
 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA DAS QUESTÕES DISSERTATIVAS – PROFESSOR DE 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

QUESTÃO 01 

 

“Os primeiros choros das crianças são solicitações: se não tomamos cuidado, logo se tornam ordens; 

começam pedindo assistência, acabam fazendo-se servir. Assim, de sua própria fraqueza, do que provém 

inicialmente o sentimento de sua dependência, nasce a seguir a ideia de império, de domínio; mas essa 

ideia nasce sendo menos provocada por suas necessidades do que por nossos serviços, começam-se a 

perceber os efeitos morais cuja causa imediata não está na natureza; e vê-se desde já por que, desde a 

primeira infância, importa descobrir a intenção secreta que dita o gesto ou o grito” 

Fonte: ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emílio ou da Educação. São Paulo: DIFEL, 1973. 

  

Jean-Jacques Rousseau foi um referencial na França Iluminista acerca dos problemas 

educacionais enfrentados pelo homem, sobretudo numa etapa de formação que havia se tornado invisível 

aos olhos do século XVIII, isto é, a infância. Atualmente, a educação moderna, por meio de legislações 

próprias e através do trabalho realizado pela instituição escolar busca constantemente aprimorar o 

atendimento à infância, por meio de uma educação própria, voltada à criança e aos cuidados que são 

indispensáveis para a sua idade. Tais fatores contribuem para que a Educação Infantil não seja uma mera 

preparação para o Ensino Fundamental, mas tenha suas obrigações próprias e contribuições pertinentes 

ao estágio em questão.  

 A partir do fragmento de texto e a reflexão a respeito do tema, disserte sobre a relevância que o 

trabalho pedagógico aplicado pela escolarização na Educação Infantil possui para a formação dos 

indivíduos. Ou seja, como o ambiente escolar e o trabalho do(a) professor(a) podem contribuir, nesta 

etapa, para a educação dos sujeitos? 

 

O candidato deverá apresentar em sua resposta as seguintes ideias com a respectiva explicação: 

 
 A educação infantil contribui para a formação dos sujeitos em seu aspecto social, humano, 

afetivo, psicológico e intelectual. O professor viabiliza o saber por meio de atividades 

planejadas, permitindo o autoconhecimento, a experiência do lúdico e a diversidade das 

relações sociais.  

 Devem-se considerar os aspectos próprios da Educação Infantil, como a relação entre 

família e escola, a organização dos espaços, materiais, tempo, as metodologias e a oferta de 

um clima de segurança e afeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

QUESTÃO 02 

 

“Sabe-se que para uma criança agir segundo seus aspectos psicológicos, psicomotores, emocionais, 

cognitivos, sociais, ela precisa ter um corpo organizado. Esta organização de si mesma é o ponto de 

partida para descobrir as diversas possibilidades de ação. O corpo é o ponto de referência que o ser 

humano possui para conhecer e interagir com o mundo, e este servirá de base para o desenvolvimento 

cognitivo e para a aprendizagem de conceitos tão importantes para a alfabetização. A psicomotricidade 

procura, então, proporcionar ao educando condições mínimas necessárias a um bom desempenho 

escolar. Neste sentido, ela pretende aumentar o potencial motor do aluno, dando-lhe recursos e 

ferramentas para que desenvolva com maior grau de satisfação suas potencialidades cognitivas e 

pedagógicas. Na medida em que dá condições à criança de se desenvolver melhor em seu ambiente, a 

psicomotricidade é vista como preventiva. E, também, como reeducativa, quando trata de indivíduos que 

apresentam dificuldades cognitivas e motoras desde o mais leve retardo motor até problemas mais sérios” 

Fonte: ROSA, Ludmila Rodrigues. O conhecimento psicopedagógico e suas interfaces: compreendendo e 

atuando com as dificuldades de aprendizagem. In: Congresso de Psicopedagogia Escolar. 4., 2015. Uberlândia. 

Anais... Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, GEPPE, 2015. Disponível em: 

<http://www.eventos.ufu.br/sites/eventos.ufu.br/files/compreendendo_a_psicomotricidade_e_suas_interfaces_na

_educacao_infantil.pdf>. Acesso em 20 out. 2019. 

 

Ao tratarmos sobre a psicomotricidade, entendemos que ela é composta por, no mínimo, dois 

campos distintos do saber, isto é, a ciência do corpo e a ciência da mente. Unindo essas duas áreas, a 

psicomotricidade intervém diretamente no modo como o indivíduo aprende e identifica o mundo ao seu 

redor. Todavia, mais que o aspecto funcional presente em tal saber, há também o emocional, ou seja, a 

dimensão afetiva que complementa o homem no seu processo de ensino-aprendizagem.  

Portanto, considerando o fragmento de texto, bem como o tema em questão, responda como é 

possível conciliar o aspecto funcional e o afetivo no trabalho psicomotor aplicado às crianças no estágio da 

educação infantil. 

 

O candidato deverá apresentar em sua resposta as seguintes ideias com a respectiva explicação: 
 

 O trabalho psicomotor alcança sucesso quando concilia o aspecto funcional com o afetivo. 

Isso ocorre quando o professor consegue despertar em seu aluno a autoconfiança, o desejo 

de superação das fragilidades físicas e emocionais, a conquista de uma relação de respeito 

e a parceria nas atividades propostas.  

 Dessa forma, sendo encorajada a superar obstáculos afetivos e físicos e vendo o professor 

como alguém que lhe quer bem, sua produtividade ganhará em qualidade e quantidade.  
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