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Desde 2010, a  
Fundação Abrinq é 
representante da Save the 
Children no Brasil e, com 
essa parceria, foi capaz de 
aumentar seu impacto na 
proteção dos direitos das 
crianças e dos adolescentes 
do país, aprendendo com 
as melhores práticas globais 
e com a possibilidade 
de acesso a recursos 
internacionais.

O Programa Criança 
com Todos os Seus 
Direitos é uma iniciativa da 
Fundação Abrinq – Save the 
Children, cofinanciado pela 
União Europeia, e realizado 
pela Associação Civil de 
Articulação para Cidadania 
(Acari), Centro Dom Helder 
Câmara de Estudos e Ação 
Social (Cendhec), Centro de 
Cultura Luiz Freire  
(CCLF), Centro Nordestino 
de Medicina Popular 
(CNMP), Campanha  
Latino-Americana pelo 

Direito à Educação, Campanha 
Nacional pelo Direito à 
Educação e International Child 
Development Programme. Ele 
surge em resposta às precárias 
condições de sobrevivência e 
desenvolvimento das crianças 
de 0 a 5 anos, na Região do 
Semiárido brasileiro e nos 
Altiplanos do Peru.

Uma das estratégias do 
Programa foi realizar 
formações com profissionais 
de educação e da área 
da saúde apresentando 
uma Metodologia de 
Atendimento Integral à 
Primeira Infância, com 
foco na Educação Infantil, 
Proteção, Saúde e Nutrição. 
Por isso, em conjunto com 
os parceiros do Programa, 
desenvolveu-se esta coleção 
de cadernos temáticos com 
a intenção de reforçar e 
incentivar a implementação 
de mudanças de hábitos 
alimentares mais saudáveis, 
para melhorar a  saúde 

e a qualidade de vida das 
crianças de 0 a 5 anos, bem 
como de suas famílias, 
contribuir com a proteção 
integral das crianças, através 
de informações e dicas que 
ajudarão a prevenir situações 
de violência, e refletir sobre 
a educação das crianças de 
0 a 5 anos, principalmente 
a educação oferecida pelos 
espaços institucionais da 
Educação Infantil: as Creches 
e Pré-Escolas.

Esta coleção destina-se 
a pais, mães, familiares, 
profissionais da Assistência, 
Saúde, Educação e demais 
pessoas que trabalham e são 
responsáveis por crianças 
pequenas. É nosso desejo 
que favoreça a compreensão 
e facilite a aplicação dos 
conteúdos trabalhados  
nos cursos oferecidos  
à/aos participantes das 
atividades desenvolvidas  
pelo Programa.

Introdução

A Fundação Abrinq, criada em 1990, é uma organização sem fins lucrativos e tem a missão de promover a defesa dos 
direitos e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes. Sua meta é o reconhecimento de todas as crianças e 
adolescentes como sujeitos de suas próprias histórias, e que têm o direito de viver com dignidade, respeito e liberdade, 
com saúde, alimentação adequada, educação de qualidade, acesso a esportes, lazer, cultura e à profissionalização. 
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O Centro de Cultura Luiz 
Freire (CCLF), organização não 
governamental, fundada em 
1972, que promove os direitos 
humanos e a democracia  
por meio de estratégias  
e ações de mobilização  
social, é parceiro da  
Fundação Abrinq – Save 
the Children e de outras 
organizações na execução 
do Programa Criança com 
Todos os Seus Direitos. 
O Programa visa melhorar 
o desenvolvimento e a 
sobrevivência de crianças de 0 a 
5 anos de idade de populações 
excluídas no nordeste brasileiro.

Este caderno é destinado a pais, 
mães, familiares, profissionais da 
Assistência, Saúde, Educação e 
demais pessoas que trabalham 
e são responsáveis por crianças. 
Compõe a coleção Criança 
com Todos os Seus Direitos e, 
assim como os demais volumes 
(Família Esperta É Família Que 
Protege e Saúde e Nutrição na 
Primeira Infância), visa contribuir 
para o desenvolvimento integral 
das crianças na  
primeira infância. 

É um convite a uma conversa 
importante e necessária a 
todos e todas sobre a educação 
das crianças de 0 a 5 anos, 
principalmente a educação 
oferecida pelos espaços 
institucionais da Educação 
Infantil, ou seja, as Creches e 
Pré-Escolas.

Apresentação

E por que esse assunto é importante?
Porque nós adultos já fomos crianças e sabemos quanto é 
importante e necessário pensar e agir juntos por um mundo melhor 
para todos e todas, reconhecendo a criança como sujeito que tem 
direitos, que pensa, sente, cria e interage com o mundo ao seu 
redor, sendo por isso fundamental colaborarmos para seu pleno 
desenvolvimento integral.

Porque as crianças fazem parte, direta ou indiretamente, de nosso 
dia a dia e devemos sempre nos dispor a aprender, a ensinar e a 
cuidar de quem convive conosco. Sempre precisamos saber um 
pouco mais sobre o universo infantil. Saber como nós, adultos, 
devemos lidar com os desejos infantis, suas necessidades, favorecer e 
acompanhar suas descobertas. 

Porque a educação e o cuidado das crianças são de responsabilidade 
de todas as pessoas: famílias, comunidades, espaços educativos, da 
sociedade em geral, dos governos, principalmente quando falamos 
das crianças pequenas.

Educar e cuidar não é um assunto só da professora ou professor em 
sala de aula, mas das coordenadoras e gestoras, das merendeiras que 
preparam a alimentação e também acompanham as crianças nesses 
momentos, do pessoal da segurança que recebe as crianças e suas 
famílias diariamente, das equipes da limpeza e do administrativo. O 
poder público, por sua vez, deve fazer sua parte, cumprindo o que as 
leis determinam, para que os direitos das crianças sejam garantidos com 
qualidade na prática, dentro e fora das instituições de Educação Infantil.

Deve interessar também a todas as famílias, porque são com elas que 
as crianças têm suas primeiras experiências, tanto com os adultos 
quanto com outras crianças. Experiências que se ampliam com a 
convivência na comunidade e em todos os lugares públicos ou 
privados onde têm direito de estar e de ser criança.

As Creches e Pré-Escolas educam e cuidam de nossas crianças da 
melhor maneira possível quando todas as pessoas (profissionais, 
famílias, comunidade, lideranças, poder público etc.) participam e 
colaboram com o seu dia a dia desenvolvendo, de maneira positiva, 
criativa e prazerosa, um ambiente de convívio favorável para 
alcançarmos uma Educação Infantil verdadeiramente de qualidade.

Educação Infantil de qualidade... mas que qualidade é essa?

É sobre isso que vamos conversar com você. 
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Educação Infantil:  
como começa essa história?

Há muitos e muitos anos, 
via-se a criança de maneira bem diferente. 
Ela não tinha direito de falar e de ser ouvida. 
Era considerada um adulto pequeno, e o 
tratamento que recebia assemelhava-se ao 
deste. Ser criança constituía uma fase muito 
curta da vida, pois logo ela se misturava 
aos adultos. Consideravam-se os serviços 
domésticos uma aprendizagem e forma de 
educação da criança. 

A preocupação das famílias pobres era 
que desde cedo as crianças começassem 
a trabalhar nas lavouras ou nos serviços 
domésticos, enquanto as de famílias nobres 
aprendiam as artes de guerra ou outros 
ensinamentos mais valorizados  
pela sociedade. 

As famílias também preferiam ter filhos do 
sexo masculino, pois não viam vantagem 
financeira em ter uma filha, aliás achavam 
isso uma preocupação.

Contudo, a maneira de pensar foi mudando. 
A criança passou a ser considerada diferente 
de um adulto. É quando se inicia a ideia e o 
sentimento sobre infância, mas ainda tratando 
a criança como objeto de diversão, de paparico 
dos adultos. As crianças eram vistas, ora como 
brinquedos, ora como animais de estimação 
engraçados. Período em que começou a 
colonização do Brasil.

1

O tempo foi passando e o objetivo 
concentrava-se em formar o “novo 
homem”. Foi quando a escola – que não 
era para todo o mundo, muito menos 
para os pobres – teve como tarefa não 
só educar, mas libertar as crianças da 
ignorância e do caminho do mal. O 
pensamento religioso da época era de 
que as crianças nasciam do pecado e 
representavam uma força nociva. As 
crianças eram vistas como gulosas, 
preguiçosas, desobedientes, briguentas e 
faladoras. À escola atribuía-se a função de 
corrigi-las, de ensinar as coisas do mundo 
do trabalho, dos adultos.

No Brasil Colonial, a partir dos 7 anos, os 
filhos de senhores ricos iam a escola para 
se preparar para cargos mais valorizados 
pela sociedade. Os de famílias pobres,  
que muitas vezes nem chegavam a 
frequentá-la, quando conseguiam, era 
para aprender ofícios de carpinteiro, 
pedreiro ou tarefas de cultivo da terra.  
Ou seja, os filhos dos ricos estudavam e  
os dos pobres e escravos, trabalhavam.

Com o tempo, as formas de pensar e 
viver foram mudando e outras maneiras 
de sobreviver surgiram. A maioria 
das famílias, que antes sobrevivia da 
agricultura, dirigiu-se às cidades e 
passou a trabalhar nas fábricas, por isso 
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tinham de deixar seus filhos e filhas 
para que outros cuidassem. Depois, 
o governo criou locais para acolher, 
guardar e abrigar os filhos de mulheres 
trabalhadoras. Mas essas instituições 
ainda não entendiam que a educação 
e o cuidado não se separavam! Elas 
tratavam principalmente da higiene 
das crianças, pois havia muitas doenças 
na época. A educação limitava-se a um 
trabalho muito mais religioso.

Décadas depois surgiram algumas leis 
para proteção da criança, como, por 
exemplo, a Declaração Universal dos 
Direitos da Criança, de 1959. Mesmo 
assim, nem todos os seus direitos eram 
colocados na prática, como ainda 
acontece nos dias de hoje.

No Brasil, só com a Constituição Federal 
de 1988 e a criação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) em 
1990, é que a criança foi considerada 
um sujeito de direito. Todavia, o Estatuto 
ainda é muito mal compreendido e 
muitas vezes não são respeitados os 
direitos da criança. Sem falar que não 
existe uma só infância, mas várias. 
A das crianças índias, a das crianças 
quilombolas e tantas outras, que ainda 
vivem em condições mais difíceis 
por terem culturas diferentes, formas 

diferentes de viver, aprender e ensinar, 
que devem ser respeitadas e garantidas 
por lei como um direito.

Mas essa história é muito comprida, e 
o importante é que a maneira de ver a 
infância e a criança vai se modificando, 
de acordo com os pensamentos e as 
necessidades de cada época e que 
agora se entende que as crianças são 
sujeitos com direitos. Pessoas em 
desenvolvimento que pensam, sentem, 
têm ideias, podem e devem participar 
– a seu modo – das decisões junto com 
os adultos. Nós temos de aprender a 
ouvi-las e a considerar suas opiniões, 
acompanhá-las nas descobertas, 
considerando que estão numa fase 
da vida que merecem ser cuidadas, 
educadas e protegidas. Consideradas 
como gente que está vivendo agora, 
e não como ser humano que só viverá 
no futuro. A educação e o cuidado 
não se separam, principalmente ao se 
falar das crianças pequenas. Todas as 
pessoas, famílias, Creches e Pré-Escolas, 
Postos de Saúde, hospitais, Conselhos 
Tutelares, de Direitos, a sociedade e 
os governos são responsáveis pelo 
seu crescimento com muita saúde, 
cuidado e oportunidades, para que se 
desenvolvam como seres humanos e 
vivam da melhor maneira possível.
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Direito humano à Educação Infantil – 
de quem é esse direito?

A educação, em todos os seus níveis e 
modalidades, é um direito universal, e a 
Educação Infantil está aí incluída, garantida 
por lei, dever das famílias e da sociedade.
A criança é prioridade absoluta, e o direito 
à Educação Infantil deve ser garantido  
para todas as crianças em Creches e  
Pré-Escolas, sem distinção de cor, raça, 
etnia, sexo, classe social etc. É preciso 
observar, no entanto, qual a qualidade 
desses serviços e participar das decisões 
conjuntamente – escola, família, 
comunidade, lideranças e gestão pública – 
para alcançar a qualidade que as crianças e 
as famílias desejam.

2 

VOCÊ SABIA?

Humanos, de 1948, afirma que 
deve haver igualdade de direitos 
a todos os cidadãos e cidadãs, 
independentemente de sua idade e 
que existem normas para a proteção 
e promoção dos direitos humanos. 

indivisíveis, interdependentes e 
inter-relacionados. Não se pode 
escolher quais os direitos devemos 
promover e proteger, ou seja, são 
todos de igual valor e se aplicam a 
todos os sujeitos.

Criança, de 1989, recomenda que a 
educação de uma criança deve ser 
voltada para o desenvolvimento 
do respeito pela sua identidade 
cultural, sua língua e seus valores. 

e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a Educação Infantil 
tornou-se direito fundamental de 
TODAS as crianças de 0 a 5 anos 
de idade.
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Você já parou para pensar como esse 

direito está sendo garantido? 

No povo Truká as crianças fazem parte do 
cotidiano da comunidade, estão presentes em 
todas as atividades (nos movimentos políticos, 
religiosos, nas brincadeiras) e aprendem, assim, 
os costumes e valores do povo, como respeitar 
as pessoas mais velhas. Para essa comunidade 
educativa, a criança também tem relação com 
o sagrado e com a luta da comunidade, por isso 
são compreendidas como guerreiros de hoje e 
do futuro.

“Ser criança é ser futuro guerreiro, que dará 
continuidade a nossa luta. A importância da 
criança Truká é de aprender no dia a dia a lutar 
pelos seus sonhos e pela comunidade.” 
Povo indígena Truká

“É importante porque vemos nelas a 
continuidade da luta por melhores dias na 
comunidade. Para tanto, estão incluídas em 
todos os processos de reflexão.” 
Comunidade quilombola de Conceição das Crioulas 

É importante saber e levar em conta as conquistas específicas das comunidades tradicionais, a 
exemplo da legislação dos povos indígenas e das comunidades quilombolas, frutos de muita luta e 
devem ser tratadas como políticas públicas.
Nesses territórios, as práticas educativas se afirmam com a participação das crianças nas atividades 
cotidianas com as famílias, nas práticas culturais da comunidade e na escola. A educação deve ser 
específica, diferenciada e intercultural, articulando a aprendizagem dos conhecimentos universais 
e os saberes historicamente produzidos pelas próprias comunidades, afirmando suas identidades 
étnico-raciais. 

que a formação de docentes para atuar na 
Educação Infantil e nos cinco primeiros anos 
do Ensino Fundamental dever ser em nível 
superior, admitida como formação mínima 
para o exercício do magistério, e oferecida em 
nível médio na modalidade Normal. 

 

A Educação Infantil de nossas crianças 

tem qualidade... Como saber?

 As equipes de profissionais têm a formação 
adequada e estão sempre participando de cursos 
oferecidos pelos governos e por organizações da 
sociedade civil com experiência na área? 
As professoras com formação no curso de Pedagogia 
ou Normal Médio devem frequentemente se 

suas práticas, tornando seu dia a dia e o das crianças 
mais rico em experiências. Isso colabora para 
mudarem o pensamento e as formas de agir e serem 
mais criativas em suas propostas e interações com  
as crianças. 
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As famílias e a comunidade são sempre 
chamadas para conversar e participar das 
atividades? Os saberes das comunidades são 
levados em conta na rotina com as crianças?
As famílias e a comunidade se interessam pela 

Existem pessoas que sabem contar histórias, 

dançar... Há aqueles que conhecem uma receita, 
sabem cantigas de roda, declamam poesia, 
entre tantos outros saberes que as crianças 
gostariam de aprender, e isso acontece quando  
as conversas e a participação das famílias  

As salas e demais espaços das Creches 
e Pré-Escolas são amplas, ventiladas e 

com boa iluminação natural? As 
crianças circulam livremente? 
Esses ambientes convidam a 
brincadeiras, à contação de 

histórias e outras expressões 
das crianças?

Os espaços da Educação 
Infantil são lugares  
de descobertas, de 

 
 

que devem ser vividas com 
segurança, conforto e criatividade  

pelas crianças e adultos e pensados para as crianças. 
Como podem ser transformados? Se você fosse 
criança, como seria o lugar melhor para brincar, 
ouvir histórias, correr, pular corda, balançar?

A Creche ou Pré-Escola têm uma proposta 
pedagógica que todas conhecem?
Uma proposta pedagógica só existe de verdade 
quando todas as pessoas responsáveis por 
educar e cuidar das crianças são convidadas a 
participar de sua construção, trocando ideias, 
envolvendo-se com as atividades, dando vida  
à proposta.

 Nos espaços das comunidades tradicionais 
(indígenas e quilombolas) as profissionais são do 
próprio território?
Principalmente nas comunidades tradicionais, 
a educação começa na convivência familiar e 
comunitária. É também muito importante que 

comunidade, conheçam sua história, participem 
da luta pelos seus direitos, e as crianças aprendam 

para manter sua cultura viva.

 As profissionais se reúnem sempre para 
organizar as atividades e os espaços, pensando 
nas crianças?
Na hora de planejarmos as atividades e 
arrumarmos os espaços (as salas, corredores, os 

nos lembrar das necessidades e desejos 
das crianças. Por exemplo, ouvir e 
contar histórias é sempre mais 
agradável quando os ambientes 
deixam as crianças e os adultos bem 
à vontade. Melhor ainda, quando 
os livros, os brinquedos e objetos 
que podem virar brincadeiras 

alcance das crianças e elas podem 
aprender se divertindo e com 
segurança.

 As opiniões, os desejos e as experiências das 
crianças são levados em conta?
Se você observar, as crianças têm muitas ideias 
e nos dão muitas dicas! Elas mostram do modo 
delas os sentimentos, as opiniões, assim como 
também quando brincam, ou pelos gestos, ou 
mesmo quando falam sobre o que aprendem na 
convivência com outros adultos e com as outras 
crianças. Considerar essas ideias na hora de brincar, 
de ler, contar uma história ou planejar outras 
atividades deixa as crianças mais interessadas, 

elas e os adultos. 



13

E no cotidiano com as crianças?  
O que fazer? 

A chegada das crianças e suas famílias é um bom momento de troca, conversas e 
envolvimento com o espaço e as pessoas, onde todos possam se sentir bem à vontade  
para conhecer como é a rotina de seus filhos e filhas, o que fazem, como aprendem. 

É muito bom chegar a uma Creche ou Pré-Escola e ser recebido com músicas, cantigas de roda 
num ambiente cheio de cores e formas, onde as crianças guardam seus objetos, trocam de 
roupa, conversam sobre o que vão fazer durante o dia, escolhem do que brincar, e os adultos 
as escutam e ampliam as experiências com outras atividades lúdicas.

3 

Contar, cantar e encantar

Ler e ouvir histórias, manusear livros 
literários, recitar poesias são práticas 
que devem estar presentes na rotina 
dos adultos com as crianças, pois são 
boas oportunidades para elas soltarem 
a imaginação, criarem suas histórias 
e viajarem no mundo da fantasia. A 
leitura literária, a contação de histórias, 
a música, a dança, a pintura e outras 
formas de linguagem favorecem as 
crianças para que expressem seus 
gostos, insatisfações, sentimentos, 
experimentem emoções e se envolvam 
com o encantamento.  

imaginando

As crianças aprendem brincando. 
Sozinhas ou em grupo, na sala, nos 
quintais ou nos terreiros, embaixo de 
árvores, no pátio, no rio ou na roça, 
observando os trabalhos dos adultos. 
Dividir brinquedos, transformar objetos, 
fazer desenhos livres, criar personagens 
também são maneiras de conhecer e 
interpretar o mundo, num movimento 
constante de novas descobertas. 
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Crianças construindo 

identidades

A formação das identidades é algo 
importante no desenvolvimento 
de todas as pessoas. Desde bem 
pequena, seja qual for a sociedade 
ou a realidade em que nasce e vive, a 
criança vai formando sua identidade, 
e nenhuma é menor ou maior que a 
outra. Ser menino ou menina, negro 
ou negra, branco ou branca, índio ou 
índia, ou tantas outras raças e etnias. 
Ser homossexual ou heterossexual 
ou tantas outras orientações do 
afeto e da sexualidade humana, 
estas e tantas outras identidades 
vão formando o ser humano, todas 
têm sua importância e devem 
ser respeitadas pelas pessoas, 
independentemente de suas crenças.
Nos territórios indígenas e nas 
comunidades quilombolas, por 
exemplo, as crianças são consideradas 
muito importantes para manter os 
costumes de seu povo. Nos povos 
indígenas, além disso, as crianças são 
educadas para que se tornem futuras 
lideranças. Desde cedo aprendem 
com os mais velhos as sabedorias, 
acompanhando os adultos nos 
momentos de luta pelos seus 
direitos, participando dos rituais. Esse 
convívio vai formando sua identidade 
desde criança, ajudando para que 
se desenvolva de maneira integral, 
aprendendo a afirmar suas diferenças 
e a lutar por igualdade  
de oportunidades no conjunto  
das sociedades.

“Oh, que laranja doce, oh maninha, 
de que cor são elas? Elas são verde e 
amarelas, elas são verde e amarela.”

Alimentar-se é uma das práticas mais importantes 
do ser humano. A primeira infância é o tempo em 
que as crianças devem conhecer os alimentos, 
descobrir os diferentes sabores e com isso ir 
criando os hábitos que levarão para o resto da vida, 
mas sem deixar de descobrir mais e mais. 

O leite materno não pode faltar e quanto mais for 
dado à criança melhor para ela e para o contato com 
a mãe. Quando a criança começa a deixar o leite 
do peito, inicia-se o momento de acompanhá-la a 
conhecer outros alimentos. 

Os alimentos naturais são sempre os melhores, pois 
não têm ingredientes estranhos, e o organismo da 
criança ou do adulto se sente muito bem com isso. 
Quanto mais coloridos forem os alimentos com 
vegetais, mais saudável torna-se a alimentação. 
Quanto mais cedo conhecem uma variedade de 
alimentos, mais passam a gostar deles. 

Mas devemos sempre considerar suas preferências, 
pois elas demonstram o que gostam mais e o que 
gostam menos. O importante é que elas conheçam 
os alimentos e isto seja de uma maneira tranquila 
e divertida. Os ambientes onde elas se alimentem 
devem ser limpos, calmos e onde elas possam se 
concentrar no ato de comer. Leia o volume Saúde e 
Nutrição na Primeira Infância, lá você vai aprender 
muito mais sobre alimentação saudável.

As Creches e Pré-Escolas também são lugares 
em que as crianças se alimentam e aprendem a 
comer bem. As famílias, sempre quando puderem, 
devem acompanhar e/ou saber o que suas crianças 
comem, e ainda ensinar e aprender receitas de 
comida gostosa e saudável. E ninguém deve se 
esquecer: a alimentação escolar é um direito de 
todas as crianças.

“Salada, saladinha, bem temperadinha, sal, 
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Que qualidade queremos?4 

Os espaços institucionais de Educação Infantil mostram que garantem a qualidade quando são... 

...como a escola, a Creche, os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei) ou a Escola 
Municipal de Educação Infantil (Emei) que têm o desafio de buscar as condições favoráveis 
para articular direitos, revendo suas concepções de criança e educação, criando novas 
dinâmicas de funcionamento, novas relações e atitudes para combater as práticas de 
violações de direitos e violência a que muitas crianças ainda são submetidas.

É grande o desafio, mas faz parte dos compromissos éticos e profissionais dos espaços 
educativos com a pessoa humana, sobretudo nesta fase específica de seu desenvolvimento. 
Esse desafio não deve ser solitário, mas partilhado com as famílias, a comunidade, a 
sociedade e as gestões públicas.

Existem os espaços formais da denúncia, da definição das políticas e os diversos arranjos 
organizativos junto aos quais os espaços institucionais de Educação Infantil podem e devem 
interagir, integrando-se a essa rede de proteção e promoção dos direitos das crianças de 
forma integral.

A escola ou os Cmei não são responsáveis pela prestação de outros serviços de competência 
dos demais órgãos e instituições. Devem estar articulados de forma orgânica com esses,  
agindo de maneira sistemática para construir parcerias em defesa e promoção dos direitos 
das crianças.

Essa é uma atitude que não deve se restringir a ações pontuais, episódicas, só em função de 
eventos ocorridos ou observados em seu interior na convivência cotidiana com as crianças. 
Tem de consolidar-se como atitude político-pedagógica em seu projeto, favorecendo à 
formação de equipe engajada em defesa dos direitos das crianças.

Agora convidamos você, mãe, pai, avó, a família em geral e as/os profissionais que trabalham 
com a educação das crianças. Vamos entender como a qualidade da Educação Infantil pode 
ser garantida em cada Creche e Pré-Escola e como todos os direitos das crianças estão 
relacionados uns aos outros.

Um espaço articulador de direitos...
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Para a Educação Infantil, o educar não  
pode ser concebido como a antecipação  
da escolarização. É brincando e fantasiando, 
ouvindo e se envolvendo com as leituras 
literárias e as contações de história, com 
a música, a dança, a pintura, enfim  
com todas as formas de linguagem,  
que a criança aprende.
A criança aprende brincando! São em 
momentos livres, e em situações criadas 
com intencionalidade pedagógica pelas 
profissionais, que as crianças desenvolvem 
diversas habilidades, descobrindo-se e 
interagindo com os outros e com tudo que 
está presente ao seu redor! 
As brincadeiras e as leituras literárias devem 
estar presentes na prática pedagógica 
desenvolvida em cada espaço da Educação 
Infantil e fora dele: em casa, nas bibliotecas, 
nas praças, na rua.
É muito importante que as famílias 
se envolvam com a Educação Infantil 
e compreendam sua importância, 
compartilhando as propostas pedagógicas 
e participando das decisões e atividades 
desenvolvidas nos espaços educacionais de 
suas crianças.

...onde as crianças desenvolvam experiências 
em suas dimensões cognitivas, físicas, 
psicossociais e de linguagem, construam 
conhecimentos, reconheçam e valorizem 
sua identidade e aprendam a viver relações 
democráticas com a diversidade cultural.
Um lugar de aprendizagens é aquele em que 
o cuidar e o educar andam juntos nas rotinas 
com as crianças e as práticas são orientadas 
por uma proposta pedagógica que todas 
as pessoas envolvidas conheçam e dela 
participem, desde sua elaboração.

Na escola o cuidar significa 
muito mais do que manter 
a saúde e o bem-estar das 
crianças, pois as atividades 
simples do cotidiano 
como dar banho, dar 
comida, vestir etc. podem 
ser oportunidades das 
crianças expandirem seus 
conhecimentos sobre o 
mundo e fortalecerem sua 
interação emocional com 
quem cuida e educa.

Brincar não é falta do 
que fazer, é fazer muitas 
coisas importantes como 
se lançar, sentir, perceber, 
imaginar, criar... Brincar 
proporciona vivências  
que se transformam  
em aprendizagens,  
em conhecimentos.
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Um lugar de saúde e  

de boa nutrição... 

...com espaços arejados, seguros, amplos, 
limpos, organizados. Devem contar com 
ambientes bem iluminados, aproveitando 
ao máximo a luz natural sem abrir mão 
do conforto. 
Um lugar saudável onde as crianças 
aprendem e desenvolvem hábitos de 
higiene como lavar as mãos, usar o banheiro, 
escovar os dentes etc.
Um lugar onde a criança tenha uma 
alimentação nutritiva e balanceada, que 
ofereça água potável de qualidade, construa 
com as crianças hábitos saudáveis de 
alimentação, converse sobre o valor nutritivo 
dos alimentos e cultive a prática do plantio 
e a manutenção de hortas orgânicas. As 
crianças podem participar de todo o ciclo, 
desde a preparação da terra, o plantio, os 
cuidados e a colheita, criando uma relação 
significativa com a natureza como um 
espaço de socialização de saberes.
Uma Creche ou Pré-Escola que informe e 
oriente as famílias sobre as necessidades de 
higiene e alimentação nos outros espaços 
em que a criança vive. Saúde e Nutrição 
garantem-se com políticas setoriais que 
façam parcerias com o Programa Saúde da 
Família, de forma que sejam identificadas 
possíveis doenças prevalentes na infância. 
E com programas como o da Agricultura 
Familiar, entre outros, que visem à melhoria 
da qualidade da saúde e nutrição de todas 
as pessoas, principalmente as crianças,
além de se articular com os demais 
órgãos públicos para encaminhamento 
aos serviços especializados.

Saúde e boa nutrição 
têm a ver com a criação 
de novos hábitos 
alimentares e cultivo 
da terra, com respeito 
a suas características 
e de maneira 
autossustentável.

Oferecer uma boa 
alimentação é 
despertar o prazer 
e criar consciência. 
Combina, de maneira 
significativa, para 
as crianças e a 
comunidade, a 
satisfação com o sabor 
e o valor nutritivo  
dos alimentos e  
sua importância. 
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Um lugar de proteção...

...que cultiva uma boa interação das crianças entre si e delas com 
os adultos, onde estes sejam capazes de demonstrar afeto pela 
criança, acompanhá-la, incentivá-la e responderem a suas iniciativas, 
estabelecendo a prática do diálogo como um princípio fundamental 
para a boa qualidade das relações humanas.
Um ambiente cujas relações se construam com base no elogio 
às crianças pelos seus sucessos e tentativas, que amplie suas 
possibilidades de elaborar hipóteses e consolidar aprendizados 
com base em experiências. Um espaço onde os adultos ajam como 
mediadores das descobertas da criança sobre o mundo e coloquem 
limites de forma positiva e dialogada.
Também é fundamental disseminar a cultura dos bons tratos entre as 
próprias crianças e entre elas e os adultos, criando situações lúdicas 
para vivenciarem valores e princípios. Proteção também tem a ver 
com o respeito e valorização da cultura das crianças e seus familiares 
e comunidades, seus costumes e crenças, sejam elas pertencentes a 
comunidades urbanas ou tradicionais como as indígenas  
e quilombolas.
É preciso ainda que os adultos, em especial as professoras, professores 
e outros profissionais do convívio direto e diário com as crianças, sejam 
capazes de identificar sinais de violência, maus-tratos e negligências. 
Tais profissionais devem colocar essas observações em discussão 
nos espaços educativos e buscar saber como proceder para acionar 
as instâncias competentes e os serviços especializados, visando 
interromper imediatamente a situação de violência a que as crianças 
estejam sendo submetidas. As famílias devem ser orientadas sobre 
todos esses aspectos, de maneira que construam uma teia de proteção 
às crianças – instituição, família e comunidade/sociedade. 
É importante que os espaços de Educação Infantil criem uma boa 
comunicação com os Conselhos Tutelares e de Direitos da cidade e 
estabeleçam parceira e ações conjuntas com Centros de Referência 
de Assistência Social e entidades que atuam no atendimento direto e 
indireto a crianças, fortalecendo assim o trabalho em rede.

m 

o 

Muitas violências 
infelizmente 
deixam marcas 
no corpo, outras 
tantas violações 
de direitos 
e violências, 
no entanto, 
são invisíveis. 
Por isso não 
basta observar 
atentamente as 
crianças, mas 
escutá-las,  
ajudá-las a 
comunicar os 
maus-tratos 
que porventura 
sofram. Os 
profissionais 
da Educação 
Infantil e todos 
que com elas 
convivam devem 
estar vigilantes 
na garantia de 
seus direitos e 
preservação de 
sua integridade.

Esta conversa não termina aqui. É um assunto para todos os dias, dentro e fora dos espaços 
educativos. Mas cabe às Creches e Pré-Escolas estar sempre trocando informações com as 
famílias e a comunidade. As famílias devem estar sempre aprendendo e ensinando como 
educar e cuidar melhor de seus filhos e filhas. A sociedade deve estar sempre apoiando e 
criando condições para os bons tratos com as crianças e entre os adultos. E os governos 
devem sempre buscar formas para cumprir com suas obrigações para garantir os direitos 
das crianças.
Agora, convidamos você a agir.
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É importante que a escolha dos livros para compor e ampliar 

os acervos dos Cantinhos de Leitura leve em conta tanto a 

diversidade de gênero – poesias e prosas, contos, fábulas, 

contos de fadas... –, de estilos e de origens diversas – linguagens 

regionais a exemplo da literatura de cordel e outras – quanto 

sejam compostos de histórias que contam os mitos de origens 

indígenas, africanas e de tantos outros grupos étnicos, e, de 

preferência, que sejam livros produzidos pelos próprios povos. 

Para crianças bem pequenas, há os livros de tecido e de outros 

materiais que garantem o início das experiências com as leituras 

desde o berço. 

A literatura, bem como as demais linguagens artísticas, expressa 

as identidades culturais e, desde cedo, é interessante que 

as crianças conheçam e se envolvam com essa diversidade, 

ampliando seu universo cultural. 

Por um universo infantil 

dinâmico e povoado de 

livros e brinquedos
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A ilustração também é um item a ser observado nessas escolhas. Os 

recursos que o artista ou a artista utilizam para se expressar devem 

ser diversificados – pintura, desenho, colagem, fotomontagens... –, 

elegendo sempre aqueles que não reforcem estereótipos ou distorçam a 

identidade visual dos indivíduos e grupos sobre os quais as  

histórias versam.

Os Cantinhos de Leitura e do Brincar devem ser acessíveis às crianças 

para sua livre exploração e escolhas, convidativos, aconchegantes, 

criativos, e que mexam com a imaginação – das crianças e dos adultos. 

Podem ser fixos em salas, corredores, espaços de grande circulação ou 

mesmo itinerantes. O que vale é que sejam dinâmicos e que as crianças, 

com ou sem os adultos, possam desenvolver sua autonomia a partir das 

propostas dos adultos e de suas próprias iniciativas.

Assim também os brinquedos. É muito bom quando as crianças 

conhecem as criações do presente e do passado, de sua cultura e 

de outras, podendo ampliar seus territórios do brincar com um rico 

repertório de recursos lúdicos que os façam pensar, conhecer, sentir, 

mexer-se, interagir, criar e recriar seu universo infantil.

o nessas escolhas. Os 

 se expressar devem 

, fotomontagens... –, 

stereótipos ou distorçam a 
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DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA

Aprovada pelas Nações Unidas em 30 de Novembro de 1959.

Todas as crianças têm direito

  1  À igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. 

  2  A especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. 

  3  A um nome e a uma nacionalidade. 

  4  À alimentação, moradia e assistência médica adequada para a criança e a mãe. 

  5  À educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente. 

  6  Ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. 

  7   À educação gratuita e ao lazer infantil. 

  8   A ser socorrida em primeiro lugar, em caso de catástrofes. 

  9   A ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho. 

10   A crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e  

         justiça entre os povos. 

Em 12 de Outubro de 1990, entrou em vigor o ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 

marco histórico na garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente no Brasil. 
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Missão

Promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania de crianças  

e adolescentes.

Visão

Uma sociedade justa e responsável pela proteção e pleno desenvolvimento de 

suas crianças e adolescentes.

Valores

Ética, transparência, solidariedade, diversidade, autonomia e independência.

A SGS do Brasil (Inmetro e UKAS da Inglaterra) concedeu à Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança 

e do Adolescente a certificação ISO 9001 que assegura e comprova a qualidade de seus processos de 

desenvolvimento e gestão de programas e projetos sociais voltados a crianças e adolescentes.
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@FundacaoAbrinq     

www.fundabrinq.org.br

/fundabrinq

Escritório São Paulo
Av. Santo Amaro, 1386  I  1º andar 

Vila Nova Conceição  I  04506-001  I  São Paulo/SP

55 11 3848-8799

Escritório Pernambuco
Rua Ernesto Paula Santos, 1260  I  4º andar  

Boa Viagem  I  51021-330  I  Recife/PE

55 81 3033-1282


