
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO 
AFETIVA NA INFÂNCIA

As crianças necessitam ser amadas e aceitas...



Precisam ter seus sentimentos acolhidos e legitimados

Quando as crianças choram e fazem birra, precisamos dar oportunidade a elas 
de lidarem com a sua raiva. Acolher, conversar, isso por repetidas vezes, até 

que entendam seus sentimentos e passem a agir de outra forma com eles.



Precisam se sentir seguras

Como nós adultos, as crianças sentem medo do desconhecido. Prova disto são os 

primeiros dias na escola ou em um ambiente fora de sua casa.  O choro precisa ser 

acolhido, pois, enquanto a criança não se sentir segura, o choro persistirá. As 

crianças precisam de tempo, sentindo que suas falas e desejos são considerados e, 

quando possível, legitimados.



Necessitam de liberdade para cometer erros e aprender 
sem medo

Muitos adultos acham graça, ou perdem a paciência quando as crianças erram e, 
por isso, passam a ridicularizá-las, afetando-as negativamente.



Precisam de ajuda para desenvolverem a sua 
independência

É preciso que incentivemos a independência das crianças!
Para os bebês que engatinham, coloquem brinquedos para serem alcançados. 

Para as crianças maiores, durante o banho por exemplo, conversem ensinando os 
procedimentos de higiene. Proponham, com supervisão, que vistam as roupas,  

que calcem as meias e os sapatos, aceitando que elas tentem fazer coisas 
sozinhas. Lembrem-se sempre de elogiar suas tentativas, sejam elas exitosas ou 

não.



Precisam de aprovação dos adultos e de 
seus/suas amiguinhas/os

Como é bom ser elogiada/o! 
Crianças também gostam e precisam ser reconhecidas por algo importante que 

conseguiram realizar sozinhas.



Precisam de oportunidade de experimentação

É possível demonstrarmos respeito à opinião da criança, com regras 
preestabelecidas pelos adultos, por exemplo: 

 Para as crianças maiores ofereçam duas peças de roupa diferentes para que 
ela possa escolher qual prefere vestir;

 Pergunte às crianças o que querem fazer primeiro: 
escovar dentes ou colocar o pijama;

 Deixe-as realizar tarefas simples, sempre sob supervisão.



PARA ENTENDER MELHOR SOBRE O 
ASSUNTO E REFLETIR...

Vídeo
“Educação afetiva não é abraçar e beijar a sua criança”

https://www.youtube.com/watch?v=qOISEKHUJzs
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