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PROGRAMAÇÃO E CADERNO DE RESUMOS 
 

Data: 12 de dezembro de 2009 

Ituiutaba – MG 

APRESENTAÇÃO 
 

A Psicologia é considerada uma das disciplinas que tem 
como objetivo contribuir para que o professor possa apreender e 
desenvolver seus conhecimentos, habilidades e competências, 
além de repensar sobre os valores e as atitudes que influenciam 
seu saber-fazer e sua postura no cotidiano da sala de aula.  

Para colaborar para a consecução deste objetivo, 
propusemos o I Encontro de Práticas e Pesquisas em 
Psicologia da Educação: reflexões sobre o conhecimento 

psicológico na formação docente que é uma atividade 
promovida pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Fundamentos da Educação (NEPE), Linha: Psicologia e Ensino 
Superior. 

Este evento tem como intuito possibilitar um espaço de 
reflexão sobre a Psicologia da Educação onde o futuro professor 
possa compreender os fenômenos educativos que ocorrem nos 
contextos escolares; refletir sobre o ser professor e sua atuação; 
discutir sobre as diversas situações que podem ser vivenciadas 
em seu cotidiano profissional; propor alternativas que visam 
transformações nesta realidade, além de promover uma 
atividade envolvendo alunos e professores dos sete cursos de 
licenciatura da FACIP/UFU. 

Comissão Organizadora: 
Profa. Msc. Cirlei Evangelista Silva Souza 
Prof. Msc. Claudio Gonçalves Prado 
Profa. Msc. Viviane Prado Buiati Marçal 
Docentes do Curso de Pedagogia da FACIP/UFU 
 
Monitoras: 
Karine Cristina Marques de Souza; Itamiram Betânia Parreira; 
Isadora Nunes Silva; Jaqueline Andrade Calixto; Lais Mendes 
Pereira; Márcia Coelho Dantas; Maristela Guedes Silva; Nágela 
Carmo e Rúbia Laiz da Costa. 
Discentes do Curso de Pedagogia da FACIP/UFU  



 

PROGRAMAÇÃO 
7:45h - Credenciamento 
8:00h - Solenidade de Abertura 
8:15h - Palestra de Abertura: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PERSPECTIVAS E DESAFIOS - 
Prof.  Msc. Ruben de Oliveira Nascimento - Psicólogo com Mestrado 
em Educação/UFMG - Docente do Instituto de Psicologia/UFU 

Coordenadora: Profa. Msc. Cirlei Evangelista Silva Souza 
9:15h às 9:30h - Intervalo 

9:30h às 12:00h –  Oficinas: 
1- A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO: A FUNÇÃO TERAPÊUTICA 
DO ENSINAR - Profa. Msc. Cássia Maria de Paula Fontoura - 

Mestrado em Psicanálise - PUC/SP - Docente da FEIT/UEMG 
2- FAMÍLIA, ESCOLA E INCLUSÃO: DIÁLOGOS POSSÍVEIS - 
Profa. Msc. Cleyciane Alves de Faria - Mestrado em Psicologia 

Aplicada/UFU - Psicóloga da ESEBA/UFU - Docente da UNIMINAS 
3- LINGUAGEM E ENSINO: ENCONTROS E POSSIBILIDADES 
METODOLÓGICAS - Prof. Msc. Ruben de Oliveira Nascimento - 

Psicólogo com Mestrado em Educação/UFMG - Docente do 
Instituto de Psicologia/UFU 
4- DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM E QUEIXA ESCOLAR: O 

QUE CABE AO PROFESSOR - Profa. Anyellem Pereira Rosa - 
Mestranda em Psicologia Aplicada/ UFU - Psicóloga Clínica - 

Docente do UNIPAM 
12:00h às 13:30h – Intervalo 
13:30h – Mesa redonda: ADEUS À DOCÊNCIA: QUEM EDUCARÁ 

NO FUTURO? 
Prof. Dr. Cairo Mohamed Ibrahim Katrib (História); Profa. Dra. 
Cristiane Coppe de Oliveira (Matemática); Prof. Msc. José 

Gonçalves Teixeira Júnior (Química); Prof. Msc. Melchior José 
Tavares Júnior (Biologia) 
Mediador: Prof. Msc. Claudio Gonçalves Prado 

 Atividade Cultural: MÚSICA BRASILEIRA com Rogério Costa, 
Tiago Bertoni e Rodrigo Greppe 

15:30h às 15:45h – Intervalo  

15:45h às 17:00h – Sessões de Apresentação de trabalhos 

Todas as atividades serão realizadas na Escola Estadual 

Governador Clóvis Salgado – Rua 38, nº 618 – Bairro Progresso. 

SESSÕES DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
 

SESSÃO 01 

 
- ÁREA TEMÁTICA: 2 - Desenvolvimento da criança de 0 a 12 anos 
- DEBATEDORA: PROFA. MSC. CIRLEI EVANGELISTA SILVA SOUZA 
 

Nº HORÁRIO TÍTULO AUTORES 

 
 
1 

 
 
15h45 

O choro da criança 
nos três primeiros 

anos: primeira 
forma de 

comunicação com  
o mundo 

Claudiane R. Mathias; Luciana 
A. do Carmo; Talita F. Mendes 
e Cirlei E. Silva Souza - 
Orientadora - Pedagogia - 
FACIP/UFU 

 
 
2 

 
 
16h 

O desenvolvimento 
físico da criança nos 
três primeiros anos: 

a importância da 
estimulação 

Carla Lisboa; Isadora Nunes; 
Izis Domingues e Cirlei E. S. 
Souza - Orientadora - 
Pedagogia  - FACIP/UFU 

 
 
3 

 
 
16h15 

Desenvolvimento 
físico e necessidade 

especial:  
contribuições para a 
qualidade de vida de 

uma criança 
de 4 anos 

Beatriz C. C. Cintra; Cláudia 
M. G. Vilarinho; Isabel C. C. 
Silva; Rafaela R. Nogueira; 
Renata O. Silva e Cirlei E. Silva 
Souza - Orientadora - 
Pedagogia - FACIP/UFU 

 
 
4 

 
 
16h30 

O brincar e o  

desenvolvimento 

psicossocial da criança 

pequena: o discurso e a 

prática do educador 
infantil 

Cleusa C. Santos; Jaqueline A. 
Calixto; Maria Aparecida 
Borges; Zilma P. Teixeira; 
Marta M. F. Faria e Cirlei E. 
Silva Souza - Orientadora - 
Pedagogia - FACIP/UFU 

 
 
5 

 
 
16h45 

Atividades lúdicas e 
desenvolvimento da 

criança: 
considerações sobre 

a atuação do 
educador em sala 

 de aula 

Jennifer M. P. Matos; Karine C. 
M. de Souza;  Márcia C. 
Dantas; Veridiana C. B. M. 
Costa e Cirlei Evangelista Silva 
Souza - Orientadora - 
Pedagogia - FACIP/UFU 



 

SESSÃO 02 

 
- ÁREAS TEMÁTICAS: 2 - Desenvolvimento da criança de 0 a 12 anos 
e 4: Desenvolvimento na Idade Adulta. 
- DEBATEDORA: PROFA. MSC. CÁSSIA M. PAULA FONTOURA 
 

Nº HORÁRIO TÍTULO AUTORES 

 
 
1 

 
 
15h45 

O desenvolvimento 
psicossocial nos três 

primeiros anos: em foco 
a interação social da 

criança 

Ana Carolina Moura; 
Luciana Moura; Fernanda 
Coelho - Pedagogia - 
FACIP/UFU e Cirlei 
Evangelista Silva Souza - 
Orientadora - FACIP/UFU 

 
 
2 

 
 
16h 

 
Obesidade em crianças 
de 3 a 6 anos: um fator 

que compromete seu 
desenvolvimento físico 

 

Elisângela Alves; Helton J. 
Junqueira; Itamiram B. S. 
Parreira; Lilia A. Silva; 
Maria Angélica Pereira e 
Cirlei E. S. Souza - 
Orientadora - Pedagogia - 
FACIP/UFU 

 
 
3 

 
 
16h15 

 
Um estudo sobre as 
principais causas da 

obesidade infantil 
em crianças de 7 a 12 

anos 

 
Fernanda O. Lima; 
Lorraine C. P. Silveira e 
Cirlei E. Silva Souza - 
Orientadora - Pedagogia  - 
FACIP/UFU 

 
 
4 

 
 
16h30 
 

 
A criança de 7 a 11 anos 

nos aspectos 
comportamental, 

físico, cognitivo e social 
 

 
Débora Ribeiro; Cárita 
Bárbara - Ciências 
Biológicas e Cirlei E. S. 
Souza - Orientadora - 
Pedagogia - FACIP/UFU 

 
 
5 

 
 
16h45 

 
O bem estar físico e 

emocional 
na terceira idade: 

aspectos que contribuem 
para a qualidade de vida 

do idoso 

 
Wesley Peixoto Fernandes; 
Kleber Resende Silva - 
Ciências Biológicas - 
FACIP/UFU e Cirlei 
Evangelista Silva Souza - 
Orientadora - Pedagogia - 
FACIP/UFU 

SESSÃO 03 

 
- ÁREAS TEMÁTICAS: 5. Inclusão escolar e 8. Aprendizagem escolar 
e os fatores intervenientes 
- DEBATEDORA: PROFA. MSC. VIVIANE PRADO BUIATI MARÇAL 

 
Nº HORÁRIO TÍTULO AUTORES 

 
1 

 
15h45 

Limites e 
possibilidades da 
inclusão escolar 

Ana Paula da Silva;  
Thaís Freitas Pereira 
Araújo Gomes - 
Pedagogia - FACIP/UFU 

 
 
2 

 
 
16h 

 
Inclusão escolar e 

suas implicações no 
cotidiano  

do professor 
 

Ana Luíza Quevedo 
Ramos da Silva - Física 
- FACIP/UFU e Viviane 
Prado Buiatti Marçal - 
Orientadora - Pedagogia 
- FACIP/UFU 

 
 
3 

 
 
16h15 

 
Transtornos Gerais 
do Desenvolvimento 

(TGD) 
 

Fernanda Alves da Silva; 
Juliana Vieira de Souza; 
Nathália de Faria 
Azambuja; Thaís Freitas 
Pereira Araújo Gomes - 
Pedagogia - FACIP/UFU 

 

 
4 

 

 
16h30 

 

Dificuldades de 
aprendizagem: um 
desafio pedagógico 

no  
cotidiano escolar 

 

Fernanda Alves da Silva; 

Fernanda Pereira Costa 
- Pedagogia - 
FACIP/UFU e Vilma 
Aparecida de Souza - 
Orientadora - Pedagogia 
– FACIP/UFU 

 
 
5 

 
 
16h45 

 
Maturação e 

aprendizagem 
escolar: a influência 

dos fatores 
biopsicossociais 

Leonardo Flausino 
Araujo Silva - Ciências 
Biológicas - FACIP/UFU 
e Cirlei Evangelista Silva 
Souza - Orientadora - 
Pedagogia - FACIP/UFU 

 



 

SESSÃO 04 

 
- ÁREAS TEMÁTICAS: 6. Disciplina e Limites e 7. Relações 
interpessoais na escola: professor-aluno; família-escola; e entre alunos 
- DEBATEDOR: PROF. MSC. CLAUDIO GONÇALVES PRADO 

 
Nº HORÁRI

O 
TÍTULO AUTORES 

 
1 

 
15h45 

 
Crianças em 

condição de risco 
 

Neide Francisca dos Santos; 
Fernanda Domingues; Daniela 
Patrícia Mortate; Alexandra 
Domiciano dos Santos Fermino - 
Pedagogia - FACIP/UFU 

 
 
2 

 
 
16h 

 
Afetividade e 

práticas 
pedagógicas 

 

Renato Pereira Silva; Jair da 
Costa Barbosa; Laize Helena 
Peixoto -  Química – FACIP/UFU 
e Viviane Prado Buiatti Marçal - 
Orientadora - Pedagogia - 
FACIP/UFU 

 
 
3 

 
 
16h15 

A importância da 
afetividade na 

relação professor-
aluno: 

do fracasso ao 
sucesso escolar 

Thais Parreira de Freitas 
Oliveira;                                                                                                                             
Andréa Azevedo de Oliveira - 
Pedagogia - FACIP/UFU e Maria 
Célia Borges Dalberio - 
Orientadora - UFTM 

 
 
4 

 
 
16h30 

 
Bullying no espaço 

escolar e o 
desenvolvimento 
psicossocial da 

criança na terceira 
infância  

 

Diego Gonçalves da Silva; Heitor 
Suriano Nascimento Liporacci; 
Thalles Douglas Souza e Silva; 
Thiago Mendes Siqueira - 
Ciências Biológicas - 
FACIP/UFU e Cirlei Evangelista 
Silva Souza - Orientadora - 
Pedagogia - FACIP/UFU 

 
 
5 

 
 
16h45 

O preconceito racial 
no discurso de 

professores:  fatores 
que influenciam em 

sua formação 

Laís Mendes Pereira; Roseli 
Maria Alves Góis - Pedagogia - 
FACIP/UFU e Cirlei Evangelista 
Silva Souza - Orientadora - 
Pedagogia - FACIP/UFU 

 

CADERNO DE RESUMOS 
 

01. 

O DESENVOLVIMENTO FÍSICO DA CRIANÇA NOS TRÊS 

PRIMEIROS ANOS: A IMPORTÂNCIA DA ESTIMULAÇÃO 

 
Carla Lisboa; Isadora Nunes; Izis Domingues - Pedagogia - FACIP/UFU 

Cirlei Evangelista Silva Souza - Orientadora - Pedagogia  - FACIP/UFU 

 

Área temática: 2. Desenvolvimento da criança de 0 a 12 anos 

 

Ao falarmos sobre o desenvolvimento físico nos três primeiros anos de 

vida da criança, é importante que seja ressaltada a necessidade de 

estimulação de adultos ou responsáveis para com a mesma, de forma 

que a auxilie em seu desenvolvimento e em suas relações futuras. Neste 

trabalho temos como objetivos: identificar qual a concepção dos 

educadores sobre o desenvolvimento motor, como é trabalhada a 

motricidade, o conhecimento e o auxílio procurado pelo professor na 

resolução das dificuldades vivenciadas por seus alunos. A metodologia 

da pesquisa se baseou em um estudo qualitativo, sendo realizada uma 

pesquisa de campo com um questionário direcionado a uma professora 

que leciona com crianças de três anos de uma creche filantrópica do 

município de Ituiutaba/MG. A partir dos dados percebemos que: a 

professora parece não conhecer aspectos do desenvolvimento motor, 

sua importância e como devemos estimulá-lo. Sendo assim, 

consideramos ser relevante compreender sobre o desenvolvimento 

físico inicial da criança e da influência da comunidade escolar na 

aprendizagem destas. E importante também que todos compreendam e 

saibam lidar com essa etapa da vida em meio às experiências que 

podem propor o desenvolvimento ou trazer possíveis conseqüências 

positivas para a vida da mesma. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Físico. Criança. Estimulação. 

 



 

 

02. 

O BRINCAR E O DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL DA 

CRIANÇA PEQUENA: O DISCURSO E A PRÁTICA DO 

EDUCADOR INFANTIL 

  
Cleusa Cristina dos Santos; Jaqueline Andrade Calixto;  

Maria Aparecida Borges; Zilma Parreira Teixeira;  

Marta Maria Ferreira Faria - Pedagogia - FACIP/UFU 
Cirlei Evangelista Silva Souza - Orientadora - Pedagogia - FACIP/UFU 

 

Área: 2. Desenvolvimento da criança de 0 a 12 anos 

 

Através do brincar a criança expressa sua verdadeira personalidade e 

ainda desenvolve suas habilidades físicas, cognitivas e sociais. Neste 

sentido, as escolas deveriam realizar brincadeiras que favorecessem o 

desenvolvimento e a aprendizagem da criança. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi destacar as contribuições do brincar para o 

desenvolvimento psicossocial da criança na segunda infância. Foram 

utilizados como instrumentos de pesquisa a observação em cinco salas 

de aula de crianças de três a seis anos no momento do brincar e a 

entrevista com as professora destas, a fim de identificar o que pensam 

sobre a temática. A partir das respostas das participantes percebemos 

que elas apontam em seus discursos os benefícios desta atividade, mas 

na prática não a utilizam de maneira expressiva enquanto recurso de 

aprendizagem. Dessa forma, acreditamos ser necessário que a escola 

seja pensada como um local apropriado que proporcione a interação e o 

desenvolvimento cognitivo, social e motor das crianças e, ainda, que o 

adulto participe da brincadeira da criança utilizando-se das diferentes 

formas de brincar, dos diversos objetos que despertem o imaginário da 

criança, atuando como um mediador na construção de seu 

conhecimento sobre o mundo em que vive. 

 

Palavras-chave: Brincar. Desenvolvimento Psicossocial. Criança 

pequena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

03. 

A CRIANÇA DE 7 A 11 ANOS NOS ASPECTOS 

COMPORTAMENTAL, FÍSICO, COGNITIVO E SOCIAL 

 
Débora Ribeiro; Cárita Bárbara - Ciências Biológicas - FACIP/UFU 

Cirlei Evangelista Silva Souza - Orientadora – Pedagogia - FACIP/UFU 

 

Área temática: 2. Desenvolvimento da criança de 0 a 12 anos 

 

A criança de 7 a 11 anos encontra-se em uma fase de ampliação de suas 

habilidades motoras e no início de mudanças hormonais que afetam seu 

desenvolvimento físico, emocional e social, sendo que estas 

transformações podem acontecer em tempos diferentes para meninos e 

meninas. Com o objetivo de verificar as características de crianças 

desta faixa etária, realizamos três horas de observação, em três dias 

consecutivos, de um menino de 7 e de uma menina de 9 anos, nos 

seguintes aspectos: comportamento (verbal e não verbal); aspecto físico 

(modos de vestir e portar; higiene e nutrição; habilidades motoras; 

estatura corporal); aspecto cognitivo (linguagem e raciocínio); aspecto 

social (relacionamento familiar e interação com outras crianças); e 

características pessoais. Percebemos que a menina pareceu mais voltada 

para sua aparência do que o menino; este apresenta comportamento 

mais agitado, com brincadeiras mais agressivas com seus colegas; ele 

possui mais habilidades motoras que a menina, provavelmente em 

decorrência da obesidade apresentada por ela. Assim sendo, 

verificamos a importância de que o adulto possa conhecer as 

características desta faixa etária, pois assim poderá lidar melhor com a 

criança colaborando para seu desenvolvimento e respeitando-a em sua 

individualidade. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento infantil. Comportamento. Físico. 

Cognitivo. Socialização. 

 

 



 

04. 

UM ESTUDO SOBRE AS PRINCIPAIS CAUSAS DA 

OBESIDADE INFANTIL EM CRIANÇAS DE 7 A 12 ANOS 

 
Fernanda Oliveira Lima; Lorraine Cristina da Pereira Silveira - Pedagogia - 

FACIP/UFU 

Cirlei Evangelista Silva Souza - Orientadora - Pedagogia - FACIP/UFU 

 

Área temática: 2. Desenvolvimento da criança de 0 a 12 anos 

 

A cada ano é maior o número de crianças obesas no mundo. Estudos 

recentes revelaram que estas crianças poderão se tornar adultos obesos 

e, consequentemente, propensos a desenvolver doenças que 

comprometerão seu desenvolvimento posterior. Este trabalho tem por 

objetivo identificar as principais causas da obesidade na terceira 

infância, bem como a influência da obesidade na formação e no 

desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial. Neste estudo 

qualitativo foram realizadas dez entrevistas com crianças desta faixa 

etária que buscou informações, dentre outras, sobre a sua auto-imagem, 

alimentação, atividade física e relacionamento com colegas. Os 

participantes da pesquisa apresentaram: inibição ao falarem sobre si e 

de sua aparência física; afirmaram não realizar atividades físicas e 

quando o fazem, não é por vontade própria; não gostam do que comem 

e nem de fazer dieta; três delas fazem dieta com acompanhamento 

medido, mas dizem não compreender o porquê das restrições impostas 

em sua alimentação. Sendo assim, os pais precisam participar com os 

filhos orientando-os no que diz respeito a construção de bons hábitos 

alimentares. Os filhos, por sua vez, deveriam desenvolver o 

autocontrole para que se conscientizem da importância de se alimentar 

bem e praticar atividades físicas. 

Palavras-chave: Obesidade Infantil. Causas. Desenvolvimento da 

criança. 

 

05. 

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E NECESSIDADE ESPECIAL:  

CONTRIBUIÇÕES PARA A QUALIDADE DE VIDA DE UMA 

CRIANÇA DE 4 ANOS 

 
Beatriz Cristina Carvalho Cintra; Cláudia Maria de Gois Vilarinho; Isabel 

Cristina da Costa Silva; Rafaela Rodrigues Nogueira; Renata Oliveira Silva - 

Pedagogia - FACIP/UFU 

Cirlei Evangelista Silva Souza - Orientadora - Pedagogia - FACIP/UFU 

 

Área Temática: 2 .Desenvolvimento da criança de 0 a 12anos. 

 

Apresentamos um estudo de caso de uma criança com necessidades 

especiais com o objetivo de compreender os fatores relacionados à 

adaptação da mesma em seu ambiente social. Por meio de observações 

e questionários realizados na instituição educacional, no ambiente 

familiar e na creche que freqüenta, desenvolvemos a pesquisa sobre 

uma criança que possui a “Síndrome de Pierre Robim”, utilizando 

como parâmetro o desenvolvimento padrão esperado por outra da 

mesma faixa etária que não possui necessidade especial. Percebemos a 

importância de um diagnóstico precoce para que os resultados 

relacionados a uma melhor qualidade de vida para essa criança nos 

aspectos físicos e emocionais sejam alcançados. Compreendemos que a 

presença de estímulos adequados permite que ela possa se relacionar de 

forma mais adequada com as pessoas e com o meio em que vive. 

Acreditamos a partir desse estudo de caso, de que estas conquistas, 

contudo, não acontecerão em sua plenitude sem a ação de familiares e 

especialistas no cuidado da criança, considerando que, as aquisições 

motoras não acontecem aos saltos, são conquistas posteriores a 

tentativas e erros, que são motivadas pela necessidade de exploração e 

interação com o meio sociocultural em que vive. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento físico. Necessidade especial. 

Qualidade de vida.  



 

06. 

OBESIDADE EM CRIANÇAS DE 3 A 6 ANOS: UM FATOR QUE 

COMPROMETE SEU DESENVOLVIMENTO FÍSICO 

 
Elisângela Alves; Helton José Junqueira; Itamiram B. S. Parreira; 

Lilia Alves da Silva; Maria Angélica Pereira - Pedagogia - FACIP/UFU 

Cirlei Evangelista Silva Souza - Orientadora - Pedagogia - FACIP/UFU 

 

Área Temática: 2 .Desenvolvimento da criança de 0 a 12anos 

 

A criança, independente da classe social que ocupam, pode se sentir 

excluída quando está acima do peso. Tal fator causa complicações não 

somente físicas para ela, mas também deixam marcas profundas em sua 

autoestima. Neste trabalho, temos o objetivo de identificar quais são as 

principais causas da obesidade infantil em crianças de 3 a 6 anos. 

Utilizamos uma pesquisa de campo a partir de entrevistas com as 

crianças, seus pais e responsáveis, sendo que todos responderão 

individualmente às questões. Na análise dos dados percebemos que 

quase 90% dos pais entrevistados (8 pais, 8 crianças) não se importam 

com a alimentação oferecida aos filhos e não a discutem com eles, 

acreditando que esta não precisa de mudanças. Todas as crianças 

ingerem diariamente alimentos inadequados para a idade e consomem 

mais calorias que o necessário, e ainda assim, nenhum responsável 

incentiva ou oferece atividade física extra às crianças. Por termos 

consciência da influência da família nesse período de desenvolvimento 

físico e cognitivo tão significativo a elas, percebemos ser de extrema 

importância a implantação da atividade física desde a pré-escola como 

suporte às carências destas crianças. 

 

Palavras-chave: Exclusão. Obesidade Infantil. Prevenção. Família. 

Escola. Criança. 

 

 

 

07. 

ATIVIDADES LÚDICAS E DESENVOLVIMENTO DA 

CRIANÇA: CONSIDERAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DO 

EDUCADOR EM SALA DE AULA 

 
Jennifer Maria Pereira Matos; Karine Cristina Marques de Souza;  

Márcia Coelho Dantas; Veridiana Cristina Borges Medeiros Costa - 

Pedagogia - FACIP/ UFU 

Cirlei Evangelista Silva Souza - Orientadora - Pedagogia - FACIP/UFU 

 

Área temática: 2. Desenvolvimento da criança de 0 a 12 anos 

 

As atividades lúdicas contribuem para o desenvolvimento da criança, 

devendo ser consideradas não como um passatempo, mas como um 

importante recurso que incentiva e favorece a aprendizagem dos 

pequenos. Este trabalho é resultado da pesquisa realizada em uma 

escola de rede púbica situada no município de Ituiutaba/MG, no qual 

abordaremos questões acerca das atividades lúdicas que poderiam 

contribuir para o desenvolvimento da criança. Com o objetivo de 

identificarmos quais são e como as educadoras desenvolviam as 

mesmas com as crianças, realizamos uma pesquisa de campo por meio 

de duas observações (períodos manhã e tarde) em uma sala de 13 

alunos de 2 e 3 anos. Os dados apontaram para: não participação das 

educadoras nas brincadeiras realizadas pelas crianças, deixando-as sem 

orientação e acompanhamento; brincadeiras agressivas sem intervenção 

do adulto para resolver a situação; crianças que não brincam e outras 

que realizam comportamentos inadequados consigo mesmas e com seus 

colegas. Acreditamos ser importante que a escola e as educadoras 

possam refletir sobre a utilização adequada das atividades lúdicas para 

o desenvolvimento da criança pequena e sobre a necessidade da 

participação do adulto nestas, atuando como um mediador entre a ela e 

suas aprendizagens. 

 

Palavras-chave: Atividade Lúdica. Criança pequena. Educador 

Infantil. 



 

08. 

O CHORO DA CRIANÇA NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS:  

PRIMEIRA FORMA DE COMUNCAÇÃO COM O MUNDO 

          
Claudiane Rosa Mathias; Luciana Abadia do Carmo;  

Talita Ferreira Mendes -  Pedagogia - FACIP/UFU 

Cirlei Evangelista Silva Souza – Orientadora - Pedagogia - FACIP/UFU 

          

Área Temática: 2. Desenvolvimento da criança de 0 a 12 anos. 

 

As emoções apresentadas pelas crianças nos três primeiros anos são 

consideradas reações subjetivas a experiências que estão associadas a 

mudanças fisiológicas e comportamentais. Saber compreender estas 

emoções torna-se essencial para os adultos e/ou responsáveis pela 

criança, visto ser esta sua primeira forma de comunicação com o 

mundo ao seu redor. Neste estudo, tivemos como intuito identificar 

como o cuidador da criança  lida com suas manifestações de choro, por 

meio de uma pesquisa qualitativa e utilizando-se de uma entrevista com 

nove responsáveis pela criança (mães e avó). Esta abordava questões 

referentes ao choro da criança como: representação do responsável, 

momentos em que acontece; interpretação e formas de lidar. A partir 

das respostas das participantes da pesquisa, percebemos que elas não 

buscaram nenhum tipo de conhecimento e nem orientação formais 

sobre como lidar com o choro da criança. Ainda assim, conseguem 

interpretar esta linguagem compreendendo-a em suas manifestações de 

dor, fome, banho, sono, cólica, “manhas” e  mesmo sensações corporais 

de frio e calor. Neste sentido, salientamos a necessidade de que os 

adultos e/ou responsáveis possam conhecer melhor o choro da criança 

considerando-a como uma forma saudável dela se comunicar nesta 

primeira etapa de sua vida.  

 

Palavras- chave: Choro. Linguagem. Adulto. Criança.  

 

 

 

09. 

O DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL NOS TRÊS 

PRIMEIROS ANOS: EM FOCO A INTERAÇÃO SOCIAL DA 

CRIANÇA 

 
Ana Carolina Moura; Luciana Moura; Fernanda Coelho - Pedagogia - 

FACIP/UFU 

Cirlei Evangelista Silva Souza - Orientadora - FACIP/UFU 

 

Área temática: 2. Desenvolvimento da criança de 0 a 12 anos 

 

Nos três primeiros anos de vida, a criança amplia seus conhecimentos 

e seu contato com os objetos e com as pessoas do meio em que 

convive. Enquanto se socializa, ela desenvolve seus valores e 

motivações, tornando-se responsável e produtiva perante a sociedade. 

Além disso, interagir com outras crianças leva-a a compreender suas 

relações sociais, sendo que tudo o que ela aprende é repassado para 

outros relacionamentos fora de casa. Neste trabalho temos como 

objetivo abordar o desenvolvimento psicossocial da criança nos três 

primeiros anos, tendo como tema central a interação social. 

Realizamos uma pesquisa com uma família que possui dois filhos, 

sendo que um destes possui necessidades educacionais especiais 

visando conhecer como se dá a interação/relação de dois irmãos entre 

si e com outras crianças. Após a realização deste trabalho, verificamos 

a importância de se incentivar o desenvolvimento da criança em seus 

três primeiros anos, e para isso, é necessário haver interação da família 

com a criança. Sendo ela um ser dependente, o acompanhamento é 

necessário para sua construção e formação social enquanto sujeito em 

desenvolvimento, visto que suas emoções e temperamento são 

construídos dentro dessa relação.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento psicossocial. Interação entre 

irmãos. Desenvolvimento psicomotor e cognitivo.   

 

 



 

 

10. 

O BEM ESTAR FÍSICO E EMOCIONAL NA TERCEIRA 

IDADE: ASPECTOS QUE CONTRIBUEM PARA A 

QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO 

 
Wesley Peixoto Fernandes; Kleber Resende Silva - Ciências Biológicas 

Cirlei Evangelista Silva Souza - Orientadora - Pedagogia - FACIP/UFU 
 

Área temática 4: Desenvolvimento na Idade Adulta. 

 

A terceira idade pode ser vista como um período de crescimento e uma 

fase positiva desde que os idosos tenham as suas necessidades 

atendidas e tenham qualidade de vida. A Gerontologia esclarece que 

são vários os fatores que afetam diretamente a sua qualidade de vida: 

capacidade funcional, nível socioeconômico, estado emocional, 

interação social, atividade intelectual, auto-cuidado, suporte familiar, 

estado de saúde, valores culturais, éticos e religiosidade, estilo de vida, 

satisfação com o emprego, com as atividades diárias e com o ambiente 

em que vive. O presente trabalho realizou uma pesquisa de campo por 

meio de entrevistas com seis idosos com faixa etária entre 60 e 81 anos 

em suas residências e em seus locais de trabalho. Os resultados 

apontam que os idosos tendem a manter contato social, seja exercendo 

alguma atividade produtiva, pelos ambientes freqüentados, ou mesmo 

por estarem mantendo contato com familiares. Dessa forma, 

consideramos que os dados relatados de suas vidas são de grande 

importância uma vez que, entender as suas dificuldades e como esta 

população pensa, capacita os profissionais da educação e da saúde a 

entenderem e atenderem às suas particularidades. 

 

Palavras-chave: Terceira idade. Bem estar físico. Bem estar 

emocional. Gerontologia. 

 

 

 

 

11. 

LIMITES E POSSIBILIDADES DA INCLUSÃO ESCOLAR 

 
Ana Paula da Silva;  Thaís Freitas Pereira Araújo Gomes - Pedagogia - 

FACIP/UFU 

 

Área temática: 5. Inclusão escolar 

 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa bibliográfica realizada 

na disciplina Aprendizagem e Educação Inclusiva, no 5º período do 

curso de Pedagogia da UFU – FACIP. A pesquisa teve como objetivo 

contribuir com as discussões sobre a inclusão escolar. A partir do 

mapeamento discursivo realizado neste trabalho pode-se verificar que a 

inclusão se materializa com uma educação para todos. O processo de 

inclusão implica numa escola capaz de se adaptar às condições dos 

alunos e não os alunos se adaptarem ao modelo da escola. Entretanto, 

muitas práticas pedagógicas, apesar da retórica da inclusão, ainda 

encontram-se nos moldes da integração. A legislação garante a 

educação como direito de todos apesar de contempladas na legislação, a 

eficácia de tais conquistas dependerá, em grande parte, de sua inclusão 

nos planos e ações educacionais de implementação da política 

educacional.  A realização de uma escola inclusiva requer 

investimentos e “vontade política” para que os discursos tornem-se 

realidade por meio de ações conduzidas por uma nova mentalidade, 

uma nova cultura, um novo paradigma que contemple as diferenças.  

 

Palavras-chave: Inclusão Escolar; Exclusão Escolar; Formação 

Docente. 

 

 

 

 

 



 

 

12. 

INCLUSÃO ESCOLAR E SUAS IMPLICAÇÕES NO 

COTIDIANO DO PROFESSOR 

 
Ana Luíza Quevedo Ramos da Silva - Física - FACIP/UFU 

Viviane Prado Buiatti Marçal - Orientadora - Pedagogia - FACIP/UFU 

 

Área temática: 5. Inclusão escolar 

 

Quando nos referimos à palavra inclusão, o próprio termo explicita  a 

idéia de exclusão. Uma vez que só incluir alguém pressupõe dizer que 

este já foi excluído. O termo Inclusão Escolar está atualmente no seu 

age e as políticas públicas ressaltam o dever das instituições para 

atender a todos os alunos. Neste estudo realizou-se um levantamento 

bibliográfico acerca desta temática e algumas entrevistas com 

professores em escolas que se apresentam como inclusivas. Alguns 

questionamentos foram feitos neste percurso: como ocorre (o que é 

necessário para que ocorra) a Inclusão Escolar? Qual a sua importância 

para os que são “incluídos” e para os que convivem (direta ou 

indiretamente) com a inclusão? Quem sai beneficiado nessa “história”? 

Nas visitas as escolas observamos que é necessário uma abertura da 

Instituição para receber as crianças deficientes e uma reestruturação 

curricular. As professoras relataram projetos pedagógicos diferenciados 

para alguns alunos e apontaram também suas dificuldades no cotidiano 

de trabalho. Concluímos que a mudança deve envolver toda a escola e 

não apenas restringir-se ao professor regente.  

 

Palavras-chave: Inclusão, Exclusão, Adaptação. 

 

 

 

 

 

 

13. 

TRANSTORNOS GERAIS DO DESENVOLVIMENTO (TGD) 

 
Fernanda Alves da Silva; Juliana Vieira de Souza; Nathália de 

Faria Azambuja; Thaís Freitas Pereira Araújo Gomes - 

Pedagogia - FACIP/UFU 

 

Área temática: 05 - Inclusão escolar 

 

O presente trabalho é resultado de resultado de uma pesquisa 

bibliográfica realizada na disciplina Aprendizagem e Educação 

Inclusiva, no 5º período do curso de Pedagogia da Universidade Federal 

de Uberlândia – FACIP. Teve como objetivo esclarecer e abordar sobre 

os transtornos gerais de desenvolvimento.  Partindo do pressuposto de 

uma educação inclusiva compreendemos que independente da 

deficiência ou do transtorno que um indivíduo tenha, todos são capazes 

de aprender e tem o direito a acessibilidade e permanência na escola. 

Abordaremos também os recursos que a escola deve utilizar durante o 

processo educacional da criança com TGD proporcionando 

atendimento individual, matérias didáticos especializados, recursos 

psicoterápicos, equipe multidisciplinar e o apoio e dedicação da família.  

Os transtornos gerais de desenvolvimento ainda representam um 

desafio para a área educacional. Assim é necessário um movimento 

entre o Estado, sociedade e instituições de ensino.  Os profissionais da 

educação ainda não têm os devidos esclarecimentos sobre os 

transtornos, gerando assim um pré-conceito ou diagnósticos 

equivocados, fazendo com que o aluno se sinta cada vez mais excluído 

mesmo estando inserido em um contexto social. 

 

Palavras-chave: Transtornos gerais de desenvolvimento; Inclusão 

escolar; Exclusão escolar. 

 

 

 



 

14. 

CRIANÇAS EM CONDIÇÃO DE RISCO 

 
Neide Francisca dos Santos; Fernanda Domingues; Daniela 

Patrícia Mortate; Alexandra Domiciano S. Fermino - 

Pedagogia - FACIP/UFU 

 

Área temática: 6. Disciplina e Limites 

 

Desenvolvemos uma pesquisa sobre uma instituição que trabalha com 

crianças em qualquer condição de risco. Tal investigação aconteceu 

numa instituição da Cidade de Ituiutaba. É uma instituição filantrópica 

sem fins lucrativos não – governamental que trabalha em regime de 

abrigamento de crianças, de zero a doze anos de idade, em qualquer 

situação de risco: social, psicológico, físico, moral ou sexual. Objetivo 

conhecer como se estrutura a casa lar, sua função para a sociedade e 

para as crianças, e obter informações para refletimos sobre essa 

realidade. A metodologia, fizemos observação e houve uma interação 

com as crianças e as mães sócias; entrevista com uma das responsáveis; 

conversa com mães sociais. Quando pensamos nessa realidade sem 

conhecê-la temos uma idéia ingênua da situação ou ainda nenhuma 

idéia. Sendo assim a importância de discutir esse assunto vem da 

necessidade de compreender algo que pensamos ser tão distante. 

Porém, está muito próximo, real e que nos cerca a todo o momento. 

Além disso, é evidente a contribuição para a nossa formação de 

professoras que atuará na Educação infantil e Educação fundamental 

em séries iniciais da Educação Básica. 

 

Palavras-chave: Crianças em risco, Mães sociais, Realidade. 

 

 

 

 

 

 

15. 

A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NA RELAÇÃO 

PROFESSOR-ALUNO: DO FRACASSO AO SUCESSO 

ESCOLAR 
Thais Parreira de Freitas Oliveira;  Andréa Azevedo de Oliveira - Pedagogia - 

FACIP/UFU,  Maria Célia Borges Dalberio - Orientadora - UFTM 
 

Área temática: 7 Relações interpessoais na escola: professor-aluno; família-

escola; e entre alunos 
 

O presente ensaio tem como objetivo discutir a importância da 

afetividade na relação professor/aluno bem como elencar os possíveis 

fatores que atenuam o fracasso escolar, destacando o valor do quesito 

afetivo na prática educativa da sala de aula.  Sabe-se que a relação 

positiva entre professor/ aluno é fundamental em todo o processo de 

formação do aluno.  Foi utilizada como metodologia a pesquisa 

bibliográfica e a técnica de aplicação de entrevista semi-estruturada, 

inicialmente com professores. Nosso intuito foi estudar seu modo de 

agir na sala de aula e se a sua prática explicitava atitudes de entusiasmo 

e afetividade. Demos continuidade à pesquisa buscando informações 

também junto aos alunos, procurando comparar os dados coletados. 

Dentro de uma abordagem qualitativa e com estudo descritivo, 

confrontamos os fatores, dialeticamente, dentro de uma perspectiva 

freireana. O referencial teórico foi enriquecido com Freire, Tassoni, 

Leite, Moreira, Vygotsky... Nossas conclusões evidenciaram que uma 

relação interativa e afetiva entre professor e aluno proporciona um 

clima de segurança e confiança. Professor e aluno devem interagir em 

torno daquilo que é fundamental na educação que é o conhecimento, 

contudo, é indispensável criar regras e estratégias para manter a 

disciplina e o bom andamento da sala. Se por um lado, é importante o 

diálogo e a livre expressão, por outro é imprescindível o respeito ao 

outro, a ordem e a manutenção de um clima que favoreça a 

concentração e o aprendizado. Por fim, percebemos que ensinar bem, 

com compromisso, entusiasmo e sempre apostando no crescimento dos 

alunos, pode ser a maior expressão de afetividade. 
Palavras-chave: Afetividade; Interação; Conhecimento. 



 

16. 

AFETIVIDADE E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 
Renato Pereira Silva; Jair da Costa Barbosa; Laize Helena Peixoto  

Química - FACIP/UFU 

Viviane Prado Buiatti Marçal – Orientadora - Pedagogia - FACIP/UFU 

 

Área temática: 7. Relações interpessoais na escola: professor-aluno; 

família-escola; e entre aluno 

 

Este trabalho se refere a uma pesquisa bibliográfica das relações entre 

afetividade e práticas pedagógicas. Esta questão vem sendo muito 

discutida, mas só recentemente se constitui como objeto de pesquisa e 

estudo. Até o século XX consideravam que a razão deveria dominar a 

emoção. No trabalho pedagógico consideravam-se apenas as dimensões 

racionais e cognitivas, a aprendizagem era produto da inteligência 

formal, desconsiderando os aspectos afetivos. A partir do século XX 

surgiram novas concepções que criaram condições para uma nova 

compreensão sobre o papel da afetividade no desenvolvimento humano. 

Com a ampliação do conhecimento emocional, vem sendo revista a 

visão cartesiana, onde à afetividade e cognição possuem dimensões 

indissociáveis. Tradicionalmente a aprendizagem escolar era 

considerada como transmissão de conhecimento, onde quem sabe 

ensina quem não sabe. Atualmente considera-se que a aprendizagem 

acontece com a relação do sujeito com os diversos objetos do 

conhecimento, mediada por um agente cultural. No entanto, muitos 

consideram o processo de ensino/aprendizagem apenas com dimensões 

cognitivas. Este trabalho defende a relação sujeito-objeto-mediador, 

marcada por dimensões afetivas, nas quais os pais e professores são os 

principais mediadores, determinarão em grande parte a qualidade da 

relação futura entre os alunos e os objetos culturais. 

 

Palavras-chave: Afetividade. Práticas. Concepções. 

 

 

17. 

BULLYING NO ESPAÇO ESCOLAR E O 

DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL DA CRIANÇA NA 

TERCEIRA INFÂNCIA  

 
Diego Gonçalves da Silva; Heitor Suriano Nascimento Liporacci; Thalles 

Douglas Souza e Silva; Thiago Mendes Siqueira - Ciências Biológicas 

Cirlei Evangelista Silva Souza - Orientadora - Pedagogia - FACIP/UFU 

 

Área temática: 7. Relações interpessoais na escola: professor-aluno; 

família-escola; e entre alunos 

 

A terceira infância abrange a faixa etária entre os 7 aos 11 anos de 

idade e é nesse período que a criança começa a desenvolver seu 

raciocínio lógico e a obter maior controle emocional. Dificuldades 

vivenciadas pela criança no contexto familiar e escolar podem levá-la a 

se envolver em situações em que atos agressivos prevalecem. Esses atos 

são denominados Bullying que se refere a qualquer agressão física, 

verbal, sexual ou psicológica considerada, atualmente, o tipo de 

manifestação agressiva mais freqüente no espaço escolar. O objetivo 

desse trabalho foi relacionar o Bullying com o desenvolvimento 

psicossocial da criança e verificar suas principais conseqüências para a 

mesma no ambiente escolar. Foi realizada uma pesquisa de campo em 

que foram aplicados questionários com 3 professores e 7 alunos do 

ensino fundamental e médio da rede estadual de Ituiutaba/MG. Diante 

dos resultados obtidos, pode-se perceber que esses atos agressivos estão 

presentes de forma significativa no ambiente escolar, envolvendo não 

somente os professores e alunos, como também suas famílias. Portanto, 

neste espaço faz-se necessário investir numa proposta de formação à 

comunidade escolar que envolva temáticas como respeito pelo próximo 

e noções de cidadania.  

 

Palavras-chave: Bullying. Desenvolvimento Psicossocial. Terceira 

Infância. Espaço escolar. 

 



 

18. 

O PRECONCEITO RACIAL NO DISCURSO DE 

PROFESSORES:  FATORES QUE INFLUENCIAM EM SUA 

FORMAÇÃO 

 
Laís Mendes Pereira; Roseli Maria Alves Góis - Pedagogia - FACIP/UFU 

Cirlei Evangelista Silva Souza - Orientadora  - Pedagogia - FACIP/UFU 

 

Área temática: 7. Relações interpessoais na escola: professor-aluno; 

família-escola; e entre aluno 

 

O espaço escolar reflete a organização da sociedade que construímos, a 

qual é permeada pela complexidade das relações entre os diferentes 

sujeitos e grupos sociais. Tal fato indica que o mesmo é um local onde 

os conflitos e as contradições ocorrem freqüentemente, resultado das 

diferentes inter-relações dos sujeitos. Nesta pesquisa, tínhamos como 

objetivo verificar a compreensão dos educadores sobre o preconceito 

racial e a possíveis soluções para o mesmo. Realizamos um estudo 

qualitativo por meio de uma entrevista com duas educadoras de uma 

escola pública de Ituiutaba/MG. A partir deste instrumento, percebemos 

que as professoras acreditam que o preconceito advém da família e 

ressaltam a importância de um diálogo esclarecedor entre pais e filhos. 

Justificam sua concepção afirmando que o preconceito pode ser uma 

mera reprodução daquilo que as crianças vivenciam em casa, não se 

percebendo também, juntamente com a escola, como co-responsáveis 

pela formação das crianças. Sendo assim, ressaltamos que a escola não 

é só um local para a formação de saberes escolares, mas um espaço em 

que são compartilhados valores sociais e culturais e seus atores 

precisam se perceber participantes e atuantes no mesmo.  

 

Palavras-chave: Espaço escolar. Preconceito Racial. Estrutura familiar. 

 

 

 

 

19. 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: UM DESAFIO 

PEDAGÓGICO NO COTIDIANO ESCOLAR 

 
Fernanda Alves da Silva; Fernanda Pereira Costa - Pedagogia - FACIP/UFU 

Vilma Aparecida de Souza - Orientadora - Pedagogia - FACIP/UFU 

 

Área temática: 8. Aprendizagem escolar e os fatores intervenientes 

 

No cotidiano escolar é muito recorrente o uso do termo dificuldade de 

aprendizagem, um termo tão propalado requer atenção e discussão dos 

profissionais da educação. O emprego abundante do termo nas escolas 

destaca a necessidade de refletir sobre a concepção dos professores e o 

trabalho pedagógico desenvolvido com esses alunos que supostamente 

apresentam  dificuldade de aprendizagem. Considerando estes 

pressupostos foi realizada uma pesquisa pelas alunas do 6º Período do 

curso de pedagogia do Campus do Pontal-FACIP/UFU, que teve como 

objetivo discutir e investigar as percepções de professores acerca de tal 

tema. Foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica e em seguida 

aplicados questionários com questões discursivas a um grupo de 

professores das séries iniciais do Ensino Fundamental. Em seguida 

discutiu-se o conceito de dificuldade de aprendizagem buscando na 

literatura elementos para uma análise das concepções que sustentam as 

percepções dos professores, em seguida foi feita uma discussão da 

pratica pedagógica deste professor diante os alunos com dificuldade de 

aprendizagem, buscando compreender os fatores envolvidos e os 

procedimentos metodológicos. 

 

Palavras-chave: Dificuldade de aprendizagem. Fatores intervenientes. 

Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

 



 

20.  

MATURAÇÃO E APRENDIZAGEM ESCOLAR: A 

INFLUÊNCIA DOS FATORES BIOPSICOSSOCIAIS  

 
Leonardo Flausino Araujo Silva - Biologia - FACIP/ UFU 

Cirlei Evangelista Silva Souza - Orientadora - Pedagogia - FACIP/UFU 

 

Área temática: 8. Aprendizagem escolar e os fatores intervenientes 

 

A dificuldade da criança na aprendizagem escolar está relacionada a 

fatores físicos, emocionais e/ou sociais. Assim, é importante que os 

profissionais da educação saibam reconhecer e trabalhar com a criança 

considerando-se os pré-requisitos que são necessários para que ela 

possa aprender, que são: maturação, motivação, inteligência e 

experiências anteriores. Neste trabalho optamos ter como foco de 

estudo a maturação, visto que a lentidão maturacional das funções 

cerebrais e algumas minúsculas lesões nas células neurais responsáveis 

pela sinapse (condução de impulsos nervosos) podem comprometer o 

desempenho acadêmico da criança em sala de aula. Foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica com o intuito de apontar a importância das 

estruturas orgânicas e neuronais da criança estarem amadurecidas para 

que possibilitem o processo de aprendizagem da mesma, bem como 

ressaltar a necessidade de que ela tenha, durante seu desenvolvimento, 

um ambiente de vivência estimulador e motivador. Este é, sem dúvida, 

fundamental para o processo de maturação cerebral, além de contribuir 

para uma boa formação das células nervosas, o que colabora para que a 

criança se desenvolva com rapidez e qualidade. Concluindo, maturação 

e aprendizagem são processos diferentes, mas profundamente 

interligados, pois o primeiro cria condições para a ocorrência do 

segundo. 
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