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RESUMO 

Introdução: A educação tem passado por inúmeras mudanças no decorrer dos anos, diante 

disso devemos pensar a necessidade de renovação dos professores licenciados em Pedagogia. 

Os docentes da Educação Infantil, muitas vezes, paralisam os estudos por acreditarem que as 

crianças nessa faixa etária estão no mesmo nível de aprendizagem, mesmo com a passagem do 

tempo, mas esta não é a realidade vivenciada dentro das escolas de educação infantil. Objetivo: 

O objetivo geral desse artigo foi analisar a necessidade da formação continuada dos docentes 

da educação infantil e como essa formação colabora para a melhoria do ensino aprendizado dos 

alunos. Metodologia: A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica sobre o tema. 

Resultados e discussão: O profissional da educação tem que se capacitar continuamente pois, 

a educação necessita de muito empenho, tanto no decorrer do cotidiano escolar como na 

diversificação das metodologias pedagógicas. O professor deve recorrer a todas as modalidades 

de ensino (presencial ou à distância) para se capacitar. A modalidade de cursos de 

especialização à distância tem vantagens como a acessibilidade, o custo e a administração do 

tempo; mas também tem fragilidades como a necessidade de acesso e de saber utilizar as TICs.  

Conclusão: O que se mostra essencial é que o profissional educador não se deixe ficar para traz 

em seus saberes, recursos e práticas metodológicas pois, as crianças de hoje, estão cada vez 
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mais imersas em um mundo de informações via internet e precisam de novas formas 

pedagógicas de aprender e entender o mundo que as cerca. 

 

PALAVRAS CHAVES: Formação continuada. Ensino aprendizagem. Educação Infantil.   

 


