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RESUMO: 

Introdução: A Educação Infantil é uma das mais complexas fases do desenvolvimento humano no que 

tange aos aspectos de desenvolvimento intelectual, emocional, social e motor da criança. A preparação da 

criança para a escola passa pelo desenvolvimento de competências emocionais – inteligência emocional – 

designadamente confiança, curiosidade, intencionalidade, autocontrole, capacidades de relacionamento, de 

comunicação e de cooperação. Objetivo: Entender as essencialidades da educação infantil quando se volta 

ao desenvolvimento geral da criança. Analisando se a afetividade pode ou não influenciar na aprendizagem 

do aluno, verificando a importância do professor no processo de afetividade e se a família participa 

efetivamente deste processo professor/aluno ou não. Metodologia: Foi utilizada a metodologia qualitativa 

de análise, através de uma pesquisa bibliográfica, na qual foram utilizados artigos científicos que vão ao 

encontro do assunto sobre o tema. Quanto ao período da idealização da mesma, iniciou-se em fevereiro de 

2021, findando-se em junho de 2021. Resultados: Verificou-se que as emoções negativas induzidas 

prejudicam o desempenho em tarefas cognitivas, e emoções positivas têm um efeito contrário. Os 

educandos alcançam um rendimento melhor quando se apela para seus interesses e quando os 

conhecimentos propostos correspondem às suas necessidades, dentro do processo ensino-aprendizagem o 

qual o professor é denominado como elemento mais importante do processo de desenvolvimento da 

afetividade com o aluno, devendo passar-lhe metas claras e realistas levando este a perceber as vantagens 

de realizar atividades desafiadoras. Conclusão: A aprendizagem da criança só é alcançada quando se 

encontra a estabilidade emocional. A educação nos anos iniciais é o primeiro contado da criança fora de 
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casa, por isso a afetividade neste momento, estimula o aprendizado, desenvolve o pensamento intelectual 

da criança, favorecendo o desenvolvimento de um cidadão crítico e participativo na sociedade.  
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