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Código de ética – Discussões iniciais  

 
Apresentação das reflexões dos Educadores da Creche a partir das formações realizadas em 

Outubro de 2016. Indicamos o investimento nesta temática no plano formativo de 2017, 

considerando a relevância da questão para constituição, profissionalismo e fortalecimento da equipe. 

Seguem abaixo, o que a equipe no momento considera ser uma postura profissional e ética, sendo 

possível, portanto, já podermos refletir e nos autoanalisarmos, nos seguintes aspectos: 

A) ÉTICA COM COLEGAS DE TRABALHO 

 Dialogar sempre. 

 Saber ouvir. 

 Agir com flexibilidade. 

 Ter empatia pelas pessoas. 

 Solucionar conflitos entre os envolvidos (em últimas instâncias envolver superiores, mas antes 

tentar diálogo construtivo e profissional entre os envolvidos). 

 Respeitar a todos e a cada um como pessoa. 

 Respeitar a todos e a cada um como profissional. 

 Compartilhar responsabilidades e decisões. 

 Refletir para convivência harmônica. 

 Respeitar as diferenças de opiniões e comportamentos. 

 Exercer a tolerância. 

 Ser solicito (a). 

 Ser generoso (a). 

 

B) ÉTICA COM OS BEBÊS E CRIANÇAS 

 Respeitá-los em sua individualidade. 

 Valorizar os saberes de cada um, considerando o desenvolvimento, singularidades, 

potencialidades e limites. 

 Não rotular a criança. 

 Não tecer comentários do bebê/criança ou de sua família, com juízos de valor, em equipe. 

 Não subestimar o bebê ou criança. 

 Propor boas situações de aprendizagem, através da ludicidade e favorecendo a autonomia. 

 Respeitar os diferentes tempos e ritmos de cada bebê de criança. 

 Ter escuta atenta aos bebês/crianças. 

 

C) ÉTICA COM A COMUNIDADE 

 Inserir a comunidade no ambiente escolar. 

 Respeitar o contexto social e cultural sem pré-julgamentos. 

 Acolher a comunidade com respeito. 

 Ter empatia com a comunidade. 

 Agir com flexibilidade. 

 Não ter olhares preconceituosos. 

 Efetivar de fato uma parceria escola/família. 

 

Organização da atividade (Compilação dos dados) – CP Muriele Salazar Massucato. 


