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Introdução: Intervenções precoces das funções executivas em crianças podem promover maior 

desenvolvimento dessas habilidades, possibilitando maior adaptação e rendimento escolar, 

além de prevenir diversos problemas sociais e de saúde mental (DIAS, 2013; DIAMOND, 

2007). Amparado em tais pressupostos, desenvolveu-se o projeto de pesquisa intitulado 

“Intervenções precoces em sistemas cognitivos e emocionais em crianças: uma abordagem 

neuroeducacional” no município de Taquara/RS, junto aos professores da educação pública 

infantil. Objetivo: Relatar a experiência vivenciada nas capacitações de professores de educação 

infantil do município de Taquara, para a execução de um estudo que visa promover intervenções 

precoces para o desenvolvimento cognitivo e emocional em crianças que frequentam a 

educação infantil.  Metodologia: Foram realizados seis encontros quinzenais de capacitação, 

com duração média de duas horas cada, com 12 professoras da educação infantil. Tais encontros 

foram conduzidos por uma pedagoga, assim como, por estudantes dos cursos de Psicologia e 

Enfermagem da Faccat. Resultados: Desenvolveram-se capacitações relacionadas às 

Neurociências e Educação, abordando as temáticas: desenvolvimento do sistema nervoso, 

períodos críticos para a aprendizagem, plasticidade cerebral, o brincar e a aprendizagem, 

motivação e emoção, atenção e déficit de atenção, funções executivas e psicomotricidade. 

Conclusão: Os educadores avaliaram positivamente as capacitações, demonstrando interesse 
na utilização de métodos que os auxiliem no desenvolvimento de habilidades cognitivas e 
executivas de seus alunos. Também destacaram que esses conhecimentos são capazes de 
promover a saúde cognitiva e psicológica das crianças, potencializando o entendimento destas 
no processo de aprendizagem, além de estimular suas habilidades emocionais para uma 
adaptação, não somente na vida escolar, mas também, em outros ambientes na vida adulta. 

Descritores: Neurociências, educação, Função Executiva.   
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