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O cuidar na educação infantil

- PCN’s: É importante destacar que essas relações educativas na instituição de

Educação Infantil são perpassadas pela função indissociável do cuidar/educar,

tendo em vista os direitos e as necessidades próprios das crianças no que se

refere à alimentação, à saúde, à higiene, à proteção e ao acesso ao conhecimento

sistematizado.



O cuidar na educação infantil

- O Cuidado é visto como uma postura ética de quem educa.

- Ações como banhar, alimentar, trocar, ler histórias, propor jogos e brincadeiras e

projetos temáticos para se conhecer o mundo são proposições de cuidados

educacionais, ou ainda, significam uma educação cuidadosa (BARBOSA, 2009, pag

70).

- - Para Kishimoto, na educação infantil faz-se necessário integrar a educação ao

cuidado e a brincadeira. Brincar é uma condição de aprendizagem



O cuidar na educação infantil

O cuidado precisa considerar, principalmente, as necessidades das crianças, que

quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a

qualidade do que estão recebendo. Os procedimentos de cuidado também

precisam seguir os princípios de promoção da saúde. Para se atingir os objetivos

dos cuidados com a preservação da vida e com o desenvolvimento das

capacidades humanas, é necessário que as atitudes e procedimentos estejam

baseadas em conhecimentos específicos sobre desenvolvimento biológico,

emocional, e intelectual das crianças, levando em conta diferentes realidades

sócio-culturais (BRASIL, 1998, Referencial Curricular Para a Educação Infantil.

p. 25)



O cuidar na educação infantil

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil(1998), o

educar significa:

Propiciar situações de cuidado, brincadeira e aprendizagens orientadas, de forma

que possa 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 pela criança aos conhecimentos mais amplos da

realidade social e cultural.



O cuidar na educação infantil

O cuidado na Educação Infantil é uma ação cidadã, onde educadores pessoas

consciente dos direitos das crianças, empenham em contribuir favoravelmente ao

crescimento e desenvolvimento das crianças. O cuidar é visto aqui como uma

prática pedagógica e como forma de mediação, que se constitui pela interação

através da dialogicidade e quer possibilitar à criança leituras da realidade e

apropriação de conhecimentos. (Weis 1999, p. 108)


