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RESUMO 

 

 

Este estudo tem por finalidade descrever e analisar as contribuições da organização espacial em creches 

para o desenvolvimento integral de crianças de 1 a 3 anos. A realização do trabalho teve por base a 

pesquisa bibliográfica feita a partir de outros estudos elaborados e da literatura referente ao tema 

abordado. A importância de um espaço educativo especialmente pensado e organizado com base nas 

diferentes etapas e nos variados aspectos do desenvolvimento infantil nas creches que atendem crianças 

de 1 a 3 anos de idade constitui-se, atualmente, em interesse presente em cada vez maior número de 

famílias brasileiras. A necessidade decorrente de uma situação familiar em que mães com crianças 

pequenas precisam se ausentar durante o dia para exercer suas atividades laboratoriais, bem como 

garantia legal de que o atendimento em creches é um direito de toda a população e dever do estado fez 

que essas instituições adquirissem uma significativa importância para a sociedade. As creches, hoje, são 

instituições voltadas ao cuidado, mas, especialmente, à educação e à formação integral das crianças e 

desempenham o papel relevante de compartilhar estas atribuições com a família. O desenvolvimento 

pleno das crianças, em seus aspectos físico, cognitivo, afetivo e social, é o principal objetivo das 

instituições que atendem crianças pequenas e, nesta perspectiva, o espaço físico adquire fundamental 

importância na contribuição para que se alcance esta finalidade. O ambiente torna-se um recurso 

pedagógico essencial na medida em que o modo como ele é planejado, estruturado e organizado faz que 

sejam estimulados os sentidos, a manipulação, a exploração dos objetos, materiais e brinquedos que o 

compõem e incentivam a interação pessoal entre os que nele permanecem por uma grande parte do dia e 

oferece uma significativa contribuição para o desenvolvimento integral das crianças. 


