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“Depois de acordar, mamar. Depois  de mamar, sorrir.  

Depois de sorrir, cantar. Depois de cantar, comer. 

Depois de comer, brincar. Depois de brincar, pular 

.Depois de pular, cair. Depois de cair, chorar. 

Depois de chorar, falar. Depois de falar, correr. 

Depois de correr, parar. Depois de parar, ninar. 

Depois de ninar, dormir. Depois de dormir, sonhar”. 

(Peres; Tatit; Dedardyk). 
 



 

 

 

 

SANTOS. Jislaine C. Oliveira. A Organização do Trabalho Pedagógico na Educação 
Infantil: Um Olhar para as Rotinas. 39 fls. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Pedagogia). Universidade Estadual de Londrina. 2012 
 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo principal demonstrar a relevância da rotina no contexto 
da educação infantil. Justifica-se intenção do mesmo por considerar que a organização 
do trabalho pedagógico é de fundamental importância para o desenvolvimento das 
atividades. Levando em consideração que a função da educação infantil integra 
cuidados e educação, e importante destacar que a elaboração de atividades que irão 
compor a rotina irá contribuir para a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. 
Como metodologia, optou-se pesquisa bibliográfica e de campo. Como instrumento 
para coleta de dados, utilizou-se de registro fotográfico e diário de campo, que 
aconteceu numa instituição particular que atende desde a educação infantil até ensino 
médio. Os resultados desse estudo demonstram que é de suma importância organizar a 
rotina do berçário, favorecendo a aprendizagem das crianças, sobretudo, no que diz 
respeito ao desenvolvimento de novas habilidades motoras, afetivas e cognitivas. 
Constatou-se que uma rotina bem planejada, pode contribuir para a educação integral 
dos pequenos. Para isso é necessário que tanto a equipe pedagógica quanto o 
professor elaborem atividades que possibilitem a curiosidade e causem entusiasmo nas 
crianças, favorecendo de forma plena o desenvolvimento e aprendizado das mesmas.  
 
Palavras-chave: Professor, Criança, Rotina, Organização do Trabalho.  
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INTRODUÇÃO 

 

A educação infantil como nível de ensino e parte da educação básica é 

reconhecida pelo poder público e pela sociedade em geral como um espaço 

educativo, onde há a necessidade de uma organização do trabalho pedagógico 

que se desenvolva de forma qualificada. 

Desta maneira, essa instituição deve ser norteada pelo princípio básico 

de proporcionar à criança, o desenvolvimento da autonomia, isto é, a 

capacidade de construir as suas próprias regras e meios de ação, que sejam 

flexíveis e possam ser integradas à outras pessoas, sejam eles adultos ou 

crianças. A construção de uma proposta pedagógica implica em contemplar o 

cuidar, educar e brincar, haja vista que tais elementos fazem parte das práticas 

cotidianas. 

A instituição de educação infantil deve tornar acessível a todas 
as crianças que a freqüentam, indiscriminadamente, elementos 
da cultura que enriquecem o seu desenvolvimento e inserção 
social. Cumpre um papel socializador, propiciando o 
desenvolvimento da identidade das crianças, por meio de 
aprendizagens diversificadas, realizadas em situações de 
interação (BRASIL, 1998, p. 23). 
 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil 

(1998), é importante o professor oferecer às crianças condições para que as 

aprendizagens ocorram não só nas brincadeiras, mas, em situações 

orientadas. Desta maneira, tomando por base essas questões, levantamos 

como problema de pesquisa, “Até que ponto a organização do trabalho do 

professor pode interferir de maneira qualitativa no aprendizado e 

desenvolvimento da criança pequena?” 

 Justificamos a relevância desse estudo por reconhecer que uma rotina 

bem estruturada é de fundamental importância não só para a aprendizagem da 

criança, mas, para a própria organização do trabalho do professor. Outro fator 

que justifica a pertinência do tema, diz respeito aos poucos estudos que 

abordam a organização do tempo e do espaço no cotidiano das escolas 

infantis.  

Do ponto de vista prático, o interesse em pesquisar esse tema foi por 

trabalhar em uma instituição privada, mas especificamente no berçário onde 
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atendemos crianças de zero a dois anos. De modo geral, percebemos que a 

organização do trabalho pedagógico é de fundamental importância para a 

aplicação e desenvolvimento das atividades. O fato de ter cursado o magistério 

na modalidade normal e, freqüentado a disciplina, intitulada “Trabalho 

Pedagógico na Educação Infantil” na universidade, nos possibilitou 

compreender que a atuação do professor é de fundamental importância para a 

formação da criança.        

Desta maneira, como objetivo geral, procuramos demonstrar a 

relevância da rotina no contexto da educação infantil. Como objetivos 

específicos, a intenção foi traçar um panorama geral sobre a criação e as 

funções das creches e pré-escolas desde sua origem, evolução e 

consolidação; discutir a organização da rotina no desenvolvimento do trabalho 

do professor e relatar uma experiência vivenciada por meio de rotina 

pedagógica no berçário. 

Como metodologia essa pesquisa se desenvolveu de forma qualitativa, 

tomando por base o estudo bibliográfico e pesquisa de campo. Para a coleta de 

dados utilizamos de registro fotográfico e diário de campo. 

O primeiro capítulo: “A Função pedagógica da educação infantil na 

sociedade contemporânea”, faz um resgate da trajetória histórica da educação 

infantil, sinalizando para os avanços e retrocessos da legislação que garante o 

direito da criança à educação desde o nascimento. 

O segundo capítulo: “A Rotina na organização do trabalho pedagógico”, 

ressalta a importância do planejamento para que a criança possa ter um 

desenvolvimento integral conquistando construção da autonomia, baseados 

num modelo pedagógico que proporcione vivenciar diversas experiências e 

fazer descobertas. 

O terceiro capítulo: “O dia a dia no berçário: refletindo sobre o trabalho 

com os pequenos”, mostra diversos momentos contemplados no berçário, 

demonstrando a importância de se estabelecer uma rotina que contemple todas 

as necessidades da criança que freqüenta uma instituição de educação infantil. 

Como contribuição essa pesquisa, pretende reafirmar a relevância da 

organização do tempo nas escolas infantis, sobretudo no que diz respeito ao 

favorecimento da aprendizagem das crianças. Para tanto se faz necessário a 
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atuação do professor no sentido de planejar o dia a dia, transformando-o em 

uma ambiente desafiador e curioso para a mesma.  
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1. A FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA. 

 

Para entendermos a finalidade das escolas infantis na sociedade 

contemporânea, faz se necessário tornarmos a história dessas instituições no 

decorrer dos tempos. As primeiras instituições de atendimentos à criança 

surgiram na Europa com o objetivo de atender as famílias de baixa renda, 

sobretudo, daquelas em que as mulheres buscaram pela sobrevivência no 

mercado de trabalho. No Brasil, desde o início a creche teve como objetivo não 

só atender os filhos das mães trabalhadoras, mas, combater o alto índice de 

mortalidade infantil, diminuir a desnutrição e minimizar os acidentes domésticos 

e amparar os filhos de uniões ilegítimas, dentre outros.      

 Tais fatores contribuíram para que houvesse a necessidade de se ter 

um espaço para as crianças, fora do ambiente doméstico e, mantidas por meio 

de instituições de caridade, cujo objetivo se voltava para  o assistencialismo, já 

que sua proposta era cuidar, dar banho e alimentar crianças. Na realidade, o 

nascimento da indústria alterou profundamente a estrutura das famílias, 

modificando seus hábitos e costumes. Em função do trabalho dos pais nas 

fábricas e nas minas de carvão, surgiram, diferentes, arranjos formalizados de 

serviços de atendimento às crianças, organizados por mulheres da comunidade 

e entidades filantrópicas. 

Para Rizzo (2003), ao mesmo tempo em que se criou uma nova oferta 

de emprego para as mulheres, aumentaram os riscos de maus tratos às 

crianças, já que essas ficaram sob a responsabilidade de mulheres não 

preparadas para exercerem a função. De modo geral, o nascimento da creche 

esteve associado à transformação da família na sociedade ocidental, que, 

segundo Didonet (2001), baseia-se no trinômio: mulher-trabalho-criança. 

Do ponto de vista histórico, o período da década de 20 é marcado pela 

inserção da mulher no mercado de trabalho, havendo assim a necessidade de 

abertura e expansão das creches garantindo a guarda e a assistência da 

criança, baseada na filantropia, com uma proposta de assistencialismo e 

higienista. A partir desse período, tem início a uma nova configuração ao 



12 

 

 

 

atendimento dos pequenos, já que o Estado juntamente como órgãos privados 

assumiram o papel de buscar apoio para a proteção da primeira infância. 

Durante as décadas de 30, 40 até meados de 1950, houve por parte 

das instituições e poder público a preocupação com a educação tanto física 

como higiênica das crianças, levando em consideração, principalmente o seu 

desenvolvimento. Neste contexto surgiram as primeiras regulamentações ao 

atendimento das crianças em escolas maternais e jardins de infância, onde 

passaram a ser cada vez mais procuradas pelas famílias. Havia nesse 

momento uma mudança importante com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional aprovada em 1961 (Lei 4024/61) que inseriu os jardins de 

infância no sistema de ensino, conforme o artigo a seguir: 

Art. 23. A educação pré-primária destina-se aos menores até 
sete anos, e será ministrada em escolas maternais ou jardins-
de-infância (BRASIL, 1961, pg. 5). 

 
  A partir da década de 70 com a expansão da creche, ouve a revisão 

de seu significado passando de caráter assistencialista para uma educação 

compensatória. 

A influência das teorias do desenvolvimento infantil e da 
psicanálise, por um lado, os estudos lingüísticos e 
antropológicos, por outro, aliados a pesquisas que procuravam 
correlacionar linguagem e pensamento com rendimento 
escolar, determinavam a elaboração da abordagem da 
privação cultural. Esta veio a fundamentar e fortalecer a crença 
na pré-escola como instância capaz de suprir as carências, 
deficiências culturais, lingüísticas e afetivas das crianças 
provenientes das classes populares (ABRAMOVAY; KRAMER, 
1986, p. 29). 
 

Nessa perspectiva as escolas infantis, resolveria o problema do 

fracasso escolar que afetava as crianças pobres. Na realidade, estes 

programas de educação compensatória tem como pressuposto de que a família 

não consegue dar às crianças condições para seu bom desempenho na escola. 

Assim, as crianças são chamadas de carentes culturalmente, já que se parte 

do princípio que lhes faltam determinados requisitos básicos que lhes garantam 

o sucesso na escola.  

Para Abramovay; Kramer (1986, p. 32) no fim da década de setenta a 

abordagem da privação cultural deixou de ser consenso no discurso do poder 

público, já que “[...] não prestam um benefício efetivo às crianças das classes 
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populares, servindo ao contrário para discriminá-las e marginalizá-las”. Nesse 

período, enquanto as instituições das redes particulares ofereciam um 

atendimento que priorizava os aspectos cognitivo, emocional e social da 

criança das famílias de classe economicamente mais favorecida, para os filhos 

da classe trabalhadora os programas ofereciam uma educação compensatória. 

Com a abertura política do país, já na década de oitenta, os debates 

tanto do poder público, sociedade civil e pesquisadores, aconteciam no sentido 

de garantir à criança uma educação de qualidade. Desta maneira, foi aprovada 

a Constituição Federal de 1988, que vincula à creche as pré-escolas a área de 

educação. A creche passa a ser uma instituição educativa, superando a teoria 

da privação cultural, já que a preocupação com o desenvolvimento da criança, 

a criatividade, a socialização e o aprendizado foram considerados prioridades 

de acordo com o documento. 

Esse documento destaca o direito da criança à uma educação de 

qualidade desde o nascimento. Para tanto, reitera no artigo 208, inciso IV, que: 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivo 
mediante a garantia de: 
IV. atendimento em creches e pré escolas às crianças de  
0 a 6 anos de idade  (BRASIL, 1988, pg. 95). 
 

 

Sendo assim, os atendimentos nas escolas infantis passam a ser 

direito da criança e uma opção da família. A partir da década de 90 é aprovado 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei nº 8.069/90 que considera que a 

criança é um sujeito de direitos, como ao afeto, direito de brincar, direito de 

querer, direito de gostar, direito de conhecer, direito de opinar e de sonhar. 

Neste contexto, a Política Nacional de Educação de 1994, norteado 

pela Constituição Federal (1988) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(1990), vem propor a sua formulação com significado especial para a educação 

infantil, baseados em princípios de que esse nível de ensino é a primeira etapa 

da educação básica; pautados sempre em duas funções que são 

indissociáveis: cuidar e educar. Como objetivos principais, essa Política propõe 

a oferta de vagas para a criança de 0 a 6 anos; fortalece a concepção de 

educação infantil defendida no documento e promove a melhoria de qualidade 

de atendimento em creches e pré escolas. 
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Em 1996 foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(9394/96), no sentido de organizar desde a educação básica ao ensino superior 

no Brasil. Para a educação infantil essa lei assegura o desenvolvimento integral 

da criança. 

 

Art. 29°. A educação infantil, primeira etapa da educação 
básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da 
criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade. 
Art. 30°. A educação infantil será oferecida em: 
I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até 
três anos de idade; 
II – pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de 
idade. 
Art. 31°. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante 
acompanhamento e seu registro desenvolvimento, sem o 
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 
fundamental (BRASIL 1996, p. 12). 

 

Diante desse contexto de transformações os centros de educação 

infantil assumem um caráter social, político e educacional, tendo como princípio 

básico a elaboração de uma proposta de organizar a ação educativa de forma 

a contribuir para o desenvolvimento integral das crianças pequenas.  

Os cuidados e a educação da criança passam a se constituir como 

elementos fundamentais, pois historicamente as práticas destinadas às 

crianças menores de seis anos eram de caráter somente assistencialista.  

Uma década após a aprovação da LDB (1996) o Ministério da 

Educação aprovou no ano de 2006, a Política Nacional de Educação Infantil, 

que propôs as diretrizes e objetivos da educação infantil. 

Segundo Guimarães (2002):  

 

 

É equivocado afirmar que só agora as creches e pré- escolas 
se transformaram em instituições educativas. Elas sempre 
formam instituições educativas, já que é impossível cuidar de 
crianças sem educá-las. O que é novo é a exigência de 
normatização que assegure propostas pedagógicas de 
qualidade para todos. Essa exigência democrática, 
estabelecida em nome da igualdade de direitos, parece não 
estar sendo respeitada pelos poderes competentes 
(GUIMARÃES 2002, p.61). 
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Portanto, para que a relação entre cuidar e educar seja efetivada, há a 

necessidade de recursos financeiros, espaço adequado, proposta pedagógica 

e formação inicial e continuada de profissionais que atuam com a criança, 

dentre outras coisas. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional Para a Educação 

Infantil (1998): 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, 
brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e 
que possam contribuir para o desenvolvimento das 
capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar 
com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e 
confiança, e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais 
amplos da realidade social e cultural (BRASIL, 1998. p. 23). 

 

A concepção de cuidar esta basicamente ligada à higiene e 

alimentação, mas, também integrado ao educar no cotidiano das escolas 

infantis. O cuidar tem um significado importante, já que “cuidar significa 

valorizar e ajudar a desenvolver capacidades; é um ato em relação ao outro e a 

si próprio que possui uma dimensão expressiva e implica em procedimentos 

específicos” (BRASIL, 1998, p. 24). 

Nessa perspectiva podemos entender que o cuidado é tão importante 

quanto à educação, pois ambas são ações pertinentes na ação do professor.  

Para Didonet (2003): 

  

Não há conteúdo “educativo” na creche desvinculada dos 
gestos de cuidar. Não há um “ensino”, seja um conhecimento 
ou um hábito, que utilize uma via diferente da atenção 
afetuosa, alegre, disponível e promotora da progressiva 
autonomia da criança (DIDONET, 2003 p. 09). 

  

Ao profissional de educação infantil cabe proporcionar um espaço que 

contemple momentos de afetividade, de alegria, para que a escola seja a 

extensão da sua casa, do seu ambiente familiar. Podemos considerar que é a 

educação infantil tem como princípio básico o cuidar e educar de forma 

articulada de modo a complementar a educação da família, num papel político 

e social com características e especificidades próprias no desenvolvimento do 

trabalho junto à criança pequena. 
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Para que esse trabalho aconteça, há a necessidade de uma proposta 

pedagógica que contemple a relação cuidar e educar de forma indissociável. 

Portanto é imprescindível que as propostas nas escolas infantis ofereçam 

condições para que desenvolvam uma educação de qualidade, assumindo um 

compromisso que devem estar presentes na organização do trabalho do 

professor, sendo trabalhado de forma lúdica e em situações pedagógicas 

orientadas. 

Desta maneira, questões como a rotina, o espaço, o tempo e outras 

atividades devem prioritariamente fazer parte do cotidiano das escolas infantis, 

conforme capítulo a seguir. 
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2. A ROTINA NA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

DO PROFESSOR. 

 
Do ponto de vista legal, houve muitas mudanças no que se refere à 

educação da criança, já que o poder público determinou que as escolas infantis 

devem complementar a educação da família e, não substituí-la. Assim, o 

atendimento oferecido por essas instituições devem, prioritariamente, 

possibilitar o desenvolvimento integral da criança. Partindo dessa nova forma 

de atendimento, houve a necessidade de se organizar uma proposta que 

considere o processo educativo. Para isso é estabelecido uma rotina que é 

organizada pela instituição. 

Nas palavras de Barbosa (2006, p.14), a rotina durante muito tempo foi 

analisada como instrumento de controle de tempo, do espaço, das atividades e 

dos materiais, com a função de padronizar e regulamentar a vida dos adultos e 

das crianças em creches e pré-escolas. Na realidade a utilização de uma 

proposta pedagógica de qualidade tem como objetivo contribuir para novas 

aprendizagens da criança.  

 
As rotinas podem ser vistas como produtos culturais criados, 
produzidos e reproduzidos no dia a dia, tendo como objetivo a 
organização da cotidianeidade. São rotineiras atividades como 
cozinhar, dormir, estudar, trabalhar e cuidar da casa, reguladas 
por costumes e desenvolvidas em um espaço-tempo social 
definido e próximo como a casa, a comunidade ou o local de 
trabalho (BARBOSA, 2006, p. 37). 

 

Para essa autora, a rotina é necessária em todas as instâncias da vida 

social, já que é uma forma de organizar todas as atividades do nosso cotidiano. 

Na educação infantil, a forma de organizar a rotina, traduz, segundo Barbosa 

(2006) a forma de conceber a criança e sua maneira de entender o mundo que 

a cerca, pois “[...] o desenvolvimento de atividades de cuidado e educação das 

crianças pequenas traduzem os objetivos, as concepções e as diretrizes que os 

adultos possuem com relação ao futuro das novas gerações” (BARBOSA, 

2006, p 122). 

Sobre essa questão, Moreno (2007) ressalta que: 
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O trabalho pedagógico, na creche e na pré-escola, se expressa 
na organização curricular que, por sua vez, inclui a organização 
do tempo, do espaço, das rotinas de atividades, da forma como 
o adulto exerce seu papel dos materiais disponíveis, isto é, da 
prática pedagógica de área realizada em cada sala de aula ou 
fora dela, em outros espaços pedagógicos – parque infantil, 
refeitório, biblioteca, brinquedoteca, sala de vídeo, laboratórios 
etc. (MORENO, 2007, p.56). 

  

As propostas pedagógicas para esse nível de ensino surgiram quando 

começou a se pensar nas necessidades específicas da primeira infância. 

Entretanto, se almejarmos o desenvolvimento integral e a construção da 

autonomia infantil são necessários que o modelo pedagógico deva 

proporcionar-lhe situações em que ela possa vivenciar as mais diversas 

experiências, fazer escolhas, tomar decisões, socializar conquistas e 

descobertas. Por meio dessas vivências a criança se relaciona com os adultos 

e também interagi de forma intencional. 

 
 “[ ] um projeto pedagógico e educacional para educação 
infantil deve pautar-se não só em um programa de atividades 
especificas, mas também nas intenções que se evidenciam em 
ações e interações de crianças e adultos, pais e profissionais 
de educação infantil, os quais, por sua vez, traduzirão o 
reconhecimento de que a criança é – desde que nasce e desde 
que é bebê – capaz de agir e interagir, de produzir cultura e de 
ser sujeito de direito” (MACHADO, 2004, p. 11). 
 

Cabe ao professor pesquisar e conhecer o desenvolvimento infantil a 

fim de poder organizar atividades onde a criança possa experimentar situações 

as mais diversas, que possam lhe proporcionar o desenvolvimento motor e da 

linguagem conquistando assim a locomoção e a fala. Essas atividades são 

abordadas no planejamento e organizadas na rotina, conforme explica Zabalza 

(1998): 

As rotinas desempenham, de uma maneira bastante similar aos 
espaços, de um papel importante no momento de definir 
contexto no qual as crianças se movimentam e agem. As 
rotinas atuam como as organizadoras estruturas das 
experiências cotidianas, pois esclarecem a estrutura e 
possibilitam o domínio do processo a ser seguido e, ainda, 
substituem a incerteza do futuro (principalmente em relação ás 
crianças com dificuldade para construir um esquema temporal 
de médio prazo) por um esquema fácil de assumir. O cotidiano 
passa, então, a ser algo previsto, o que tem importantes efeitos 
sobre a segurança e autonomia (ZABALZA, 1998, p.52). 
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Portanto, organizar a rotina e atividades no tempo, requer do professor 

reconhecer a importância dos diversos tipos de atividades que envolverão o 

cotidiano, como: chegada das crianças, alimentação, higiene, repouso, 

brincadeiras, hora do conto, atividades coordenadas pelas professoras e 

equipe pedagógica. Oferecer materiais e brinquedos que apresentem várias 

possibilidades de exploração, considerando que nesse período o tempo de 

concentração das crianças ainda é muito curto. 

De acordo com Oliveira (2011): 

 
A criança, desde cedo, reconhece físico ou atribui-lhe 
significações, avaliando intenções e valores que pensam ser-
lhes próprios. Daí a importância de organizar os múltiplos 
espaços de modo que estimulem a exploração de interesses, 
rompendo com a mesmice e o imobilismo de certas propostas 
de trabalho de muitas instituições de educação infantil 
(OLIVEIRA 2011, p 197). 

 

Devemos considerar que o planejamento da utilização do tempo e 

espaço, dependerá, também, da concepção de infância que os professores e 

coordenadores tem sobre ela. Assim sendo, esses profissionais precisam ter 

claros os objetivos da educação infantil, a fim de avaliar as atividades que 

planeja e suas próprias atitudes, levando sempre em consideração que o 

horário de uma instituição deve ser flexível, pois a duração de cada atividade 

deve variar em função das necessidades dos momentos específicos.  

Nesses espaços é interessante o professor atuar de maneira bem 

próxima às crianças, sendo um mediador para que elas alcancem os objetivos 

propostos. È necessário avaliar o desenvolvimento do grupo onde atua e de 

cada criança, em particular, sem compará-las umas às outras, compreendendo 

que cada uma delas carrega histórias de vida e ritmos de desenvolvimento 

próprios.  

Para elaboração das atividades, os temas não surgirão apenas da 

espontaneidade das crianças, mas de sua interação com um meio ambiente 

rico e estimulante. Chamamos esta organização do espaço pedagógico de 

rotina, e consideramos que, dentre inúmeras possibilidades, a rotina deve 

oferecer às crianças momentos onde elas possam desenvolver diferentes 

atividades e adquiram habilidades que fazem parte de seu cotidiano.  
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É preciso que as crianças tenham espaço para a exploração por meio 

de brinquedos, materiais que estimule a imaginação e a criatividade infantil. 

Assim, é possível o desenvolvimento de seu pensamento e respeito de si, do 

outro e do ambiente.  

Como afirma Barbosa (2008 p.75) “[...] esse espaço deve incentivar e 

estruturar as experiências corporais, afetivas, sociais e as expressões das 

diferentes linguagens da criança”, pautado em um planejamento que 

proporcione todas as atividades necessárias para que a mesma se desenvolva 

e possa construir novas aprendizagens. 

Ainda Barbosa (2008): 

 
“Na creche, desde muito pequenas, elas aperfeiçoam as 
experiências que já existem e adquirem novas estratégias. 
Portanto ao agir sobre o mundo, as crianças desenvolvem-se e 
constrói aprendizagens. Na abordagem de Wallon, o conceito 
de meio e suas implicações nos desenvolvimentos infantis são 
fundamentais: para ele, qualquer ser humano é biologicamente 
social e, por conseguinte, deve adaptar-se ao meio, no qual 
todas as trocas produzidas são a chave para as demais” 
(BARBOSA, 2008 p.72). 

 

Para planejar uma rotina é preciso coordenar atividades, brincadeiras e 

cuidados garantindo momentos de aprendizagem de modo articulado. Tais 

atividades devem ser organizadas em um espaço aconchegante e desafiador 

que permita exploração da criança e, que, possa também atender as 

necessidades de afeto, sono, alimentação e higiene. Oportunizar a sua 

movimentação de forma livre, mas sempre com olhar atento e sensível acerca 

do desenvolvimento individual de cada criança, promovendo experiências de 

aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades e atitudes de socialização, 

contempladas nas brincadeiras, contribuindo para a construção do seu  

pensamento e da sua autonomia. 

Cuberes (1997, p.21) lembra “[...] que tudo aquilo que as crianças 

descobrirem, explorarem e aprenderem na escola maternal será parte de um 

processo contínuo de educação no qual irá sendo marcada a sua passagem da 

dependência para a autonomia”.  Quanto mais descobertas a criança faz, mais 

necessidades ela sente de aprimorar sua forma de comunicação, repete o que 

escuta, diverte-se ouvindo a própria voz e tenta reproduzir palavra.  
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No processo de desenvolvimento ela tem mais condições de apreender 

a comunicação oral e escrita em ambientes favoráveis à troca e à interação por 

meio da palavra, do toque, do som e do gesto. Contudo organizar uma 

proposta pedagógica que favoreça o desenvolvimento integral da criança é 

necessário que o professor esteja disposto a oferecer momentos de 

estimulação da linguagem, criando situações intencionais para promover a 

troca de informações e a construção individual e coletiva dos significados, por 

meio de diferentes atividades, como: livros de pano, plástico, papel, revistas e 

diversos materiais, desta maneira a criança terá a possibilidade de fazer a sua 

primeira leitura, ampliando o seu vocabulário, expandindo o universo de 

imagens e possibilidades de conhecer melhor mundo ao seu redor.  

Esse primeiro contato com a leitura é importante para o seu 

desenvolvimento, estabelecendo, assim, uma relação direta com a linguagem 

escrita. Outro fator importante nos primeiros anos de vida são as descobertas, 

experiências e aprendizagens estabelecidas por meio das interações, já que as 

pessoas ao redor podem lhe propiciar novos conhecimento. 

Para Barbosa (2008):  

 
Nessa faixa etária, é fundamental considerar que as coisas 
importantes da vida a serem descobertas e conhecidas são a 
procura do olhar, o ser correspondido, o sorrir, a conversa (seja 
ela qualquer tipo de relação vocal), o tocar (contato motor), o 
contato físico, a retenção de um objeto (dar, oferecer), o imitar, 
o esconder, os jogos de linguagens, os jogos de manipulação, 
as músicas, as saídas para o espaço externo, as festas, a vida 
em grupo (BARBOSA, 2008, p.78). 

 

Para que essas descobertas aconteçam é necessário que se promova 

atividades nas quais as crianças possam executar tarefas que utilizem objetos, 

criando estratégias e desafios variados, possibilitando assim o 

desenvolvimento da autonomia que pode ser conseguida com a confiança em 

si mesma e no ambiente. Uma rotina bem elaborada promove na criança e 

desenvolve a auto estima e a confiança, qualidades imprescindíveis para 

adquirir autonomia infantil.  
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[...] como característica das rotinas o fato de elas conterem a 
ideia de repetição, de algo que faz resistência, de algo ao novo 
e que recua frente à ideia de transformar; podemos observar 
que a rotina pedagógica é um elemento estruturante da 
organização institucional e de normatização da subjetividade 
das crianças e dos adultos que freqüentam espaços coletivos 
de cuidados e educação (BARBOSA, 2006, p.45). 

 

Portanto é necessário que haja organização institucional e que se 

estabeleça essa relação de cuidado e aprendizado.  Essa articulação possibilita 

uma série de conhecimentos que abrange o processo educacional das crianças 

pequenas. 

 Enfim, percebemos que a rotina tem uma dimensão temporal que está 

presente na educação infantil interferindo diretamente na qualidade deste nível 

de ensino. È uma dimensão no trabalho pedagógico que interferi diretamente 

na vida das crianças e também do professor, devendo estar contemplado em 

todos os momentos do cotidiano da educação infantil, conforme capítulo a 

seguir. 
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3. O DIA A DIA NO BERÇÁRIO: REFLETINDO SOBRE O TRABALHO COM 

OS PEQUENOS. 

 

3.1 Procedimentos Metodológicos 

 

Conhecer a dinâmica que envolve o dia das crianças no berçário é um 

aspecto importante para reflexão da ação pedagógica que envolve a relação de 

cuidado e educação. È a partir dessa relação que a criança vai construindo sua 

identidade no mundo em que esta inserida.  

 Para o desenvolvimento deste trabalho foram feitas observações no 

berçário que atende crianças de 1 a 2 anos e meio, em um colégio particular 

situada na cidade de Londrina – PR. O colégio é de caráter cristão e tem como 

missão, proporcionar a formação integral por meio da construção e produção 

do conhecimento, promovendo o pensamento reflexivo e criativo, valorizando a 

inteligência emocional e a autonomia. Parte dos princípios da valorização do 

aluno, respeitando sua individualidade e autonomia; integração entre aluno, 

comunidade e o meio ambiente e desenvolvimento da educação cognitiva, 

social, emocional e espiritual. 

Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados os registros 

fotográficos e diário de campo, que teve por finalidade registrar os momentos, e 

refletir sobre a organização do trabalho pedagógica que envolve o berçário. 

 A instituição observada tem uma proposta flexível no desenvolvimento 

das dimensões humanas. Considera fundamental que a criança desenvolva 

suas potencialidades como elemento de auto-realização, do convívio, da 

cooperação, da decisão e da ação. Esta pautada na concepção sócio-

interacionista do conhecimento, provocando um olhar sobre as propostas e 

posturas pedagógicas para o espaço educacional. Mostra o aluno como um 

sujeito social, interativo, produtor do conhecimento a partir de situações 

vivenciadas dentro e fora do ambiente escolar. Contudo define como principal 

finalidade educativa, entre educadores e educandos, a atualização, a 

contextualização e a significação social dos conteúdos. 
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3.2 Falando sobre a Rotina Pedagógica 

 

A organização do trabalho pedagógico proposto no berçário acontece 

por meio de atividades que tem início com a chegada das crianças, onde 

acontece a socialização com as professoras e as outras crianças que já 

chegaram. Durante a semana a rotina é dividida em momentos como parque, 

aulas complementares (música, psicomotricidade e formação cristã) lanche, 

atividades dirigidas, banho, sono, fruta, brincadeira, janta e saída. 

Vejamos algumas figuras e relatos desses momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 1 apresenta a chegada das crianças na escola. É nesse 

momento que acontece a interação do professor e com as outras crianças que 

já chegaram. A rotina demanda uma atenção especial das professoras para 

com as crianças, já que as mesmas chegam dormindo, ou às vezes chorando 

por não querer ficar longe dos cuidados e do afeto da mãe.  

Sobre a chegada dos pequenos, Cuberes (1997) ressalta que:  

Figura 1: chegada na escola 
Fonte: arquivo pessoal da 
pesquisadora 
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Quando à hora da entrada é considerada a partir das 
necessidades infantis. No entanto, leva-se em consideração 
que há crianças precisam ser levadas diretamente para o berço 
ou colchonete, outras precisam ser trocadas ou alimentadas e 
outras, ainda, chegam dispostas a brincar e a ter outras 
atividades. O ideal é que cada uma delas e seus familiares 
sejam recebidos da melhor forma possível (CUBERES 1997, p. 
57). 

 

  É nesse momento que acontece a interação com as crianças, onde elas 

passam a exploração dos espaços, dos objetos e com as pessoas ao seu 

redor, favorecendo a construção do conhecimento e o desenvolvimento de 

suas múltiplas linguagens. 

 

 

      

 

   

 

 Nas figuras 2 e 3, as crianças estão brincando no parque, sempre com 

um olhar atento das professoras. As crianças podem explorar o que esta a sua 

volta, possibilitando que expressem de força ativa os movimentos do corpo 

como velocidade e equilíbrio. Na hora do parque, brincando de encher o balde 

e forminhas, por exemplo, as crianças podem sentir peso e quantidade de uma 

forma natural e divertida, mesmo sem saberem que damos nomes a essas 

noções.  

 

Figura 2: crianças no tanque de areia. 
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora 

Figura 3: crianças na roda. 
Fonte: arquivo pessoal da 
pesquisadora. 
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As figuras acima 4 e 5 retratam o momento das refeições no berçário. As 

refeições são feitas no refeitório, onde as crianças menores se sentam em 

cadeirões e são alimentadas pelas professoras, e as maiores ficam sentadas á 

mesa, pois algumas crianças já possuem habilidades de comer sozinha. 

Depois de organizadas cada uma em seu lugar, a professora serve o prato e 

estimulam a comer sempre de forma lúdica. Assim dando mais autonomia para 

a criança, o adulto encontrará menos resistência. 

Rossetti-Ferreira (2000) ao tratar da importância da alimentação, 

enfatiza que: 

 

A alimentação faz parte do processo educativo e é uma parte 
importante do desenvolvimento infantil. O processo educativo e 
o desenvolvimento infantil acontecem continuamente. A 
alimentação, então, não pode ser pensada somente dentro de 
casa ou somente dentro da creche. A creche e a família devem 
pensar juntas sobre a alimentação da criança. Caso contrário, 
o resultado não será dos melhores (ROSSETTI-FERREIRA 
2000, p.122). 
 

 

Figura 5: hora do lanche no refeitório. 
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora 
 

Figura 4: momento do jantar. 
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora 
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 Se a criança apresenta alguma dificuldade na construção de hábitos 

alimentares, é indispensável de pensar em um trabalho em conjunto entre 

família e a escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As figuras 6 e 7 mostra o momento da higiene, aonde as crianças são 

trocadas quando há necessidade e também tomam banho. Neste momento há 

sempre atenção especial do professor quando a criança expressa algum 

desconforto relativo á presença de urina e fezes na fralda ou roupas pessoais. 

 Batista (2009) diz:  

 

No banho e nas trocas, o toque, o carinho e as massagens são 
eficientes contatos corporais, principalmente se acompanhados 
de palavras doces e carinhosas. A expressão fisionômica e o 
jeito de falar da professora, nesses momentos, determinam as 
relações que a criança terá consigo mesma e com as demais 
pessoas. A formação de uma autoimagem positiva começa 
desde muito cedo (BATISTA 2009, p. 133). 

 
 

Figura 7: a troca após o banho. 
Fonte: arquivo pessoal da 
pesquisadora. 

Figura 6: banheira com brinquedos. 
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora. 
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Na hora do banho é oferecido brinquedos, potes de vários tamanhos e 

cores, livros de plástico, facilitando e enriquecendo esse momento. As crianças 

também podem brincar com a água, o sabonete, transformando esse momento 

num ambiente interativo, lúdico onde a criança possa desenvolver sua 

autonomia e aprender a construir bons hábitos de higiene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

Na figura 8 as crianças estão mamando deitadas em colchonetes que 

ficam distribuídos no espaço do berçário. Esse tempo é destinado às crianças 

que não vão dormir no período da tarde. Já na figura 9 as crianças foram para 

o quarto, sempre com a ajuda de uma professora. Num primeiro momento elas 

ficam no carrinho de embalar para mamar e depois são colocadas no berço. 

Para Rossetti-Ferreira (2000), esclarece que a rotina que envolve o 

descanso da criança, deve ser planejada com cuidado pela professora, já que: 

 

Todo processo que envolve o dormir e o acordar é 
caracterizado por uma série de rituais importantes. E para que 
ele seja bom, precisa ser pensado e planejado desde o 
momento em que a criança se prepara para ir à sala de sono 

Figura 9: crianças dormindo no quarto. 
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora. 
 

Figura 8: crianças mamando. 
Fonte: arquivo pessoal da 
pesquisadora. 
 



29 

 

 

 

até o momento em que acorda (ROSSETTI-FERREIRA 2000, 
p.137). 

 

  

Desta maneira, proporcionar um ambiente tranqüilo e arejado é 

importante para o sono seja um momento de descanso. No quarto há sempre a 

presença da professora para auxiliar no que for preciso. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 As figuras 10 e 11 foram desenvolvidas atividades que envolvem 

brincadeira que estimulasse a criatividade, a atenção, os sentidos a percepção 

visual dentre outros objetivos que pudessem nos levar a caracterizar o 

desenvolvimento da criança. Durante as atividades as crianças costumam 

demonstrar bastante entusiasmo pelas dinâmicas. 

 Na hora da contação de história as professoras deixam as crianças 

sentadas no colchonete, para que essa atividade seja transformada em um 

momento de muito encanto, magia, fantasia e imaginação. 

 Assim as crianças pequenas, mesmo não tendo a linguagem oral ainda 

muito bem elaborada, elas conseguem expressar através dos brinquedos e 

brincadeiras o que estão sentindo. E é nesse momento que a professora pode 

contribuir para a formação do vocabulário, na interação das crianças através de 

histórias e atividades dirigidas. 

 

 

Figura 10: contação de história 
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora. 

Figura 11: fazendo massinha 
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora. 
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Nas figuras 12 e 13 as crianças estão brincado com água, potes de 

vários tamanhos, formas e cores. Nesse momento as crianças puderam 

desenvolver de forma livre, percepções de quantidade, forma e tamanho, 

interagir um com o outro, expressar seus sentimentos e idéias através da 

brincadeira. 

Para Batista (2009) o brincar na educação infantil presume que: 

 
A maneira como uma criança brinca reflete sua forma de 
pensar e sentir, nos mostrando como está se organizando 
diante da realidade, construindo sua história de vida, 
conseguindo interagir com as pessoas e situações de modo 
original, significativo e prazeroso, ou não. A ação da criança 
reflete sua estruturação mental, o nível de seu 
desenvolvimento cognitivo e afetivo-emocional (BATISTA 2009, 
p. 103). 

 

 

Enfim, podemos perceber que são sobre as coisas, pessoas e objetos 

com as quais a criança interage que vai se construindo o conhecimento, 

estabelecendo relações e adquirindo o desenvolvimento integral que se espera 

nessa fase. 

 

Figura 12: brincando com água. 
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora. 
 

Figura 13: crianças interagindo com a 
professora. 
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora. 
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 Para a criança pequena, mover-se é muito mais do que mexer o corpo 

ou se deslocar. È uma forma de se comunicar. A aquisição de novas 

habilidades permite que ela atue de forma cada vez mais independente no 

mundo. Essa autonomia só é alcançada com a confiança em si mesma e no 

ambiente em que ela esta inserida.  

 Nas figuras 14 e 15 as crianças têm a possibilidade de explorar de um 

espaço seguro e estimulante. As atividades psicomotoras exigem dos 

pequenos movimentos como de locomoção, velocidade, equilíbrio e a 

organização postural contribuindo de forma eficaz para o desenvolvimento 

motor. Nas atividades são utilizados materiais como corda, bambolê, bolas 

coloridas, que proporcionam às crianças liberdade de aprenderem a medir sua 

força e seus limites. 

 

 

 

 

Figura 15: criança correndo pra entrar no 
bambolê. 
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora. 
 

Figura 14: crianças passando debaixo da 
corda. 
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora. 
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 A música faz parte da educação da criança e tem grande importância no 

desenvolvimento psicomotor, pois auxilia no aprendizado da fala, estimula a 

concentração e trabalha a coordenação motora. 

 Nas figuras 16 e 17 consistem na sensibilização musical através de 

atividades envolvendo canto, movimento corporal, brincadeiras e contato com 

instrumentos musicais e objetos variados. Nesse momento também são 

contemplados conteúdos como pulsação, altura, timbre, intensidade, duração e 

o canto. 

As aulas de música desenvolvem a socialização, psicomotricidade, fala, 

memória e a afetividade. Proporcionada como parte integrante do 

desenvolvimento dos pequenos, como facilitadora nas descobertas do mundo 

externo e na descoberta da beleza interior de cada um. Após todo esse 

trabalho, pode ser observado que as crianças crescem mais motivadas, 

comunicativos e sociáveis. 

 O trabalho realizado com as crianças no berçário requer planejamento 

para que sejam estabelecidos os objetivos e ações a serem desenvolvidas. 

Deve ser levada em consideração a valorização da relação adulto e criança, 

respeitando a forma como a criança se desenvolvem e pensam; estimar a 

importância para a criança do conhecimento do seu próprio corpo; atender as 

Figura 17: as crianças dançando na aula. 
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora. 
 

Figura 16: crianças participando da aula 
de música. 
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora. 
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necessidades de afeto, sono, de alimentação e higiene; organizar um ambiente 

aconchegante, desafiador que permita a exploração aguçando a curiosidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Do ponto de vista histórico, as instituições de atendimento à criança, 

sofreram diferentes funções que perpassaram desde o assistencialismo á 

função compensatória, até se consolidar como um espaço que cuida e educa 

da criança pequena. 

Como já mencionado nos capítulos anteriores, verificamos que as 

famílias sofreram transformações significativas no decorrer dos tempos em 

função da saída da mulher para o mercado de trabalho. Devido a essas 

mudanças, houve a necessidade de se pensar um outro ambiente de educação 

para além da família. Assim, com a essa nova forma de organização familiar, 

aliado às determinações das leis, pode-se afirmar que a educação infantil não 

só garantiu seu espaço, mas, foi reorganizada com objetivos que contemplasse 

o desenvolvimento infantil de forma integral. 

Ao refletir sobre o desenvolvimento dos pequenos, logo pensamos em 

como proporcionar uma rotina pedagógica capaz de contribui-lhe para sua 

formação, já que, em se tratando de crianças, logo vislumbramos a brincadeira, 

a imaginação e o faz de conta. Por meio desses elementos, elas inventam seu 

próprio mundo com criatividade e autonomia 

Pensando no seu desenvolvimento integral, destacamos a rotina como 

um elemento importante na organização do trabalho pedagógico do professor, 

haja vista que se constituem o ponto de partida para o desenvolvimento de 

hábitos saudáveis relacionados ao corpo da criança, bem como à construção 

dos conhecimentos infantis. Para tanto, faz-se necessário um profissional que 

reconheça as finalidades desse nível de ensino, considerando a integração 

entre planejamento e rotina que atenda as necessidades e o desenvolvimento 

dos pequenos em todos os aspectos.  

Os resultados desse estudo mostram que a organização da rotina pode 

contribuir para o enriquecimento das experiências das crianças ou 

comprometer o seu desenvolvimento, considerando que toda a dinâmica 

dependerá da concepção de infância que os professores e coordenadores tem 

sobre ela. Assim sendo, o professor precisa ter claro toda a organização do 

trabalho pedagógico, a fim de avaliar as atividades que planeja e as suas 

próprias atitudes frente à criança. Deve também, atuar de maneira bem 
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próxima às mesmas, se tornando mediador entre elas e o mundo ao seu redor. 

Deve avaliar o desenvolvimento do grupo onde atua e de cada criança, em 

particular, sem compará-las umas às outras, compreendendo que cada uma 

delas carrega histórias de vida e ritmos de desenvolvimento próprios. 

Deste modo, o estudo apresentado é de grande importância para a 

formação de professores no sentido de instrumentalizá-lo para uma melhor 

atuação na sala de aula, principalmente na elaboração do planejamento no 

berçário. Finalizando, é importante reiterar a importância da rotina como 

estratégia para o desenvolvimento das atividades, sobretudo daquelas que se 

destinam à organização dos espaços e tempo. 
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