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Resumo: A necessidade de atender à Primeira Infância com um olhar sensível aos aspectos 

do desenvolvimento infantil saudável vem ao encontro dos movimentos que se observam nas 

mais diversas áreas do conhecimento e esferas da sociedade, a respeito da importância do 

cuidado dessa população para o futuro de uma comunidade. O objetivo do Projeto Bambini, 

num sentido mais amplo, foi acompanhar a passagem da criança no ambiente da escola de 

educação infantil com um olhar sensível ao seu desenvolvimento. Isso pressupôs ações nos 

diferentes âmbitos que compõem o ser/fazer da criança (físico, motor, emocional), bem como 

os contextos nos quais está inserida (social, familiar e educacional). Levantou-se informações 

sobre o período pré, peri e pós-natal de todas as crianças matriculadas nas escolas de 

educação infantil da rede municipal de Veranópolis, nascidas de 2014 a 2017, na faixa etária 

de 4 meses a 3 anos, na procura por fatores de risco biológico ao desenvolvimento nos 

registros da Caderneta da Criança e da entrevista escolar realizada pelos professores com os 

familiares. A partir dos dados levantados estabeleceu-se um diálogo inter setorial e 

multiprofissional em torno das necessidades apresentadas pelas crianças e realizadas as 

intervenções necessárias. O acompanhamento se deu através de observações no ambiente 

escolar, a partir do levantamento da demanda pela equipe escolar, família ou profissional que 

acompanha a criança. Houve a intermediação da relação entre a escola e a rede de cuidados e 

proteção à infância, sustentando o diálogo entre os profissionais, quando se evidenciou a 

necessidade de intervenções. Neste processo buscou-se fomentar a educação continuada e o 

diálogo constante sobre temas relacionados ao desenvolvimento infantil, junto à equipe 

escolar e aos pais. A educação infantil vem ganhando crescente atenção mundial, após a 

comprovação da sua importância na formação e desenvolvimento das pessoas, afirmando-se 

como um espaço de oportunidades de atenção à infância de forma integral e continuada, onde 

é possível executar ações intersetoriais de saúde e educação. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento infantil; Vigilância; Intervenção; Educação; Formação. 

 

 

Introdução 

 

A infância constitui-se como uma etapa da vida de sentido singular em que 

compreender a criança como ser em crescimento e desenvolvimento perpassa a definição 

biologicista e destaca aspectos sociais, considerando-a sujeito de direito, ativa desde os 
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primeiros anos na prática da cidadania (DIDONET, 2010). Tais demandas desafiam as escolas 

infantis a garantir seus direitos fundamentais. 

O desenvolvimento infantil, enquanto processo, é contínuo e dinâmico, resultante da 

interdependência entre crescimento, maturação e aprendizagem, e acontece na interação da 

criança com o meio ambiente – o que conhecemos por epigenética. 

Nesta perspectiva, o ambiente escolar torna-se palco dessas manifestações – e mais 

importante ainda, o período que compreende a educação infantil, deve ser organizado de tal 

forma a favorecer a atenção aos cuidados fundamentais a uma criança em desenvolvimento e 

alicerçar suas condutas em bases eficazes, promovendo um caminho de possibilidades. 

Como cita Didonet (2010), educar e cuidar, duas ações separadas na origem dos 

serviços de atenção à criança pequena, tornam-se, aos poucos, duas faces de um ato único de 

zelo pelo desenvolvimento integral da criança. Cuidar e educar se realizam num gesto 

indissociável de atenção integral. Cuidando, se educa. Educando, se cuida. Impossível um 

sem o outro. 

 Sabe-se que até os três anos de idade, na passagem do bebê à infante, ocorre um 

período de intensas transformações, onde os alicerces de um adulto saudável são fundados. 

Assim como uma engrenagem funciona da ação das peças que a formam, num trabalho 

conjunto de encaixes, folgas e falhas, assim é o desenvolvimento da criança – as interações 

são a força motriz do movimento harmonioso que deve ser o desenvolvimento. A interação 

com adultos significativos e com materiais ajustados às suas características constitui-se o eixo 

aglutinador da construção da autonomia e da independência. Com os outros e com os objetos, 

espaços e ambientes circundantes, a criança vai se descobrindo e conhecendo o mundo que a 

envolve. 

 Portanto, para que se tenha uma postura vigilante em relação ao desenvolvimento 

infantil no ambiente escolar, é necessário que este se consolide num espaço cognocente, das 

etapas, entraves e possibilidades que se colocam nesta etapa da vida. É fundamental que o 

corpo docente tenha conhecimento de como se comporta uma criança dentro dos parâmetros 

da normalidade, quais fatores provocam alterações ao desenvolvimento e ter condições de 

identificar, reconhecer desvios que possam sugerir algum entrave neste processo. E para a 

execução disto, se faz necessário o uso de metodologias simples, exequíveis, porém 

cientificamente comprovadas e socialmente aceitas. 

O desenvolvimento humano situa-se num contexto histórico e cultural, num ambiente 

que o influencia fortemente (PAPALIA et al, 2001). Neste sentido, emerge uma 

responsabilidade acrescida de reflexão e estudo sobre os contextos educacionais que 

proporcionamos às crianças nesta primeira fase da sua vida.  



 

 

Sendo assim, a creche é o contexto que se organiza para, de forma intencional, apoiar 

o desenvolvimento das crianças, oferecendo possibilidades de atingirem seu potencial 

máximo de desenvolvimento. 

Assim, reconhecendo a abrangência de um olhar integral ao desenvolvimento infantil 

na primeira infância, propôs-se analisar a prática da intersetorialidade entre as secretarias da 

educação e saúde, no município de Veranópolis/RS, colocando em pauta a possibilidade do 

ambiente escolar, na educação infantil, estar sensível ao todo da criança – à sua saúde, não 

apenas enquanto ausência de doença mas como um estado de bem estar biopsicossocial.  

A partir da gestão atual da Secretaria Municipal de Educação, Lazer, Esporte e 

Juventude de Veranópolis – gestão 2017/2020, que tem por eixo temático a linha de trabalho 

“Da semente ao fruto”, colocou-se em pauta, através da supervisão da Coordenadora da 

Educação Infantil, a elaboração de um plano de ação específico de atenção aos aspectos do 

desenvolvimento com a população atendida pelas EMEI’s (Escolas Municipais de Educação 

Infantil), na etapa da primeira infância. 

Como resultado da conformação entre uma lógica de trabalho (olhar voltado à 

Primeira Infância, sob a forma de intervenções precoces – ou em tempo, e prevenção de 

agravos ao desenvolvimento infantil) e ações junto à população das escolas de educação 

infantil, por parte da equipe do PRADIES (ações estas que até então aconteciam de forma 

isolada, conforme a necessidade apresentada pelas escolas) surge o Projeto Bambini. 

 

Fundamentação Teórica 

 

 A Primeira Infância, período da vida de uma criança que vai dos 0 aos 6 anos, é 

crucial para o desenvolvimento de um indivíduo, por ser a fase em que os alicerces de 

aquisições futuras e a estrutura de um adulto são estabelecidos – condições e habilidades que 

depois serão ampliadas, desdobradas em outras exigências, constituindo a lógica do 

desenvolvimento (um contínuo em sequência no qual o indivíduo vai adquirindo habilidades e 

conhecimentos, cumulativamente, começando com aprendizados mais elementares, mais 

simples, aos quais vão se agregando outros mais complexos). (PELIZON, 2014; CYPEL, 

2011)  

Alguns autores citam, ainda, uma nomenclatura mais específica à fase dos 0 aos 3 anos 

– Primeiríssima Infância, tamanha a singularidade deste período da vida, em termos de 

acontecimentos a nivel biológico, cognitivo, psíquico, afetivo e social; o desenvolvimento da 

estrutura e da circuitaria cerebral, manifestado através das expressões motoras e funcionais, as 

primeiras manifestações de linguagem e comunicação de um ser que desde antes de nascer 



 

 

está incluído numa cultura, numa linguagem, e que em função da neuroplasticidade possui 

períodos ótimos, períodos sensíveis para o desenvolvimento de habilidades – experiências, 

aprendizados, que serão posteriormente aprimorados. (COMITÊ NCPI, 2014; CYPEL, 2011)

 A delicadeza e vulnerabilidade deste período tem despertado a atenção de diferentes 

segmentos da sociedade através do trabalho de entidades e governos na propagação de 

estudos, descobertas e constatações sobre a influência de uma Primeira Infância saudável para 

o futuro de uma comunidade. Saúde enquanto garantia de oferta de um ambiente em que a 

criança possa se desenvolver plenamente e esforços no sentido de prevenção de adversidades 

que possam marcar, interferir, barrar algum aspecto do seu desenvolvimento. (SHONKOFF, 

2011 apud CYPEL, 2011) 

O investimento na Primeira Infância, e mais especificamente nos três primeiros anos 

de vida, incluindo a gestação, vem adquirindo enorme importância em quase todos 

os países e seus programas de governo. Existe o pleno reconhecimento de que cuidar 

e favorecer o desenvolvimento saudável da criança nesse período promoverá a 

organização de alicerces que favorecerão o indivíduo, no futuro, a lidar com as 

complexas situações que a vida venha a lhe apresentar. (CYPEL, 2011, p. 9)  
 

Estudos da neurologia e epigenética, dentre outras áreas, apontam que as experiências 

ambientais, desde a vida intrauterina, interferem no desenvolvimento de uma criança por 

influenciar o cérebro, deixando marcas – marcas que podem afetar positivamente o 

desenvolvimento, como também o contrário.  (SHONKOFF, 2011 apud CYPEL, 2011; 

MARINO, HARASAWA, e PLUCIENNIK 2014) 

Após o período de desenvolvimento inicial, o cérebro ainda pode se modificar, e na 

verdade, o faz constantemente em resposta à experiência e aos estímulos aos quais 

está exposto. Chamamos essa característica de Plasticidade cerebral, a capacidade de 

constante remodelação, não só da função mas de sua estrutura, influenciada pela 

experiência e que se estende ao longo da vida. (COMITÊ NCPI, 2014) 
 

Sendo o desenvolvimento da criança decorrente de uma interação entre as 

características biológicas e as experiências oferecidas pelo meio ambiente, fatores adversos 

nestas duas áreas podem alterar o curso esperado. Entende-se a probabilidade iminente de que 

isto ocorra como sendo risco para o desenvolvimento e quando este risco se presentifica em 

alterações no desenvolvimento, define-se atraso no desenvolvimento.  

A maioria dos estudos classifica os riscos para problemas no desenvolvimento da 

criança em biológicos e ambientais. Os biológicos são eventos pré, peri e pós-natais que 

resultam em danos estruturais (anatomicamente falando) e que podem aumentar a 

probabilidade de prejuízo no desenvolvimento. 

Para que a criança atinja todo seu potencial de desenvolvimento é necessário estar 

atento à sua evolução normal e aos fatores que possam intervir nesta evolução. Portanto, é 

necessário seu acompanhamento não só pelos familiares, mas também por profissionais que 



 

 

possam ajudar na identificação das alterações, encaminhando-as o mais precocemente 

possível para intervenção.  

A prática diária, em diferentes áreas e modalidades de tratamento, evidencia que 

grande parte das dificuldades e sintomas apresentados em fases posteriores à Primeira 

Infância tem início nos primeiros anos de vida da criança, e há indícios de que quanto antes 

houver intervenções melhor será o prognóstico desta, alterando o curso de uma vida e 

refletindo em sua participação histórico cultural numa sociedade. (COELHO et al, 2016) 

Crianças com desenvolvimento integral saudável durante os primeiros anos de vida 

têm maior facilidade de se adaptarem a diferentes ambientes e de adquirirem novos 

conhecimentos, contribuindo para que posteriormente obtenham um bom 

desempenho escolar, alcancem realização pessoal, vocacional e econômica e se 

tornem cidadãos responsáveis. (COMITÊ NCPI, 2014, p. 3) 
 

Tendo vista esta complexidade, cada vez mais destaca-se a importância dos cuidados 

integrais e integrados da criança. Integralidade que, enquanto reunião das partes que 

compõem um todo, refere-se à atenção aos aspectos físicos, cognitivos, emocionais, sociais e 

culturais de uma pessoa. A necessidade de interfaces entre os serviços de saúde e educação, 

no qual uma intersetorialidade se faça através de objetivos comuns para com essa população, 

somando esforços, compartilhando conhecimentos e construindo outros. (CYPEL, 2011)  

Tendo em mente que a criança nasce com um potencial e que o ambiente pode ser 

favorável ou não ao seu desenvolvimento pleno, o espaço da educação infantil, enquanto 

ambiente protegido, que oferece estímulos e possibilidades, alimentação e que também pode 

observar a saúde dessas crianças, constitui-se como promotor do desenvolvimento e bem-

estar. (COMITÊ NCPI, 2014) 

É preciso compreender que cuidar não é apenas atender a necessidades físicas da 

criança, mas responder às suas demandas de ser vista, escutada e compreendida – 

condições básicas de aprendizagem. Ao cumprir de forma atenta e afetiva rotinas 

como dar banho em uma criança, limpá-la, vesti-la, alimentá-la ou colocá-la para 

dormir, acompanhando tais atos de verbalizações e brincadeiras, o adulto a está 

educando. Por outro lado, o adulto só conseguirá desenvolver sistematicamente as 

habilidades verbais linguísticas, matemáticas, espaciais, corporais e artísticas de uma 

criança  (educá-la), num contexto de cuidado, ou seja, construindo vínculos 

positivos com ela, por meio de interações que a façam sentir-se segura, amada e 

respeitada em suas necessidades particulares físicas, emocionais, intelectuais. 

(PELIZON, 2014, p. 20) 

 
 

Metodologia 

 

Tendo presente a realidade de quatro escolas de educação infantil sob a 

responsabilidade da SMED (a quem responde o PRADIES que tutela o Projeto Bambini), 

realizou-se levantamento de informações junto à Caderneta da Criança dos alunos 

matriculados no período de março, abril e maio de 2017, quanto às páginas destinadas a 



 

 

informações sobre a gravidez, parto e puerpério (página 38) e dados do nascimento (página 

39).  

De encontro à premissa de que os primeiros ‘1000 dias’ de vida é a etapa mais 

decisiva do desenvolvimento humano, delimitou-se, inicialmente, o levantamento de dados de 

crianças de até dois anos de idade, nascidas em 2017, 2016 e 2015, período este em que as 

versões de Cadernetas lançadas pelo Ministério da Saúde (MS) sofreram pequenas 

modificações no texto mas mantiveram o mesmo teor de informações. Porém, devido à forma 

de agrupamento nas turmas, e as diferentes faixas etárias, incluiu-se também as crianças 

maiores de dois anos, ou seja, nascidos desde 01/01/2014, que ainda frequentavam as turmas 

de berçário. 

A escolha pela observação das informações da Caderneta baseou-se nas normativas 

contidas no Manual para vigilância do desenvolvimento infantil no contexto da AIDPI, da 

Organização Pan-Americana da Saúde, que pontua e situa o desenvolvimento normal, fatores 

de risco (pré, Peri e pós-natais, bem como etapas subseqüentes) e evidências de atraso no 

desenvolvimento. Complementar a isso, a profissional envolvida na execução do projeto 

utilizou-se de bibliografias de sua área de formação, que estão em consonância ao citado. 

Inicialmente, providenciou-se com as secretarias das escolas as cópias das cadernetas e 

levantamento das informações. Apesar de ter-se instituído, no ano anterior, que a entrevista 

realizada pelas professoras, com os familiares, no início do ano letivo, seriam abordadas 

questões quanto às etapas pré, peri e pós-natal (por se tratar de um período importantíssimo, 

de acontecimentos que podem ser decisivos na vida de uma criança), verificou-se a falta 

dessas informações, bem como da cópia da Caderneta na pasta individual da criança. Sendo 

assim, providenciou-se dos que faltavam – atitude esta durante todo o período da coleta de 

dados, necessidade que se observou também em função da saída de alguns alunos e chegada 

de novos que vieram ocupar suas vagas. 

A partir do levantamento dos dados, optou-se por organizar as informações em 

gráficos, que posteriormente foram apresentados às gestões da saúde e educação, servindo de 

base para a tomada de algumas decisões e construções intersetoriais. 

De um universo de 355 crianças teve-se acesso a 297 cadernetas (correspondente a 

83% de abrangência), resultando 44 faltosos (12%).  

Como primeiro item observado em relação aos fatores de risco biológicos, o período 

gestacional apresentou uma incidência de 89% de nascimentos a termo (a partir de 37 

semanas) e 10% de nascimentos prematuros. 

O APGAR mostrou-se adequado em 80% da amostra, como mostra a o gráfico da 

figura 1, e os testes da orelhinha e pezinho apresentaram resultados alarmantes em relação à 



 

 

ausência de registro, bem como a falta de uma conduta em relação a essa ausência de 

informação e acompanhamento desses casos – quem zela pelo direito que esses bebês tinham 

de passarem por esses exames? 

 

FIGURA 1 – RESULTADOS DA TRIAGEM NEONATAL (APGAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: as autoras, 2017. 

 

O teste da orelhinha foi realizado em 88% das crianças da amostra, e destes, 43% 

apresentaram resultados alterados, que necessitavam de um reteste, conforme pode ser 

observado na tabela da figura 2. Dentre os que fizeram o reteste e resultaram alterados 

novamente e os que não realizaram, 21% dos casos não tem registro na Caderneta das 

condutas tomadas a partir de então. Os retestes alterados foram encaminhados a um serviço de 

referência? O profissional que acompanha o desenvolvimento da criança, está ciente da 

ausência de alguns exames que deveriam ser de triagem? 

 

FIGURA 2 – RESULTADOS DA TRIAGEM NEONATAL (TESTE DA ORELINHA) 
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FONTE: as autoras, 2017. 
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De posse dessas informações, separou-se os casos que continham dados da triagem 

neonatal alterados (sinal de ortolani, teste do reflexo vermelho, teste do pezinho e triagem 

auditiva), bem como idade gestacional abaixo de 37 semanas e notas de APGAR igual ou 

inferior a 7, e diante do grande números de informações definiu-se ações para a verificação do 

estado de saúde dessas crianças, através de observações no ambiente escolar e troca com a 

equipe docente. 

 

FIGURA 3 – RESULTADOS DA TRIAGEM NEONATAL (TESTE DA ORELINHA) 
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 FONTE: as autoras, 2017. 

 

Quanto às cópias de informações das Cadernetas da Criança, a partir do levantamento 

de dados realizado, observou-se que a prática tornou-se comum às quatro escolas, nos 

procedimentos usuais de matrícula da criança, ressaltando-se que as secretárias já se mostram 

confortáveis com o manuseio da Caderneta, prestando atenção quando na página 40, por 

exemplo, existem anotações adicionais, que normalmente dizem respeito a complicações 

clínicas, necessidade de exames especializados ou até mesmo relatórios de internações em 

UTI’s e orientação de avaliações e reavaliações. 

Quanto a realidade da falta de Cadernetas à população, como em outras cidades do 

Brasil, é algo que não nos atinge; se a criança não tem ou está com ela quase incompleta por 

ser a segunda que já recebeu, é por ter sofrido algum infortúnio (perdida, queimada, 

molhada...) mas esses são casos esporádicos.  

Quando o local de nascimento é Veranópolis, no único hospital da cidade, caso da 

maioria (80%), observa-se uma caderneta com informações do parto e triagem neonatal mais 

completa.  Nesse sentido, destacamos que como uma das ações a nível intersetorial, num dos 

encontros que se originaram a partir desta pesquisa, sentou-se com representantes do hospital 

para analisar coletivamente os resultados quanto à ausência de registros que se apresentavam. 



 

 

Pudemos identificar duas possibilidades quanto a isso; uma, de que a família não tenha levado 

a criança aos exames e outra de que o local onde foram realizados os exames não tenha feito 

uso da Caderneta da Criança para registro. Em relação ao teste da orelhinha, obteve-se a 

informação, pelo setor de fonoaudiologia do município, que foi acordado com a equipe que 

realiza a testagem a importância do registro em caderneta quanto ao resultado do exame, bem 

como das condutas necessárias. 

Quanto ao teste do pezinho, identificou-se a necessidade de uma articulação com o 

serviço de pediatria/puericultura, nos níveis público e particular, de vigilância e orientação à 

família para a necessidade da realização dos mesmos.  

Em relação aos nascimentos prematuros, a partir do levantamento de informações e 

conhecimento da realidade, destaca-se que a falta de uma conduta única, no município, para 

com os nascidos antes do tempo, tem se colocado como uma preocupação em relação aos 

efeitos que isso pode causar no desenvolvimento dessas crianças. Não se tem um fluxograma 

de encaminhamento ao setor responsável pela estimulação precoce no município, que é a 

APAE, que prevê em seu público alvo crianças de nascimento prematuro. 

Um dos motivos que começaram a mobilizar a saída do ambiente de reabilitação, no 

PRADIES, para as escolas de educação infantil, foi a constatação frequente de informações 

quanto aos atrasos na aquisição dos marcos do desenvolvimento na primeira infância, bem 

como eventos pré, peri e pós-natais, em alunos encaminhados nas séries iniciais de 

alfabetização, o que corrobora com o que os teóricos e a neurociência nos mostra sobre o 

desenvolvimento ser um processo contínuo e subseqüente. 

Com relação aos casos destacados na pesquisa e aos que continuaram chegando nas 

EMEI’s com a informação de nascimento prematuro, após algumas experiências, tomou-se 

como conduta focar na atenção à criança no ambiente escolar, através de visitas freqüentes, 

orientando as professoras quanto às atitudes que poderiam auxiliar a criança em seu 

desenvolvimento, diante das falhas que apresentava na aquisição sequencial de habilidades. 

Em alguns casos de maior importância realizou-se contato com os pais e com os médicos de 

referência dessas crianças, estabelecendo parcerias na atenção ao desenvolvimento. Em 

situações mais delicadas, a partir dessa lógica, quando não se observou mudanças 

significativas, encaminhou-se o aluno para o serviço de estimulação precoce na APAE, com 

ciência da família. 

Destaca-se que a identificação de crianças nascidas pré-termo no ambiente da sala de 

aula, gerou uma mobilização por parte dos professores e auxiliares, gerando a necessidade de 

uma educação continuada dos mesmos. 

 



 

 

Considerações Finais 

 

A intervenção com crianças que apresentam atraso no desenvolvimento vai depender 

muito das suas causas, sejam elas ambientais, como falta de estímulo por parte de quem cuida 

da mesma, sendo necessário orientações aos pais sobre a importância da relação entre o seu 

desenvolvimento e a maneira como interagem com ela ou orgânicas no qual consistirá em 

intervir funcionalmente nas alterações presentes. São inúmeras as experiências demonstrando 

que a estimulação nos três primeiros anos de vida, para crianças com atraso no 

desenvolvimento já estabelecidos ou aquelas com risco de atraso, melhora sua performance, 

devendo, portanto, ser incentivado o seu início o mais cedo possível. 

Os processos de desenvolvimento e aprendizagem infantil ocorrem continuamente nas 

relações que a criança estabelece desde seu nascimento, iniciando com seus pais e, depois, 

com cuidadores e professores, profissionais de saúde, outras crianças e indivíduos da 

comunidade na qual está crescendo. 

Evidências nos campos das ciências biológicas e sociais demonstram que oferecer 

condições favoráveis ao desenvolvimento infantil é mais eficaz e menos dispendioso do que 

tentar reverter ou mitigar os efeitos das adversidades precoces posteriormente. Isso ocorre em 

primeiro lugar porque o cérebro apresenta maior plasticidade nos primeiros anos de vida, 

como visto anteriormente. Além disso, cada conteúdo aprendido em uma etapa da vida serve 

de base para o aprendizado na etapa seguinte, fazendo com que as distâncias de conhecimento 

e habilidades cresçam ao longo do tempo. Portanto, déficits que eventualmente surjam em 

determinado momento podem crescer com o passar dos anos, necessitando investimentos, 

tanto pessoais quanto econômicos, políticos e sociais, cada vez maiores para serem corrigidos.  

O projeto convida os profissionais envolvidos, a tomarem consciência de que, para 

atuar de maneira eficaz no desenvolvimento na primeira infância, é preciso compreender que 

o desenvolvimento físico, cognitivo e social/ emocional estão intrinsecamente relacionados e 

se influenciam mutuamente.  

Estudos apontam que, quanto melhor for o início da vida das crianças, maiores serão 

as chances de um bom desempenho escolar, relacional e profissional, constituindo-se como 

um elemento-chave para a superação da desigualdade. 

Contextos que ofereçam à criança oportunidades para aprender ativamente são 

determinantes para que a criança possa se desenvolver de forma harmoniosa. Assim, a creche 

enquanto instituição dedicada à primeira infância apresenta-se, para além da família e de 

outros ambientes, como um potencial contexto de desenvolvimento/aprendizagem para a 

criança pelos desafios que lhe pode proporcionar e pela atenção aos aspectos do 



 

 

desenvolvimento, desde que cuidadas e respeitadas nas suas necessidades, características e 

interesses. 

Para que a criança se desenvolva de forma integral em contexto de creche, solicita-se 

profissionais que reconheçam cada criança como um ser único. A qualidade da relação que o 

educador é capaz de estabelecer com a criança influencia na percepção dos aspectos do seu 

desenvolvimento. 
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