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Sugestão de Links como bibliografia para o curso online “Os bebês vão à escola – 

os desafios do cuidar e educar na contemporaneidade”: 

- Exemplo de professora premiada por realizar ótimo projeto pedagógico com bebês: 

http://www.brasil.gov.br/editoria/educacao-e-ciencia/2014/12/professora-de-ms-cria- 



projeto-sobre-bebes-e-acao-pedagogica 

- Ideias para trabalhar a estimulação com bebês: 

https://enfaseeducacional.com.br/blog/como-estimular-a-aprendizagem-dos-bebes/ 

- Especificidade do ofício do educador no berçário: 

https://avisala.org.br/index.php/conteudo-por-edicoes/revista-avisala-32/o-educador-e- 

os-bebes/ 

- Desfazendo o mito da dicotomia entre educar e cuidar: 

http://radardaprimeirainfancia.org.br/bebes-de-0-3-anos-em-creche-o-cuidado-que- 

educa/ 

- Sobre a constituição psíquica: 

https://lume.ufrgs.br/handle/10183/88135 

- Sobre a importância do brincar: 

https://clickbebe.net/entenda-importancia-do-brincar-e-conheca-as-brincadeiras-mais- 

apropriadas-para-o-bebe/ 

- Dicas de brincadeiras: 

http://www.bloggraodegente.com.br/bebe/importancia-do-brincar-para-os-bebes/ 

- Abordagem Pikler: 

http://artesemovimento.com.br/educar-crianca-de-0-3-anos-exige-sensibilidade-e- 

delicadeza/ 

- Sugestão de livros sobre Abordagem Pikler: 

http://primeirainfancia.org.br/abordagem-pikler-educacao-infantil-reune-artigos-sobre- 

metodo-de-vinculo-para-pais-e-educadores/ 

- Diferentes tipos de brincar: 

http://www.daquidali.com.br/vida-pratica/desde-bebe-as-cinco-fases-do-brincar-e-a- 

importancia-de-cada-uma-para-o-seu-pequeno/ 



- O trabalho do psicanalista na clínica com bebês: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1415- 

71282010000200007 

- Relação pais e educadores: 

https://gestaoescolar.org.br/conteudo/154/comunicacao-com-os-pais-na-educacao- 

infantil 

https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Escola/noticia/2016/11/cortella-nao-e-so- 

educacao-dos-filhos-que-e-necessaria-mas-dos-pais-tambem.html 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0870- 

82312015000400003 

- Estimulação precoce para crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor: 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/novembro/34/Diretrizes-de- 

estimulacao-precoce.pdf 

- Desenvolvimento infantil e neuroplasticidade: 

https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/pedagogia/desenvolvimento-infantil-de-zero- 

tres-anos.htm 

http://www.draanaescobar.com.br/topicos/neuroplasticidade/ 

http://institutogate.com.br/download/artigos/Anamaria.pdf 

- Estimulação precoce: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1415- 

71282014000300003 

 


