraja-os, aos poucos os bebês vão adquirindo a destreza dos movimentos para 

comerem sozinhos. 

 Para ajudar na construção da identidade, o professor deve chamar cada 

criança pelo nome e ressaltar a observação dos aspectos físicos individuais. É 

interessante ter no berçário grandes espelhos e caixas de uso pessoal (para 

mochilas, por exemplo) com fotos das crianças. Assim, as crianças vão percebendo 

semelhanças e diferenças em relação aos colegas. É imprescindível que o professor 

incentive a criança a contribuir nas tarefas, como guardar brinquedos e ajudar a 

vestir a própria roupa. (SANTOMAURO, s/d) 

 

Natureza e sociedade 

 

 Além de ambientes internos, os bebês devem explorar ambientes externos, 

para que possam se relacionar com outras pessoas, fazer contato com pequenos 

animais, com plantas e objetos diversos, manifestando curiosidade e interesse. É 

importante que o professor garanta atividades que envolvam histórias, brincadeiras, 

jogos e canções que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de 

outros grupos. Deve-se incentivar a observação da paisagem local e suas mudanças 
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ao longo do tempo e a valorização de atitudes de manutenção e preservação dos 

espaços coletivos e do meio ambiente; além de cuidados no uso dos objetos do 

cotidiano e também com o próprio corpo. O bebê já deve aprender a se respeitar e a 

respeitar o outro. (PBH, 2008) 

 

Linguagem oral 

 

 Segundo Carvalho (2007), o desenvolvimento da linguagem oral está 

diretamente relacionado com a qualidade de interação que as crianças estabelecem. 

Choro, balbucio, palavras, ruídos, gestos, olhares, risadas, canções e movimentos 

fazem parte do berçário, possibilitando a interação entre os bebês e entre eles e os 

adultos. Eles vão fazendo contato com seus pares e vão tentando se comunicar 

através das diferentes manifestações no dia-a-dia. Sendo assim, o professor deve 

conhecer e interagir com o universo da pequena infância, conversando com os 

bebês, cantando, contando histórias e permitindo o contato deles com livros, 

revistas, gravuras e filmes. 

 Segundo Kobayashi (2011): 

As crianças adquirem a linguagem falada, ouvindo e interagindo com o 
outro na linguagem da família ou comunidade, brincando de faz-de-conta 
em casa ou na creche. Com a aquisição da leitura é a mesma coisa. O 
ambiente propício à leitura com livros, textos a serem lidos, viver em meio a 
adultos que lêem, e de pessoas que lhes mostrem as páginas coloridas dos 
livros infantis, esse é um dos caminhos que devem ser iniciado com os 
bebês, para criarmos leitores críticos. (p. 3). 
 

 As histórias merecem uma atenção especial. Para Rizzoli (apud CARVALHO, 

2007), coordenadora pedagógica da rede pública de Educação Infantil da cidade de 

Bolonha, ouvir histórias faz com que a criança se sinta importante e possibilita o 

vínculo com o professor, pois percebe que se está dedicando um tempo especial 

para ela. Autoras de trabalhos que envolvem leituras no berçário, como 

Goldschmied e Jackson (apud CARVALHO, 2007), afirmam que, mesmo que os 

bebês não entendam bem o significado das histórias, eles adoram ouvi-las. Em 

relação aos livros, Brock (apud KOBAYASHI, 2011) afirma que: 

[...] o bebê não é capaz de entender as palavras ou articular respostas 
formuladas, ele claramente gosta da experiência, Ele olha para as figuras e 
aprende a folhear as páginas. Algumas vezes olhar um livro junto a um 
bebê pode estimular uma resposta – risadas ou sons de espanto ou uma 
tentativa de apontar para fotografias na página. (p. 3). 
 

 Carvalho (2007) pontua que é necessário preparar um ambiente 
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aconchegante para o momento da leitura, contação de histórias e manipulação de 

livros. O professor pode colocar tapetes, colchões ou almofadas, panos coloridos ou 

ainda construir uma cabana acolhedora. É importante que os livros contenham 

muitas gravuras coloridas e que sejam de materiais que os bebês possam tocar e 

levar à boca. Eles podem ser de plástico, pano ou papelão, sonoros ou musicais. O 

professor deve ser dinâmico no momento da leitura ou contação de histórias, usando 

boa entonação de voz, com sons, palavras e gestos, movimentos corporais, 

expressões faciais ou mesmo fantoches e instrumentos musicais, para atrair o 

interesse do bebê. Dessa forma, os bebês se sentirão acolhidos, interagindo com os 

colegas e com o professor e desenvolverão seus próprios sentimentos em relação 

ao que está sendo ouvido. 

 Martins (apud KOBAYASHI, 2011) argumenta que: 

Na criança essa leitura através dos sentidos revela um prazer singular, 
relacionado com sua disponibilidade (maior que o adulto) e curiosidade 
(mais espontaneamente expressa). O livro, esse objeto inerte, contendo 
estranhos sinais, quem sabe imagens coloridas, atrai pelo formato e pela 
facilidade de manuseio; pela possibilidade de abrí-lo, decifrar seu mistério e 
ele revelar – através de uma combinação rítmica, sonora e visual dos sinais 
– uma história um encantamento, de imprevistos, de alegrias e apreensões. 
(p. 2). 

 

O Brinquedo e a Brincadeira 

 

 Embora a brincadeira seja uma atividade livre e espontânea, ela não é 

natural, mas uma criação da cultura. 

 Wajskop (1998) afirma que a brincadeira é uma atividade social, humana, que 

supõe contextos sociais e culturais, a partir dos quais a criança recria a realidade 

através da utilização de sistemas simbólicos próprios. 

 Para a autora, a brincadeira é uma situação privilegiada de aprendizagem 

infantil. “Ao brincar, o desenvolvimento infantil pode alcançar níveis mais complexos 

por causa das possibilidades de interação entre os pares numa situação imaginária 

e pela negociação de regras de convivência e de conteúdos temáticos.” (WAJSKOP, 

1995, p.67) 

 Para Vygotsky (apud WAJSKOP, 1995), a brincadeira, 

 ...cria na criança uma nova forma de desejos. Ensina-a a desejar, 
relacionando os seus desejos a um 'eu' fictício, ao seu papel na brincadeira 
e suas regras. Dessa maneira, as maiores aquisições de uma criança são 
conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível 
básico de ação real e moral idade (p.67) 
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 Comparada à situação escolar, a situação de brincadeira parece pouco 

estruturada e sem função explícita na promoção de processos de desenvolvimento. 

No entanto, o brinquedo tem enorme influência no processo de crescimento e de 

maturação. A brincadeira deve ser vista como conteúdo de ensino. Ao brincar, a 

criança imagina, pensa e atribui significados. (PBH, 2006) 

 A brincadeira permite à criança entrar em contato com seus pares, com o 

espaço, com o meio ambiente e com a cultura na qual vive. A primeira relação com a 

aprendizagem é que a criança aprende a brincar, ao mesmo tempo em que isso 

permite a ela um melhor domínio sobre a comunicação, a faz entrar em um mundo 

de comunicações complexas, que depois serão utilizadas na educação. Então, 

assim como as manifestações de afeição são uma fonte indispensável para a 

segurança da criança, igualmente os espaços para os brinquedos e jogos são 

espaços vitais para que ela possa desenvolver-se, aumentar seu vocabulário e 

aprender a se expressar melhor. 

 As crianças que não conseguem liberar suas emoções, vivificando situações 

imaginárias, acabam se tornando adultos frustrados ou com vícios e manias. Isto 

ocorre, porque quando a criança se depara com certos sentimentos de dor, tristeza, 

raiva ou indignação, e estes não são liberados ou sublimados, ou mesmo não lhe é 

oferecida alguma válvula de escape, estes sinais aparecem, mais tarde, sob a forma 

de comportamentos não aceitáveis pela sociedade. Podem, então, tornar-se adultos 

infelizes e com sérios problemas. (FORTUNA, 2000) 

 É exatamente na infância, que a criança deve aprender a lidar com seus 

sentimentos. Através do jogo ou da brincadeira, é possível que relações ou vínculos 

sejam estabelecidos, permitindo-se que ela vivencie situações através das quais ela 

possa transcender o sentimento de dor, perda ou sofrimento, em crescimento. 

Brincando de faz-de-conta, conseguirá aliviar seus conflitos, descarregar raivas e 

ressentimentos através de seus personagens e de suas fantasias (que na realidade 

são bem reais). Se a criança não o faz na infância, sob a forma de brincadeiras, 

restará a obrigação de fazê-Io na fase adulta, sob frustrações, ou nas inomináveis 

sessões terapêuticas. 

Sabem também que do ponto de vista psicanalítico o jogo, como atividade 
psíquica, assemelha-se ao sonho, pois dá vazão às tensões nascidas da 
impossibilidade de realização do desejo, tornando-se um canal para 
satisfação destes desejos.(FORTUNA,2000, p.148) 

 
 Embora o prazer não possa ser considerado característica definidora do 
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brinquedo, ele preenche as necessidades da criança. O jogo simbólico e o brinquedo 

na infância têm seu valor no desenvolvimento desta, na construção e sua 

personalidade, que envolve o intercâmbio do cognitivo e do afetivo. Através dele, 

desenvolvem-se as relações interpessoais, o conhecimento lógico-matemático, bem 

como a representação do mundo, a linguagem e, também, a leitura e a escrita. A 

criança opera com significantes e significados e, logo, com objetos substitutos 

quando brinca. A autora afirma que: 

 Invertendo simbolicamente as posições, suporta, no mundo do faz-de-
conta, uma situação real, habilitando-se a compreendê-la. Através do 
Simbolismo do brinquedo transfere interesses, fantasias, ansiedades e 
sentimentos de culpa. Brincar então é um meio de compreender e 
relacionar-se com o meio. (FORTUNA, 2000, p.155). 

 No brinquedo, uma ação substitui outra ação, um objeto substitui outro objeto, 

outro ser. Isto está no cotidiano do lúdico. 

 Vygotsky dizia que, quando a criança usa um objeto qualquer como se fosse 

outro, ela se relaciona com o significado em questão e não com o objeto concreto 

que tem nas mãos. Este, serve como uma representação de uma realidade ausente 

e ajuda a criança a separar objeto-significado. 

 Para Keller Ignácio(2004b), 

esse ato de brincar não possui finalidade lógica imposta de fora, mas segue 
os impulsos inconscientes que têm sua origem dentro do organismo. Uma 
criança pode fazer uma casinha de panos, dali a pouco tirar o pano da 
parede e embrulhar nele o seu nenê para passear. Logo ela junta as 
cadeiras para formar um ônibus, mas, de repente, vê algumas pedrinhas no 
chão, que são os peixinhos que ele vai pescar. O barco é uma casca de 
coco. Quando a casca está cheia, despeja tudo no chão porque quer usar o 
coco como panelinha, enchendo novamente com serragem e pondo-o no 
fogão, que ele monta com pedacinhos de pau. Assim, vai sem nenhuma 
constância pulando de um brinquedo para outro. (p.26) 
 

 Portanto, o brinquedo prevê uma situação de transição entre a ação da 

criança com objetos concretos e suas ações com significados ou símbolos. 

  A autora afirma que, 

Quando a criança brinca com água, experimenta como se forma as gotinhas 
e vê como o sol brilha nelas. Ou joga pedrinhas numa poça d`água e 
acompanha os círculos concêntricos que vão se abrindo cada vez mais até 
chegar na beirada. Ou faz um barquinho de bambu ou de casco de árvore e 
fica alegre quando ele flutua. Isto tudo, para a criança, é pura vivência. 
(KELLER IGNÁCIO, 2004b, p.25) 
 

 Com o brinquedo, a criança começa a construir seu mundo real, através de 

situações imaginárias. Porém, ao se deparar com um objeto, ela é capaz de dar 

significados próprios, independente do que ela está vendo. Dessa forma, começa a 

agir de forma independente, e aquele objeto perde sua força determinadora, dando 
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lugar à posição formada da criança em relação à determinadas situações e à própria 

realidade.  

 É preciso reiterar que a brincadeira, como qualquer atividade humana, é uma 

ação que é aprendida pelas crianças, desde a mais tenra idade, nas relações que 

estabelecem com parceiros mais experientes quando bebês, parceiros da mesma 

idade ou mais velhos quando mais crescidas.O contato, manipulação e uso dos 

brinquedos, por seu lado, possibilita às crianças uma aprendizagem multidisciplinar 

das formas de ser e pensar da sociedade. Os brinquedos são, nesta perspectiva que 

vimos desenvolvendo, objetos socioculturais portadores de imagens, além das 

funções cognitivas e motoras geralmente evocadas. 

O brinquedo coloca a criança na presença de reproduções: tudo o que 
existe no cotidiano, a natureza e as construções humanas. Pode-se dizer 
que um dos objetivos do brinquedo é dar à criança um substituto de objetos 
reais, para que possa manipulá-los. Duplicando diversos tipos de realidades 
presentes, o brinquedo metamorfoseia e fotografa a realidade, não reproduz 
apenas objetos, mas uma totalidade social. (KISHIMOTO, 1994, p.109) 
 

 Considerar desta forma a brincadeira e o brinquedo na sua relação com a 

educação infantil impõe uma reflexão sobre as atitudes e práticas educativas 

normalmente assumidas pelos profissionais em contato com as crianças. 

 Vale ressaltar ainda que brincar é um dos “alimentos” mais importantes da 

infância. Brincar é a atividade que permite que a criança desenvolva, nos primeiros 

anos de vida, todo o potencial que tem. Sem brincar, a criança não consegue ser 

feliz e é a brincadeira que faz a criança ser criança. 

 

Brincadeira com Bebês 

 

 Acreditamos que o direito de brincar, como elemento de construção de 

cidadania, deve ser assegurado desde a mais tenra idade. A brincadeira ocupa um 

papel fundamental na educação infantil e deve ser vista como conteúdo de ensino, 

inclusive, para os bebês. (PBH, 2006) 

 É brincando que a criança aprende e se desenvolve, ela e interagir com o 

mundo, estimulando a sociabilidade. Através da brincadeira ela elimina o estresse, 

aumenta a sensibilidade e a criatividade. 

 As práticas educativas podem contribuir com o desenvolvimento motor, 

cognitivo, afetivo e social dos bebês. Nesta faixa etária, os mesmos aprendem de 

um modo muito diverso, principalmente pelos mecanismos da repetição da imitação 
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e da exploração sensorial, por meio do brincar. 

 Nas primeiras semanas o bebê não precisa de brinquedo. Seu primeiro 

brinquedo são as mãos, quando as descobre, por volta dos dois meses de idade. 

Então ele exercita a coordenação entre o olhar e a mão. Uma de suas primeiras 

brincadeiras é imitar os adultos, reproduzindo gestos, caretas e sons. 

 Quando a criança começa a se virar de lado, podemos colocar brinquedos por 

perto para que ela tente alcançar. Keller Ignácio(2004b) aconselha o uso de 

brinquedos feitos de materiais naturais ou mesmo objetos da natureza, como 

pedaços de madeiras, conchas e sementes (grandes o suficiente para que a criança 

não engula). 

 Quando a criança começa a engatinhar, podemos usar caixas para ela entrar 

e sair, subir e descer, arrastá-las, empilhá-las, enchê-las de objetos e esvaziá-las. 

 Para as crianças que já andam, os brinquedos do pátio são bastante 

interessantes, já que possibilitam movimentos como trepar, balançar e escorregar, 

aprimorando o senso de equilíbrio e a coordenação motora e fortalecendo a 

coragem e a autoconfiança. (KELLER IGNÁCIO, 2004b) 

  Em todo trabalho planejado e em todo momento no berçário, em 

qualquer ação, as crianças estão interagindo e estabelecendo relações com os 

outros e com mundo. E são nessas vivências, nessas relações, nestes espaços que 

se dá a constituição como sujeitos/como pessoas - reconhecendo a si e ao outro 

nessas relações. Portanto, buscando estabelecer condições para que as relações 

com as crianças sejam positivas para constituição de suas identidades, como 

crianças felizes e autônomas. 

 Além de interagir com outras crianças e adultos a brincadeira permite que o 

bebê seja inserido na cultura humana, aprenda conviver e a compreender situações 

de vida. É muito importante observarmos os bebês no momento em que eles 

brincam para assim entendermos o seu estilo de vida, suas dificuldades, seus 

medos, ansiedades e principalmente suas necessidades 

 Os brinquedos e brincadeiras desenvolvem a oralidade da criança e com isso, 

aumentam o vocabulário das mesmas. O entusiasmo da brincadeira faz com que a 

linguagem verbal se torne mais fluente e haja então, mais interesse por conhecer 

palavras novas, desenvolvendo também o senso de compreensão. O brincar 

também libera a emoção infantil, estimula a imaginação, facilita o processo de 

construção do conhecimento, auxilia a aquisição da autonomia, da auto-estima e da 
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iniciativa. 

 O professor na escola deve brincar junto com a criança, principalmente com 

crianças menores (do berçário ao maternal - 3 meses aos dois anos), para assim 

reforçar os laços afetivos. É também uma das muitas maneiras de manifestar nosso 

amor pela criança. A criança sente-se prestigiada e desafiada quando o parceiro da 

brincadeira é um adulto. Uma sala bem cuidada, rica em cores, brinquedos e 

estímulos possibilita momentos criativos, prazerosos e produtivos. 

 

2.2. Plano de Ação 

 

 A metodologia adotada na pesquisa é a de investigação qualitativa. Trata-se 

de uma pesquisa a partir do desenvolvimento de uma ação na escola na qual 

trabalho (Umei Padre Tarcísio). A primeira etapa do trabalho consistiu em explorar 

as teorias acerca do desenvolvimento infantil e da importância das estimulações que 

contribuem para este desenvolvimento e, principalmente, fazer o levantamento das 

atividades e brincadeiras usadas para bebês, além de formas de interação que 

facilitem seu desenvolvimento global. Essa etapa foi feita entre os meses de maio e 

julho de 2011. 

 A segunda etapa consistiu em elaborar um Plano de Ação, constando de 

várias atividades e brincadeiras selecionadas, além de formas de interação para 

ajudar no desenvolvimento dos bebês e aplicá-lo na turma do berçário da Umei 

Padre Tarcísio, entre os meses de agosto e dezembro de 2011, registrando todo o 

processo. 

 Enfim, a terceira e última etapa do trabalho consistiu em unir, selecionar e 

analisar todos os dados coletados durante a aplicação do Plano de Ação, 

registrando as conclusões da pesquisa. 

 A partir do estudo sobre desenvolvimento infantil e do levantamento de 

atividades e brincadeiras usadas para facilitar o desenvolvimento dos bebês, foram 

selecionadas algumas dessas atividades, as quais foram aplicadas no berçário, 

observando todo o processo e registrando cada passo, cada comportamento das 

crianças. Nesse período, as professoras interagiram com os bebês de forma a 

ajudar no seu desenvolvimento. Os registros foram feitos através de relatórios (diário 

de campo) e de fotografias. As brincadeiras selecionadas foram aplicadas durante a 

semana, pela manhã, no momento destinado à estimulação dos bebês, com a ajuda 
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de mais duas professoras e usando tanto o espaço do berçário, quanto o espaço 

externo da escola. 

 Ao final do processo, os dados coletados foram analisados, avaliando e 

registrando a contribuição de cada atividade para o desenvolvimento dos bebês. 

 

Cronograma de atividades: 

Dia da semana Atividade 

2ª feira brincando na cabana 

3ª feira percursos 

4ª feira Arte* 

5ª feira brincadeiras com bolas 

6ª feira brincadeiras musicais 

 

 As semanas se repetiram durante todo o semestre, dando a cada dia uma 

característica, através de uma atividade especial.   

 * Em cada 4ª feira desenvolveremos uma atividade diferente, relacionada à 

arte: massinha / argila / mingau, água, papéis / revistas, panos / fitas, tinta. 

 

 

2.3. Reflexões Sobre o Plano de Ação Desenvolvido 

 

 Durante todo o segundo semestre de 2011 as professoras do berçário da 

Umei Padre Tarcísio interagiram com os bebês de forma a contribuir para o seu 

desenvolvimento. Elas tiveram todo o cuidado de oferecer aos bebês afeto, 

comunicando com eles, estimulando-os e respeitando o tempo de cada um, criando 

uma relação de confiança e aconchego. Segue abaixo alguns exemplos dessa 

experiência: 

 

• Experiência 1: 

 

 Convidei as crianças para se sentarem no chão, em roda, para uma atividade. 

Duas crianças não queriam se sentar e estavam tirando a atenção das outras. 

Percebi que obrigá-las a sentar só traria tensão àquele momento, então resolvi 
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cantar um pedacinho de uma música que parecia ser convidativa a se sentar na 

roda: 

EU ENTREI NA RODA 

PARA VER COMO SE DANÇA 

EU ENTREI NA CONTRADANÇA 

EU NÃO SEI DANÇAR 

(BIS) 

As crianças que estavam de fora da roda imediatamente se sentaram, tentando 

balbuciar palavrinhas da música, que parecia muito atraente. A brincadeira começou 

sem a obrigação de se sentar na roda e tornou-se convidativa e divertida. A música 

me ajudou a formar muitas rodas durante o semestre. 

 

• Experiência 2: 

 

 Estávamos finalizando um momento de brincadeiras livres com as crianças 

quando as solicitei que guardassem os brinquedos nas caixas. Poucas crianças 

começaram a guardar e as outras pareciam não entender ou não queriam cumprir a 

tarefa. Percebi que insistir na fala não adiantaria, então eu mesma comecei a 

colocar os brinquedos na caixa, cantando: 

QUEM AJUDA, QUEM AJUDA 

QUEM AJUDA A GUARDAR 

OS BRINQUEDOS, OS BRINQUEDOS 

PRA NOSSA SALA, LINDA FICAR 

 Através da imitação, consegui que muitas crianças me ajudassem na tarefa 

de guardar os brinquedos. E, além disso, a música fez com que a atividade fosse 

atrativa. Então, a partir dali, comecei a alcançar muitos objetivos com as crianças 

através da música e da imitação. 

 

• Experiência 3: 

 

 Nesse segundo semestre, ao chegar todos os dias no berçário pela manhã, 

passei a cumprimentar cada bebê individualmente, dando-lhe uma atenção especial. 

Tocava em cada um dando-lhe “Bom dia!” e perguntava como ele estava naquele 

dia, mesmo sabendo que não responderiam. Também os elogiava, mostrando-lhes 
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suas qualidades. Percebi que essa simples atitude foi estreitando meu 

relacionamento com os bebês. Eles passaram a me dar mais atenção, mostrando-se 

mais seguros, confiantes e afetuosos e começavam o dia mais tranqüilos e felizes. 

Fui aprendendo que em alguns momentos do dia os bebês precisavam mais de 

carinho, como que para confirmarem o nosso afeto por eles. O que antes eu achava 

que seria mimo, agora sei que alguns minutos de colo e atenção especial satisfazem 

e fazem com que os bebês sigam o dia tranqüilos. Algumas crianças têm mais 

dificuldade de se expressar e não pedem afeto. Nós, professores, devemos ter muito 

cuidado para não deixarmos essas crianças de lado, pois elas necessitam da 

mesma atenção. 

 

Atividades desenvolvidas 

 

• Brincando na cabana 

 

 Crianças adoram brincar dentro de cabaninhas, onde soltam a imaginação. 

Levei alguns lençóis grandes para o berçário e amarrei-os entre dois berços. 

Coloquei um outro lençol bem colorido na frente, com um corte no meio, para fazer 

uma portinha. Dentro da cabana coloquei um tapete e vários almofadões, deixando-

a bem aconchegante. Os bebês acompanharam todo o processo de construção e 

ficaram bem curiosos e interessados, doidos para entrar naquele cantinho diferente. 

Quando puderam entrar, eles exploraram aquele espaço gritando de alegria, 

tentando alcançar o teto da cabana, entrando e saindo dela, deitando nas almofadas 

e rolando no tapete. Entrei junto com eles, levando uma caixa de livros de histórias. 

Convidei-os a sentar no tapete e a explorar os livros. Eles ficaram empolgados e se 

concentraram nas figuras por algum tempo. Algumas crianças mostravam as figuras 

para as outras, balbuciando sons e palavrinhas. Outras logo se cansaram dos livros 

e voltaram a explorar a cabana, entrando e saído dela. Também cantei músicas que 

elas conheciam e a maioria começou a cantar. A interação entre os bebês foi muito 

rica, eles se davam as mãos e tentavam cantar também. Ficamos na cabana por 

uma hora, até que eu os convidei a guardar os livros na caixa. Quase todos 

ajudaram e demonstraram satisfação com a experiência vivenciada. Percebi que 

brincar dentro da cabana era muito atrativo para as crianças, então, toda terça feira 

fazíamos atividades nela, variando os brinquedos e objetos. Um dia colocava 
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brinquedos de casinha, como bonecas e panelinhas e outro dia colocava 

instrumentos musicais e chocalhos. Na cabana, os bebês se sentiam confiantes e 

livres, como se o mundo estivesse sob seu controle, compartilhando experiências e 

desenvolvendo a oralidade, a imaginação e a capacidade de orientação.        

 

 

Figura 1: bebês brincando na cabana  na Umei Padre Tarcísio. 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

• Percursos 

 

 Para o primeiro percurso, espalhei pelo chão do berçário vários objetos: 

almofadas, bambolês, banquinhos de várias alturas e um barbante, preso de um 

lado a outro, para que os bebês pudessem percorrê-los, vencendo os obstáculos. 

Comecei com um bebê por vez para que pudesse incentivá-los a percorrer todo o 

percurso, fazendo o máximo de movimentos como pular almofadas, subir e descer 

dos banquinhos, passar pelo meio do bambolê e por baixo do barbante. Algumas 

crianças que já andavam enfrentaram os obstáculos com coragem, demonstrando 

destreza nos movimentos. Outras precisaram ser incentivadas e só avançavam 

segurando nas mãos das professoras. Enquanto um bebê percorria o percurso, os 

outros assistiam gritando, rindo e batendo palmas. Eles também pediam para 

participar, demonstrando ansiedade. Quando todos os bebês já tinham participado, 

os convidei para explorar o percurso livremente. Eles repetiam os movimentos várias 

vezes, indo e voltando e escolhendo o que gostavam mais de fazer. Em alguns 

momentos, brigavam pelo mesmo espaço ou objeto e era preciso interferir, em 
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outros momentos tentavam ajudar os mais inseguros. Dois bebês demoraram a se 

interessar e precisaram ser muito incentivados. Eles demonstraram muita 

insegurança, mas aos poucos foram interagindo com o espaço e com os colegas. 

Toda terça feira, por cerca de quarenta minutos, fazia um percurso, variando os 

espaços e os obstáculos. Quando o percurso era feito em ambiente externo, era 

mais rico e os bebês sentiam-se mais livres. Ora usa o pátio, ora usávamos o 

gramado, aproveitando os brinquedos externos, como escorregadores e túneis. Os 

bebês podiam subir e descer a rampa do escorregador, passar por túneis, passar 

por baixo de mesas, saltar pequenos objetos e rolar nos colchões. A cada novo 

percurso os bebês mostravam mais confiança, mais destreza nos movimentos e 

interagiam mais com o espaço, com os objetos e com os colegas. Eles iam 

descobrindo o que eram capazes de fazer e iam testando os limites do próprio 

corpo. Os bebês demonstraram muita alegria durante a atividade. Através dos 

movimentos que faziam durante o percurso, estavam desenvolvendo a coordenação 

motora, noções de espaço, lateralidade, equilíbrio, deslocamento, esquema corporal, 

ritmo e atenção. 

 

           

Figuras 2 e 3: bebês brincando de percurso na Umei Padre Tarcísio e na parte externa da escola. 

Fonte: Acervo pessoal 
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Figuras 4 e 5: bebês brincando de  percurso na Umei Padre Tarcísio e  na parte externa da escola. 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

• Arte 

 

 Nas quartas feiras eu fazia com as crianças atividades ligadas à arte. 

 

- Massinha / argila / mingau 

 

 Levei para o berçário os ingredientes necessários para a confecção da 

massinha. Ao chegar com a bacia na mão, os bebês se aproximaram, mostrando-se 

curiosos com aquilo que era diferente. Coloquei a bacia e os ingredientes em uma 

pequena mesa e os convidei a ficar ao redor, já que dava altura para eles. Fui 

colocando os ingredientes na bacia, deixando que explorassem cada um deles, 

incentivando-os a tocá-los, cheirá-los e experimentá-los. Os bebês gostaram de 

tocar a farinha e não queriam tirar as mãos. Na hora de provar o sal, muitas delas 

fizeram caretas, mas algumas pediram mais. Elas mostraram um pouco de aflição 

ao tocar o óleo, talvez por deixarem as mãos meladas. Uma deles não quis se 

aproximar, mas os outros mostraram muito interesse na atividade. Por último, 

colocamos a anilina doce para colorir a massinha. Depois de pronta, oferecemos um 

pedaço da massa para cada bebê, para que manuseassem. Eles foram se 

assentando no chão para que pudessem brincar. Comecei a amassar o meu pedaço 

e eles imitaram. Um bebê dividiu seu pedaço em vários outros e os espalhou no 

chão. Outros dois enrolaram seus pedaços na mesinha, tentando fazer uma 

cobrinha. Alguns levavam a massinha à boca e outros apenas a seguravam. Dois 

bebês não se interessaram e procuraram outros objetos para brincar. Comecei a 
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fazer bolinhas e alguns me imitaram. Outros me pediam ajuda, me entregando a 

massa. Em seguida, peguei um pedaço grande de massa e achatei no chão, 

carimbando a minha mão. Todos queriam carimbar suas mãozinhas também e 

tiveram que aprender a esperar a vez de cada um. Houve interação com o objeto e 

com os colegas. Alguns mostravam sua arte para os outros ou dividiam seus 

pedaços de massa. Nessa atividade as crianças movimentam mãos e dedos, 

apertando e soltando a massinha, modelando-a de diferentes modos, mudando a 

forma da massa e percebendo sua textura. Esses movimentos de mãos e dedos 

fortalecem a musculatura, facilitando a pegada de objetos com mais firmeza e até 

mesmo influenciando na escrita, mais tarde. Também é possível estimular a 

criatividade e a expressão artística. 

 Repeti a atividade usando argila e os bebês aceitaram bem o material 

desconhecido, se deliciando ao manipulá-lo. Num outro dia fiz um mingau para que 

os bebês pudessem se lambuzar, não tão consistente como a massinha e a argila, 

mas eles puderam experimentar sua textura mais mole. Eles provaram e passaram 

no corpinho,deles e dos colegas. Os bebês andaram, engatinharam e rolaram sobre 

o mingau, interagindo com o espaço e com os colegas. 

 

            

Figuras 6 e 7: bebês brincando com massinha no berçário da Umei Padre Tarcísio. 

Fonte: Acervo pessoal 
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Figuras 8 e 9: bebês brincando com massinha no berçário da Umei Padre Tarcísio. 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

- Água 

 

 Há uma grande banheira no fraldário da Umei, onde são dados os banhos, 

com uso do chuveirinho. Para essa atividade, enchemos a banheira com água 

morna, fazendo com que ela virasse uma piscininha. Colocamos dentro dois ou três 

bebês dentro por cerca de trinta minutos. Deixamos que explorassem a piscininha, 

incentivando-os a bater as mãozinhas na água, espirrando-a e fazendo barulho. Os 

bebês davam gargalhadas e gritinhos, demonstrando muita satisfação. Dois deles 

colocavam a boca na água todo o tempo, tentando bebê-la e outro quis mergulhar. 

As crianças não mostraram medo e se divertiram muito. Em seguida colocamos 

dentro da banheira um pote cheio de peixinhos de plástico e panelinhas. Eles tiraram 

os peixinhos do pote e depois os colocaram de volta. Um bebê encheu uma 

panelinha com água e depois a derrubou. Os outros o imitaram e começaram a jogar 

água nos colegas e neles próprios. A farra foi geral. 

 Nos outros dias variamos a brincadeira com água. Fizemos um banho de 

mangueira no pátio da escola. Colocamos vários potinhos e panelinhas no chão, 

baldes e bacias cheias de água e deixamos os bebês só de fraldinha para explorar o 

espaço à vontade. Eles enchiam os potinhos, esvaziavam, passavam a água de um 

recipiente ao outro, se molhavam no esguicho da mangueira e saiam correndo, 

fugindo da água fria. Alguns bebês deitavam no chão, talvez para se esquentarem 

ao sol. Dois bebês reclamaram da água fria e não quiseram participar. Os outros não 

queriam sair da brincadeira por nada. 

 Fizemos também o dia de dar banho nas bonecas. Colocamos no pátio várias 
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bacias com água e oferecemos aos bebês bonecas de plástico e buchas com sabão. 

Começamos a lavar uma bonequinha, esfregando-a com uma bucha e jogando água 

sobre ela. As crianças começaram a imitar e ficaram muito excitadas com a 

brincadeira. Uns ajudavam os outros e às vezes trocavam de bonecas com os 

colegas. Alguns queriam entrar nas bacias e se esfregavam com a bucha. Dois 

bebês que não gostam de água fria se interagiram, brincando com as bonecas sem 

tocar na água. Outro bebê quis comer o sabão e precisou de intervenção. Cantamos 

músicas enquanto brincávamos e alguns bebês paravam para dançar com as 

bonecas nas mãos. Foi uma experiência divertida e rica de interações.  

 A água é natural e faz bem à criança. Além de poder manipulá-la e se divertir 

muito, a criança interage com os colegas e objetos e aprende a ter controle daquele 

espaço. Na atividade com água é possível permitir a liberação de energia, 

desenvolver a capacidade de concentração e desenvolver habilidades motoras. 

 

 

Figura 10: bebês brincando com água no fraldário da Umei Padre Tarcísio. 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

- Papéis / revistas 

 

 Levamos para o berçário uma caixa cheia de revistas. Convidei os bebês a 

sentarem em roda e coloquei a caixa no centro. Curiosas, as crianças começaram a 

tiras as revistas da caixa e a brincar com elas. Comecei a folhear uma revista, 

mostrando as gravuras para elas, apontando e dizendo o nome das coisas. Os 

bebês começaram a fazer o mesmo com suas revistas, mostrando gravuras para os 

colegas, balbuciando sons e palavrinhas. Alguns bebês não se interessaram, mas a 
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maioria participou concentradamente. Então rasguei uma folha e os incentivei a 

fazer o mesmo. Eles precisaram de ajuda para aprender a fazer o movimento e 

acharam aquilo engraçado. Três bebês colocavam os papéis na boca o tempo todo 

e outro usou uma folha como paninho para chupar o dedinho. Coloquei uma folha na 

cabeça e falei que era o meu chapéu. Alguns bebês imitaram, dando gargalhadas e 

fazendo o mesmo com os colegas. Em seguida, piquei vários pedacinhos de papel e 

joguei para o alto. Eles se empolgaram e começaram a catar os papeizinhos e jogar 

para cima, pulando e gritando. As crianças se empolgaram quando resolvi fazer 

bolinhas, amassando os papéis. Tentavam amassar os pedaços de folhas e me 

pediam ajuda. Ajudei cada criança a fazer sua bolinha e começamos a jogá-las para 

cima e chutá-las uns para os outros, gritando “Gol!”. Ficamos nessa atividade cerca 

de quarenta minutos. 

 Outro dia variamos a atividade com papéis coloridos de vários tamanhos, 

cores e texturas. Quando cheguei com a caixa de papéis eles logo vieram pegá-los, 

rasgando-os e amassando-os. Também tentavam jogar os pedaços para cima, como 

se estivessem se lembrando da atividade com revistas. Alguns bebês se 

concentraram por alguns minutos em sentir a textura dos papéis com as mãozinhas. 

Também amassamos alguns papéis, fazendo bolinhas e jogamos uns para os 

outros. Passei fita durex nas bolas, para que ficassem consistentes e não se 

desfizessem durante as brincadeiras. As crianças adoraram as bolinhas coloridas, 

que puderam ser usadas também em outros momentos e em outras atividades. 

 Brincar com revistas foi interessante, pois permitiu que as crianças 

observassem e explorassem figuras diferentes. Elas puderam treinar a fala e 

interagir com os colegas. Percebi que os papéis coloridos chamaram mais a atenção 

dos bebês, fazendo com que todos participassem com interesse. Eles puderam 

observar diferentes cores, tamanhos e texturas, comparando o macio e o áspero, o 

duro e o mole, o grande e o pequeno. Ao fazer os movimentos de rasgar, amassar e 

jogar para cima, as crianças desenvolvem habilidades importantes, fortalecendo a 

musculatura das mãos, dedos e braços, para novos movimentos. 
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Figuras 11 e 12: bebês brincando com revistas no berçário da Umei Padre Tarcísio. 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

 

- Panos / fitas 

 

 Levamos uma sacola cheia de diferentes panos para o berçário e convidamos 

os bebês a sentarem em roda. Eles ficaram bastante curiosos com aquilo que 

parecia diferente. Mostramos as crianças cada tecido, incentivando-os a tocar e 

explorar as texturas, tamanhos e cores. Em seguida passei os panos nos pezinhos e 

rostinhos de cada uma. Algumas crianças riram, achando engraçado e sentindo 

cócegas. Um bebê chorou porque queria mais e outro queria todos os panos para 

ele. Coloquei um pano na cabeça e disse que era o meu chapéu. Algumas crianças 

me imitaram e começaram também a colocá-los na cabeça dos colegas, dando 

gargalhadas. Coloquei um pano em volta do meu corpo e disse que era o meu 

vestido novo. Eles tentaram fazer o mesmo, mas tiveram dificuldades. Um bebê se 

escondeu debaixo do seu tecido e comecei a brincar com ele de esconder e achar. 

Os outros se empolgaram e todos queriam se esconder para serem achados. 

Passamos um bom tempo brincando de esconder e achar. Eles aprenderam a 

esperar pela vez de cada um e davam gargalhadas ao encontrar os colegas debaixo 

dos panos, balbuciando a palavrinha “Achou!”. Cantamos e dançamos balançando 

os panos no ar. E também brincamos de enrolar bonecas nos panos, para fazê-las 
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dormir, cantando canções de ninar. Depois fizemos redes com os tecidos, com duas 

educadoras segurando as pontas do pano. Colocamos um ou dois bebês dentro e 

balançamos, cantando. As crianças adoraram e ficaram pedindo para ser 

balançadas várias vezes. Algumas choraram ao serem retiradas da “rede”. Eles 

também tiveram que aprender a esperar pela vez de cada um. 

 

           

Figuras 13 e 14: bebês brincando com panos no berçário da Umei Padre Tarcísio. 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

             

Figuras 15 e 16: bebês brincando com panos no berçário da Umei Padre Tarcísio. 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

 Outro dia variamos a atividade usando fitas. Repetimos todo o processo de 

exploração de cores e tamanhos e o que podíamos fazer com elas. Cantamos e 

dançamos balançando as fitas no ar. Enrolamos as fitas no corpo e as crianças 

pediam ajuda para fazer o mesmo, demonstrando interesse e curiosidade. Em 

seguida fizemos uma teia de fitas no berçário, amarrando-as de um lado ao outro, 

entre os berços, em várias direções e alturas. Convidamos as crianças a passar 

pelas fitas até chegar do outro lado. Alguns bebês demonstraram insegurança e 
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precisaram de ajuda para passar por baixo e por cima das fitas. As crianças foram 

se interessando e a brincadeira foi esquentando. Três bebês demonstraram muita 

agilidade nos movimentos, buscando soluções para ultrapassar os obstáculos e 

ajudando coleguinhas que ficavam para trás. Dois outros bebês rolaram por baixo 

das fitas por um longo tempo, levantando os pés, tentando alcançá-las. Apenas um 

bebê não se interessou pela brincadeira, demonstrando medo, e mesmo 

incentivada, não quis participar. 

Na atividade com panos ou fitas as crianças podem interagir umas com as outras, se 

divertindo muito. Elas tiveram a oportunidade de comparar as cores dos panos e das 

fitas, assim como seus tamanhos e texturas, desenvolvendo habilidades de 

manipulação com ambas as mãos. Também é possível aprimorar a coordenação 

motora da criança, desenvolver sua criatividade e imaginação, estimular seu controle 

psicomotor e melhorar seu sentido de equilíbrio. Além disso tudo, elas foram 

estimuladas a buscar soluções para possíveis problemas.  

 

             

Figuras 17 e 18: bebês brincando com fitas no berçário da Umei Padre Tarcísio. 

Fonte: Acervo pessoal 

 

                

Figuras 19 e 20: bebês brincando com fitas no berçário da Umei Padre Tarcísio. 

Fonte: Acervo pessoal 
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- Tinta 

 

 Convidamos as crianças a irem para o pátio. Deixamos as crianças só com 

fraldinhas e sentamos no chão, fazendo uma roda. Colocamos um grande pedaço 

de papel pardo no centro da roda e as crianças demonstraram curiosidade. 

Mostramos a elas alguns potes de tinta, explorando as diferentes cores. Abrimos os 

potes e pedimos que cada uma colocasse o seu dedinho dentro. Elas acharam o 

máximo ficar com os dedos coloridos. Então passei o meu dedo de tinta no papel 

pardo, fazendo um desenho, e os bebês começaram a fazer o mesmo. Um deles 

demonstrou aflição ao tocar na tinta e outros foram logo enfiando toda a mão dentro 

dos potes. Eles foram descobrindo que podiam fazer traços e borrões coloridos no 

papel e se entreteram com a atividade, se deliciando. Dois bebês se lambuzaram 

todo, pintando o próprio corpo. Passei um pouco de tinta em seus pezinhos e os 

carimbei no papel. Depois fiz o mesmo com as mãozinhas e eles pareceram gostar 

de ver o resultado. Pudemos comparar o tamanho dos dedinhos e eles balbuciavam 

palavrinhas como “pé” e “mão”. Todos queriam repetir os carimbos várias vezes. Em 

seguida peguei uma nova folha de papel, dessa vez colorida, e a preguei na parede. 

Dessa forma, os bebês podiam fazer arte de uma forma diferente, em outra posição 

e com outro efeito da tinta no papel colorido. Uns chamavam os outros para pintar e 

a interação foi muito rica. 

 Brincar com tintas dá possibilidade às crianças de conhecerem um material 

diferente. Elas podem explorar cores e formas e descobrir que podem deixar marcas 

no mundo em que vivem, vendo o resultado de suas ações. Elas aprendem a dividir 

os potes de tinta e o espaço no papel. Também desenvolvem a criatividade e a livre 

expressão, se divertindo muito. Durante a atividade é possível explorar palavrinhas, 

treinando a fala, construir a auto-imagem, ordenar formas e relacionar sensações 

corporais. 

 

• brincando com bolas 

 

 Fomos para o pátio com os bebês, levando um saco cheio de bolas, de 

tamanhos e cores diferentes. As crianças estavam ansiosas para receberem as 

bolas, estendendo os bracinhos. Permiti que cada uma escolhesse a sua e esperei 

para ver o que fariam em seguida. Elas começaram a brincar livremente com as 
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bolas. Algumas crianças preferiram as pequenas e pegavam mais de uma. Elas as 

jogavam para o alto e corriam para recuperá-las. Um bebê quis a maior de todas as 

bolas e ficou brincando de chutá-la, gritando um “Gol!” para cada chute. Algumas 

crianças largavam suas bolas e corriam atrás de outras que passavam por perto. 

Depois de um tempo sentei no chão e pedi para que as crianças sentassem 

também. Joguei uma bola para uma delas e pedi que jogasse de volta para mim. Em 

seguida joguei para outra criança, que também me devolveu. Incentivei-as para que 

jogassem as bolas umas para as outras e elas assim fizeram, rindo e balbuciando 

“Pega!”. Levantando novamente, coloquei uma caixa vazia no chão. De uma carta 

distância, arremessei minha bola dentro da caixa. As crianças tentaram fazer o 

mesmo com suas bolas, batendo palmas quando conseguiam. 

 Num outro dia usamos as bolinhas de papéis coloridos que tínhamos feito. 

Levei algumas garrafas pet vazias para o berçário e as coloquei enfileiradas no 

chão. Então, de uma certa distância, acertei as garrafas com a minha bolinha, 

derrubando-as. As crianças observaram, atentas aos meus movimentos e gritaram 

quando as garrafas caíram. Distribuí uma bola para cada bebê e os incentivei para 

que acertassem as garrafas, um de cada vez, enquanto os outros assistiam. No 

início elas tiveram dificuldade, mas aos poucos foram melhorando a pontaria e 

entendendo melhor o que fazer. Alguns bebês conseguiam derrubar as garrafas, 

demonstrando força e destreza nos movimentos. Elas batiam palmas para elas 

mesmas, gritavam e davam gargalhadas. Outras crianças precisavam se sentar em 

frente as garrafas e rolar a bola até elas. Depois de um tempo deixei que as crianças 

explorassem a brincadeira livremente, todas juntas. Algumas continuaram tentando 

derrubar as garrafas com as bolas. Outras começaram a brincar jogando-as para o 

alto ou chutando-as e gritando “Gol!”. Um bebê gostou de ficar levantando as 

garrafas quando elas caíam. 

 Percebi que nas brincadeiras com bolas as crianças se divertiam muito e 

sentiam-se livres. Através dessas brincadeiras elas podiam se exercitar, 

fortalecendo músculos e ossos e desenvolvendo movimentos importantes como 

engatinhar, andar, correr, pegar, arremessar, chutar. Elas podiam brincar em grupos 

ou individualmente e aprenderam esperar a vez de cada um, quando necessário. A 

interação entre as crianças foi muito rica e prazerosa. Elas também exercitam a fala, 

balbuciando palavrinhas com os colegas. 
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Figuras 21 e 22: bebês brincando com bolas no berçário da Umei Padre Tarcísio. 

Fonte: Acervo pessoal 

 

• brincadeiras musicais 

 

 A quinta-feira era o dia das brincadeiras musicais. Usávamos o espaço do 

berçário, o pátio e, às vezes, a sala multiuso. As crianças adoravam ouvir músicas, 

cantar e dançar. 

 

- Música dos nomes: 

 

 Sentada no chão, com as pernas esticadas, coloquei um bebê no colo, virado 

para mim. Comecei a balançá-lo para frente e para trás, cantando a música da 

canoa: 

A CANOA VIROU 

POR DEIXAR ELA VIRAR 

FOI POR CAUSA DE  (nome da criança) 

QUE NÃO SOUBE REMAR 

 

SE EU FOSSE UM PEIXINHO 

E SOUBESSE NADAR 

EU TIRAVA (nome da criança) 

LÁ DO FUNDO DO MAR 

 

TIRIRI PRA CÁ,TIRIRI PRA LÁ 

(nome da criança) É BONITO E NÃO QUER CASAR 
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 Os bebês adoraram essa brincadeira, principalmente porque tinham, na sua 

vez, uma atenção individualizada, reforçando o vínculo com o educador. No último 

verso eu deitava a criança de barriga para cima nas minhas pernas e fazia cócegas 

nela. Além das risadas, a música trabalha a identidade, fazendo-os reconhecer o 

próprio nome e o nome dos colegas. Algumas crianças tentavam cantar junto, 

balbuciando palavrinhas, desenvolvendo a oralidade. Elas também tiveram que 

aprender a esperar a vez de cada um, já que todos estavam ansiosos para repetir a 

brincadeira várias vezes. 

 

- A cavalo: 

 

 Sentada no chão, coloquei uma criança no meu colo, sobre os meus joelhos. 

Cantarolando ritmicamente e fazendo a onomatopéia dos passos de um cavalo, eu 

levantava os joelhos, juntos ou alternados, imitando um passo lento, um trote ou um 

galope. Essa brincadeira permite o contato corporal e a sensação de ritmo. As 

crianças adoraram a brincadeira e todos queriam repeti-la várias vezes. 

 

- Que som é esse? 

 

 Levei para o berçário vários objetos que emitem sons, como chocalhos, sinos, 

matracas e alguns instrumentos musicais. Espalhei-os no tapete e deixei que os 

bebês os explorassem livremente. A ansiedade e excitação foram grandes e eles 

queriam pegar todos os objetos ao mesmo tempo, disputando com os colegas. 

Sentei e comecei a tocar um tambor. As crianças se aproximaram para ver e escutar 

melhor. Elas me pediram para tocar também e deixei que todas participassem. Aos 

poucos elas foram descobrindo os sons que cada objeto ou instrumento emitia, 

balançando, apertando, chocando um com o outro, soprando. As crianças se 

divertiram muito interessadas em cada novo som. Mostrei que elas também podiam 

produzir sons, batendo palmas, batendo os pés no chão, imitando o som de um índio 

ou sons de animais. Fiz sons com a boca e elas prestaram atenção em cada 

movimento que eu fazia, tentando imitar. Depois cantamos músicas do repertório 

que eles conhecem, tocando instrumentos, dançando e fazendo gestos, de acordo 

com os versos das músicas. 

 Essa atividade permite que as crianças conheçam diferentes objetos e 
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diferentes sons. Desenvolve a criatividade e a expressão artística, além de estimular 

o contato com a música de forma prazerosa. As crianças descobrem que podem 

produzir sons com objetos e com o próprio corpo, interagindo com os colegas e se 

expressando corporalmente. Nas canções, a linguagem oral também é trabalhada. 

 

             

Figuras 23 e 24: bebês brincando com instrumentos musicais no berçário da Umei Padre Tarcísio. 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

 

Figuras 25: bebês brincando com instrumentos musicais no berçário da Umei Padre Tarcísio. 

Fonte: Acervo pessoal 
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3. CONCLUSÃO 

 

 

 A criança da educação infantil é um ser fantástico, inusitado e criativo que 

sente e pensa o mundo de um jeito muito próprio. Nos primeiros anos, ela é um 

pequeno cientista, que tudo testa, como se quisesse certificar-se da realidade das 

coisas do mundo. A boca é o seu primeiro “testador”, tudo passa por ela. À medida 

que seus braços e pernas fortalecem, ela agarra e puxa tudo o que pode e explora o 

espaço com seu engatinhar e passos oscilantes, mas seguros de onde querem 

chegar. Ela morde, tateia, cheira, degusta, corre e constata que o mundo é real. 

Começa, então, a querer entender este mundo. Conta, porém, com poucos recursos 

ou ferramentas mentais adequadas para explicar as coisas do mundo logicamente. 

Mesmo assim, vai criando suas próprias crenças e explicações a partir do que vê. 

Sua percepção comanda sua ação, apesar de ainda não ter construído seu mundo 

real e sua consciência. 

 Os primeiros anos de vida têm uma importância essencial para o 

desenvolvimento humano. É o momento em que se estabelecem as habilidades 

afetivas, motoras, perceptivas, cognitivas, sociais e lingüísticas. Em nenhum outro 

período de sua existência os seres humanos experimentam um desenvolvimento tão 

intenso. 

 Wallon (2010) e Vygotsky (2010) falam que os seres humanos aprendem 

através das interações que estabelecem no meio social em que vivem. Patinga 

(1992) diz que o que acontece no período de 0 a 6 anos fica guardado para sempre. 

Se vivenciar, nesta fase, boas experiências, boa alimentação, carinho e estimulação, 

com certeza a criança será mais equilibrada quando adulta. Segundo Ferreira 

(1995), é durante os primeiros seis anos que os padrões motores fundamentais 

emergem na criança e se aperfeiçoam de acordo com o desenvolvimento.  

HOHMANN (1997) pontua que mesmo logo após o nascimento, se a criança vive 

deitada dentro do berço ou fica pendurada no colo da mãe, isto irá atuar 

decisivamente no seu desenvolvimento motor.  E, de acordo com Renate Keller, a 

forma como aprendemos a andar, falar e pensar quando pequenos interfere nas 

qualidades humanas como confiança, coragem e perseverança.  

 Sendo assim, para que possamos ajudar os bebês no seu desenvolvimento, é 

importante que nós, professores, criemos um ambiente que possibilite a formação 
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sadia da criança, adequando nossa prática pedagógica às necessidades específicas 

das crianças e às suas possibilidades nesta etapa de sua vida. 

 Conhecendo e considerando as singularidades das crianças, respeitando 

suas diferenças, organizando e propiciando espaços e situações de aprendizagens 

que desenvolvam capacidades afetivas, cognitivas, sociais e emocionais de cada 

criança, garantimos um ambiente rico, prazeroso e saudável.  

 Este trabalho muito contribuiu para a prática do meu dia-a-dia na educação 

infantil como um todo e principalmente no berçário. As aulas ministradas pelo Curso 

de Especialização em Docência na Educação Básica (Educação Infantil) da UFMG 

enriqueceram o meu conhecimento, contribuíram para a prática da minha profissão e 

muito me ajudaram no desenvolvimento desse trabalho. As pesquisas que realizei 

foram importantes para que eu entendesse como se dá o desenvolvimento infantil, 

principalmente dos bebês e para que eu conhecesse atividades, brincadeiras e 

formas de interação que contribuem para o seu desenvolvimento. O Plano de Ação 

desenvolvido no berçário me confirmou que é possível fazer atividades e 

brincadeiras com bebês - e elas muito ajudam no seu desenvolvimento – assim 

como é possível interagir com os bebês de forma consciente, possibilitando um 

desenvolvimento saudável. 

 Através do meu Plano de Ação, percebi que, no segundo semestre de 2011, 

consegui estreitar minha relação com os bebês oferecendo-lhes afeto, comunicando 

com eles, estimulando-os e respeitando o tempo de cada um, criando uma relação 

de confiança e aconchego. Senti que eles estavam tranqüilos para explorar o 

ambiente e receptivos às ofertas de atividades e brincadeiras que fizemos neste 

semestre. A interação entre as crianças foi muito rica e o desenvolvimento delas foi 

se dando de uma forma natural e saudável, mas de forma muito perceptiva. Elas 

foram muito incentivadas durante o semestre a se movimentar, brincar e participar 

das atividades propostas. Nas primeiras experiências, algumas precisaram de um 

incentivo maior, mas com o passar das semanas elas foram se soltando e se 

sentindo à vontade nas brincadeiras.  

 Nas brincadeiras na cabana, os bebês soltavam a imaginação, 

compartilhando experiências e desenvolvendo a oralidade. Eles amavam aquele 

cantinho que parecia sua casa. Através dos percursos e das brincadeiras com bolas, 

eles se movimentavam, desenvolvendo a coordenação motora, noções de espaço, 

equilíbrio, deslocamento e atenção. Essas atividades são desafiadoras e eles as 
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adoravam, principalmente quando elas eram feitas nas áreas externas da escola. As 

atividades relacionadas à arte permitiram às crianças desenvolver a criatividade, a 

expressão artística, a concentração e as habilidades motoras, além de conhecer 

objetos novos e suas características, como cores, tamanhos e texturas. As 

brincadeiras musicais possibilitaram às crianças desenvolverem a oralidade, a 

criatividade, a expressão artística e a sensação de ritmo, além de permitir o contato 

corporal e o contato com diferentes objetos e diferentes sons. 

 Esse trabalho também pode ser ampliado, buscando-se mais atividades que 

podem contribuir para o desenvolvimento saudável dos bebês ou mesmo variando 

as atividades aqui propostas. 

 Acredito que as reflexões propostas nesse trabalho poderão contribuir para a 

prática de muitos professores que se deparam com os bebês e se sentem perdidos 

no que desenvolver no berçário e, sem nenhuma orientação por parte da escola ou 

pouca bibliografia sobre o assunto, acabam se dedicando apenas ao cuidar. 

Entendendo como se dá o desenvolvimento infantil, respeitando cada fase e 

conhecendo práticas possíveis de se realizar no berçário, é possível organizar e 

propiciar espaços e situações de aprendizagens que desenvolvam capacidades 

afetivas, cognitivas, sociais e emocionais de cada criança, garantindo um ambiente 

rico, prazeroso e saudável. Lembrando que é preciso interagir com o bebê com 

afeto, conhecendo e considerando as singularidades das crianças, respeitando suas 

diferenças e o tempo de cada uma. 
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