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RESUMO: 
O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre as finalidades do que se deve planejar 

para crianças de 0 a 1 ano de idade e foi desenvolvido a partir de estudos, observações e ações 

pedagógicas realizadas no estágio em Educação Infantil III e IV, do curso de Pedagogia, da 

Faculdade de Educação/UFG, no ano de 2013. Observei o agrupamento berçário que possui 5 

bebês matriculados, com idade entre 4 meses a 1 ano e 4 meses na Unidade de Educação 

Infantil /UFG. O aspecto que considerei mais significativo foi o processo de planejar e 

executar atividades para crianças pequenas, surgindo a indagação sobre a intencionalidade 

pedagógica nas ações de cuidado com bebês. Contemplar o cuidado na esfera da instituição de 

educação infantil significa compreendê-lo como parte integrante da educação, que exige 

conhecimentos, habilidades e instrumentos que extrapolam a dimensão pedagógica, ou, seja, 

cuidar de uma criança em um contexto educativo demanda a integração de vários campos de 

conhecimentos e a cooperação de profissionais (MARANHÃO, 2000)
3

. Em uma das 

observações participativas, vivenciei uma atividade de leitura de um livro de literatura infantil 

utilizando vários brinquedos para representar os personagens que apareciam na história 

contada. Para realizar a atividade fora do espaço do berçário, a educadora teve o cuidado de 

organizar e preparar previamente o espaço para receber os bebês. Como pode se observar o 

foco da Educação Infantil é educar cuidando e cuidar educando, sendo estas duas práticas 

indissociáveis. Nesse sentido, o planejamento que elaboramos para o agrupamento berçário, 

no segundo semestre letivo, se articulou ao plano de ação formulado pelas educadoras 

responsáveis por este agrupamento, tendo como premissa básica do trabalho educativo com 

bebês promover a exploração do próprio corpo, dos espaços e objetos por meio de diversas 

brincadeiras e brinquedos, favorecendo novas experiências às crianças. Propusemos 

atividades que aconteceram semanalmente, tendo o cuidado na preparação dos objetos, como 

por exemplo, a temperatura da água, o tipo de tinta utilizado, sempre pensando no 

desenvolvimento e na segurança das crianças. Sendo assim, na instituição de educação 

infantil, tendo responsabilidade e compromisso com a formação da criança pequena, o 

educador precisa propor situações intencionais de cuidado e educação. Enriquecer as 

experiências da criança no mundo, porque assim estará promovendo o seu desenvolvimento 

(TRISTÃO, 2006
4
, CRECHE/UFG, 2011

5
; BRACARENSE, GOULART, 2006

6
; KRAMER, 

GUIMARÃES, 2009
7
). Deve-se cuidar das crianças pequenas como sujeito que está num 

contínuo crescimento e desenvolvimento, compreendendo sua singularidade, identificando e 

respondendo às suas necessidades.  
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