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ÁÇO ES DÁ DIRETORIÁ DÁ EDUCÁÇÁ O 
INFÁNTIL DE NITERO I / 2018 

 

 

 

 

A Diretoria de Educação Infantil estabeleceu metas para o ano letivo de 2018, elencando 

estratégias para cada uma delas. Avaliamos que foram alcançadas com êxito pelos resultados 

apresentados, obtendo 97% do desenvolvimento do projeto. Portanto, segue abaixo um relato 

sobre estas ações, contemplando os pontos positivos, os entraves encontrados e as perspectivas 

futuras para o planejamento estratégico de 2019. E ainda, outras ações que foram realizadas 

durante o ano de 2018 como: Formação Docente para abertura do ano letivo de 2018, e trabalho 

de organização e inauguração da UMEI Darcy Ribeiro, no Preventório. 

 

22 de novembro de 2018 
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Metas definidas para 2018 

 

1. Realizar formações continuadas para professores, pedagogos e diretores que atuam na 

Educação Infantil e PROCC. 

 

Concluímos com 100% (cem) 4 (quatro) das 5 (cinco) estratégias estabelecidas nesta meta, 

ficando somente a estratégia 1.4 não cumprida referente à realização do curso "Linguagem 

Fotográfica na Educação Infantil", em parceria com a Assessoria de Mídias e Novas Tecnologias e 

com a Coordenação de Arte (Diretoria de 3º e 4º Ciclos) por número insuficiente de participantes. 

Portanto, a meta foi parcialmente concluída, alcançando 90% (noventa). 

O grande ponto positivo foi a parceria dos educadores das UMEI, UE com Educação Infantil e 

Creches Comunitárias, dos diversos setores da FME, da Secretaria das Culturas de Niterói. 

Analisamos como entrave a liberação de professores para participar das formações e as greves 

nacional (dos caminhoneiros) e municipal (da Educação) que aconteceram concomitantemente a 

alguns cursos em andamento ou oferecimento de outros. 

Prevemos a continuação de formações de acordo com a demanda das escolas, contudo com 

direcionamento focado em uma perspectiva de revisão de uma política pública dos Referenciais 

Curriculares, com destaque para o da Educação Infantil. E ainda, há previsão de uma participação 

mais efetiva nos planejamentos escolares. 
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1.1. Curso “Para uma Formação Brincante: outros espaços, outras experiências” 

 

A realização do curso "Para uma formação brincante: outros espaços, outras experiências" 

aconteceu no Museu de Arte Popular Janete Costa (um equipamento da Secretaria das Culturas de 

Niterói) em parceria interinstitucional SEMECT-FME-UFF de Niterói, com a Prof.ª Luciana Ostetto, 

durante o primeiro semestre com quatro encontros, e repetindo-se por quatro vezes, totalizando 

dezesseis, a fim de alcançar um número maior de participantes. Ao final, obtivemos 72 (setenta e 

dois) educadores certificados pela PROEX-UFF. Esta estratégia foi planejada e prevista em 2017.  

O projeto proposto teve seu foco voltado para a formação 

continuada de professores de Educação Infantil da rede pública 

municipal, privilegiando, como diz seu título “Para uma 

Formação Docente Brincante: Outros Espaços, Outras 

Experiências”, visando um professor brincante – na intensão de 

reaproximar o adulto-professor de suas linguagens, de 

experiências estéticas, rompendo o espaço escolar.  
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1.2. Curso “As Muitas Faces de uma Creche” 

 

A realização do curso "As muitas faces de uma creche" aconteceu mensalmente durante todo 

ano, na sede da SEMECT ou FME, em parceria interinstitucional SEMECT-FME-UERJ, com a Profª 

Vera Vasconcellos, uma das organizadoras do livro “As muitas faces de uma creche”, dando 

continuidade ao projeto do ano anterior de acompanhamento do trabalho desenvolvido nos berçários 

das UMEI e Creches Comunitárias, e estendendo-se para o atendimento de 0 a 3 anos, sendo 55 

(cinquenta e cinco) educadores certificados pelo Núcleo de Estudos da Infância: Pesquisas & 

Extensão da UERJ.  

Este curso convida à discussão de uma proposta de formação para os profissionais de creche, a 

fim de promover uma reflexão sobre o CUIDAR e EDUCAR no contexto da creche e todas as ações 

possíveis na potencialização do currículo para esta faixa de idade. Ainda, discute sobre a formação 

docente, e como desdobramento deste curso, houve a participação dos inscritos no MIEIB 

(Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil), no VIII Encontro de Educação Infantil 

Região Sudeste, na UERJ Maracanã, com apresentação de trabalhos das seguintes unidades: C.C. 

Dom Orione, UMEI Marly Sarney, UMEI Odete Rosa da Mota, UMEI Zilda Arns e a Diretoria de 

Educação Infantil. 
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1.3. Curso “Infâncias e Natureza” 

 A realização do curso "Infâncias e Natureza" aconteceu no Parque das Águas em parceria com 

o NAI (Núcleo de Ações Integradas) e a Secretaria de Meio Ambiente do município, no decorrer do 

primeiro semestre em 6 encontros, certificando 29 educadores (participantes com mais de 70% de 

frequência). Aconteceram também trilhas interpretativas pelo Caminho de Darwin, no Parque 

Estadual da Serra da Tiririca, e pela Ilha do Pontal, no PARNIT.  Houve, ainda, o incentivo à 

publicação de artigos na Revista do Ambiente de Niterói, vol. 3, n° 1/2018, pelas UMEI Eduardo 

Campos e Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes. 

  Ementa do curso: Legislação da Educação Ambiental e legislação da Educação Infantil, 

lei n° 2648, de 15/09/2009; reflexões sobre a prática interdisciplinar da Educação Ambiental, 

Infâncias e Natureza, Práticas em Educação Ambiental em Niterói e ações intersetoriais; currículo, 

infâncias e natureza, projeto político pedagógico e o direito das crianças ao contato com a natureza; o 

brincar como espaço/tempo privilegiado para 

experienciar a relação com a natureza. 

Objetivo geral: Conhecer e compreender a 

importância da Educação Ambiental inserida nos 

espaços da Educação Infantil na perspectiva do 

pertencimento, da preservação, do conhecimento da 

biodiversidade, do cuidado, da ludicidade, do respeito 

à natureza e da vivência de práticas ambientalmente 

sustentáveis. 

 Objetivos específicos: Proporcionar experiências 

com múltiplas linguagens e modos de abordagem da Educação Ambiental na Educação Infantil; 

conhecer e analisar a Legislação da Educação Ambiental e da Educação Infantil; elaborar pequeno 

projeto pedagógico que favoreça o processo de construção da relação sociedade-natureza a partir do 

protagonismo infantil. 
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1.4. Realização do curso "Linguagem Fotográfica na Educação Infantil", em parceria com a 

Assessoria de Mídias e Novas Tecnologias e com a Coordenação de Arte (Diretoria de 3º e 4º 

Ciclos). 

 

Devido às greves nacional (dos caminhoneiros) e municipal (da Educação) que aconteceram 

concomitantemente as inscrições do curso "Linguagem Fotográfica na Educação Infantil", em 

parceria com a Assessoria de Mídias e Novas Tecnologias e com a Coordenação de Arte (Diretoria 

de 3º e 4º Ciclos), o curso não foi realizado por número insuficiente de participantes. Portanto, esta 

estratégia  não aconteceu e nem foi redirecionada para outra data devido ao calendário extenso de 

programações prévias da Diretoria. 

 

1.5. Curso ABQEsc - ABQ vai às escolas. II Curso Ciências para crianças: propostas 

pedagógicas 

   A realização do curso ABQEsc - ABQ vai às escolas- II Curso Ciências para crianças: 

propostas pedagógicas aconteceu no segundo semestre, na Universidade Estácio de Sá do Centro de 

Niterói, em parceria com a ABQ (Associação Brasileira de Química) e com a Coordenação dos 1° e 

2° ciclos do  Ensino Fundamental de Niterói, dividindo o público alvo em dois grupos: Professores 

da Educação Infantil (grupo 1), 1º e 2º anos do Ensino Fundamental (grupo 2). Foram certificados 26 

(vinte e seis) educadores da educação Infantil e 04 (quatro) do Ensino Fundamental.    
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O curso teve como temática: O ensino CTS e ensino de Ciências na infância; Literatura infantil 

e ensino de Ciências; TIC e ensino de Ciências na infância e seus desdobramentos; Ensino de 

Ciências Inclusivo; Arte e o ensino de Ciências. Na conclusão do curso, os participantes 

apresentaram experiências e vivências de Ciências, com o protagonismo infantil, desenvolvido 

em suas unidades escolares. 

 

2. Realizar o II Seminário de Educação Infantil: Infâncias, Artes e Imaginação. 

 

O II Seminário “Infâncias, Artes e Imaginação”, promovido pela Secretaria de Educação e 

Fundação Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria das Culturas de Niterói, aconteceu 

nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2018, certificou  604 (seiscentos e quatro) educadores do 

município de Niterói e representantes de algumas cidades vizinhas com palestras, polos de trocas em 
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diversos lugares culturais de Niterói, além das sessões de comunicação oral “Compartilhando 

Práticas e Tecendo Saberes” que busca contemplar, valorizar, incentivar, debater e divulgar os 

trabalhos desenvolvidos nas Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI) e nas Escolas de 

Ensino Fundamental com grupos de Educação Infantil e Creches Comunitárias vinculadas ao 

Programa Criança na Creche de Niterói. Terminando com o sarau “Do que sou, do que sei”. 

O Seminário buscou aprofundar as reflexões sobre a construção do currículo na educação 

infantil, oferecendo atividades ligadas à arte e à criatividade, através das diversas linguagens, 

oportunizando assim, as vivências infantis, que quando entrecortadas pelas múltiplas linguagens, 

podem produzir experiências que contemplem os sujeitos em sua inteireza – tanto os adultos como as 

crianças. Alcançamos nossa maior meta e mais desafiadora com 100% de aproveitamento das 

estratégias definidas abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Organização da estrutura do Seminário, englobando logística e planejamento das 

ações. 

2.2. Elaboração do Edital de divulgação e inscrição no Seminário. 

2.3. Avaliação dos trabalhos inscritos para apresentação. 

2.4. Realização dos encontros do Seminário. 

2.5. Publicação dos Anais do I Seminário "Infâncias, Arte e Imaginação". 

 



 

15 

O ponto positivo foi a parceria dos educadores das UMEI, UE com Educação Infantil e Creches 

Comunitárias, dos diversos setores da FME, da Secretaria das Culturas de Niterói, de todos 

equipamentos culturais da cidade de Niterói, do Projeto Aprendiz, do Espaço Cultural Correios, da 

empresa Editora Paulus, e das instituições particulares como Clube Português de Niterói, 

Universidade Estácio de Sá de Niterói e Sociedade Fluminense de Fotografia. E ainda, o aceite de 

todos os convidados para ministrar e mediar nossas formações, de forma voluntária, qualitativa e 

comprometida. 

Analisamos como entrave a liberação de professores para participar das formações oferecidas 

nos dias do II Seminário de Educação Infantil. 

Temos como perspectiva futura dar continuidade a esta meta publicando os Anais deste II 

Seminário e planejando o III Seminário para 2019. 
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Nossa programação com a participação dos envolvidos: 

 
 
 

 
 

 

 

1° dia – 26/09/2018 (manhã) 

 

• Solenidade de Abertura 

 

 

 

 

 Lançamento dos Anais do I 

Seminário e divulgação de 

livros com produção dos 

profissionais da rede de Niterói 
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 Apresentação Cultural: Projeto Aprendiz  

 

• Mesa de Abertura: “Infâncias, Artes e Imaginação” com Professora e Escritora Lúcia 

Fidalgo e mediação de Simone Valiate (diretora da UMEI Eduardo Campos). 
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1° dia – 26/09/2018 (tarde) 

 

 

 Polo de Trocas I – Pelas lentes do sensível  

          Local: Sociedade Fluminense de Fotografia  

          Mediação: Eires Silveira e Erika David 

 

 Polo de Trocas II – A linguagem cinematográfica  

          Local: Memorial Roberto Silveira   

          Mediação: Produtor Cultural Filipe Gonçalves (Macacu Cine) 
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 Polo de Trocas III – Conversa entre Museu e Escola  

     Local: Museu Janete Costa de Arte Popular  

Mediação: Cenógrafo e Curador Jorge Mendes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Polo de Trocas IV – Corpo e Movimento  

          Local: Teatro Popular de Niterói  

          Mediação: Samuel dos Santos  (Diretor da 

Corpos Híbridos Cia de Artes)                          
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 Polo de Trocas V – Pelos Fios da Poesia                      

          

         Local: Auditório do Caminho Niemeyer  

         Mediação: Escritora Roseana Murray  

 

 Polo de Trocas VI - Infâncias e Natureza  

         Local: Espaço Paschoal Carlos Magno – Campo de São 

Bento 

         Mediação: Alex Figueiredo (Professor e Diretor do 

PARNIT) 

         

 Polo de Trocas VII – Danças Circulares  

 

         Local: MAC - Auditório e Pátio  

 

        Mediação: Cristina Seixas (Biblioterapeuta) 
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 Polo de Trocas VIII – Oficina Brincante  

         Local: Solar do Jambeiro  

         Mediação: Criarte: Criança, Diversão e Arte 

Glaucia Leão (Diretora FME/SEMECT) 

Fernanda Macedo (Diretora Adjunta FME/SEMECT) 

Marcelo Soares (Professor e Psicomotricista) 
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 Polo de Trocas IX – A linguagem musical  

 

         Local: Centro Cultural dos Correios  

Mediação: Marcio Selles  

 

 Polo de Trocas X – Saboreando Livros  

          Local: Biblioteca Parque de Niterói  

        Mediação: Simone André e Julia Cardenas 
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2° dia – 27/09/2018 (manhã e tarde) 

 

Sessões de Comunicação Oral - “Compartilhando Práticas e Tecendo Saberes” 

Local: Universidade Estácio de Sá 

 

Divisão dos grupos por sala e horários, de acordo com os 5 eixos temáticos e com as 

inscrições de trabalhos. 
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3° dia – 28/09/2018 

 

Sarau “Do que sou, do que sei”. 

Local: Teatro Popular de Niterói 

Mediação: Coordenação de Promoção da Leitura (Liliane Balonecker) 

 

Oportunidade de interação (individual ou coletiva) entre os participantes do evento, oferecendo 

um palco livre para que a plateia interaja com instrumentos, poesia, esquetes, performances, num 

intercâmbio cultural, por meio das múltiplas linguagens. A ideia é também criar um espaço para que 

as pessoas se expressem artisticamente de forma a divulgar seu trabalho e sua arte. 
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3. Realizar fóruns do PROCC, para acompanhamentos administrativo e pedagógico.

   

Atingimos 100% (cem) de todas as estratégias previstas nesta meta, concluindo-a em sua 

totalidade. 

PROGRAMA CRIANÇA NA CRECHE – 2018 

 

Programa Criança na Creche - Breve Histórico: 

 

 1994 – Criação do ProCC - Decreto  Legislativo nº 287/94; 

 1996 – Decreto Legislativo  nº 473, que ampliou o Convênio para as Instituições Filantrópicas, 

Organizações não Governamentais, Confessionais, etc.; 

 2006 – Decreto n° 9848/2006 - Fixa normas e diretrizes para o Programa Criança na Creche, 

estabelecendo: 

 “Artigo 1º. O Programa Criança na Creche, instrumento oficial do Município de Niterói, na 

área de educação infantil, será gerido pela Fundação Municipal de Educação de Niterói 

(F.M.E.) e funcionará conforme o disposto neste Decreto.” 

 

O que é o ProCC? 

 

É um programa de Subvenção Social, regido pela Lei 13019/14 de parceria público-

privada, que atende atualmente cerca de 2.300 crianças, destacando o esforço crescente desta 

Gestão em atender a oferta na Educação Infantil (Responsabilidade Municipal no atendimento 

da primeira infância, de acordo com a Carta Magna brasileira); 

 

Educação Infantil – 2013 a 2018  

 

 18 (dezessete) novas Unidades Municipais; 

 Meta alcançada: 2.850 novas matrículas, proporcionando redução de 13 (treze) creches 

conveniadas (de 33 para 20, no período); 

 2019: Previsão de inauguração de 02 (duas) Novas Unidades (Vale Feliz e Capim 

Melado) 

 

Execução no Atendimento do ProCC 
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 Quantidade de creches conveniadas: 20; 

 Destas creches conveniadas, 09 (nove) possuem autorização permanente, expedida pela 

SEMECT, a partir de parecer do Conselho Municipal de Educação (CME). 

 As demais encontram-se em processo de autorização, aguardando o pronunciamento 

final do CME; 

 Principais pendências: documentação (Alvará, Escritura do Imóvel, a maioria é posse). 

Justifica-se: 

 Estão localizadas, em sua maioria em áreas vulneráveis, onde o Poder Público tem 

dificuldade de alcance, podendo assim, através do ProCC, garantir a escolaridade das 

crianças; 

 Hoje, o ProCC está inserido na Diretoria de Educação Infantil sendo alcançado por um 

processo formativo, qualidade pedagógica e de acompanhamento constante como o de 

nossas unidades; 

 

 Mecanismos claros de acompanhamento: 

 - Supervisão Pedagógica; 

 - Vistoria Estrutural (Predial) – adequação  para atendimento da Ed. Infantil; 

 - Formação Profissional (docentes e gestores); 

 - Processo de matrícula unificado; 

 - Controle Fiscal (Mecanismos de prestações de contas); 

Solicitamos: 

 Estamos em Processo de prorrogação dos Termos de Colaboração celebrados por meio 

de Chamamento Público, Edital nº 002/2017, e solicitamos autorização provisória de 

funcionamento no prazo de 12 (doze) meses;  
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3.1. Realização de fóruns com presidentes e diretores do PROCC. 

O Fórum com Presidentes e Diretores do PROCC acontece mensalmente para 

acompanhamento das questões administrativas e burocráticas. O público alvo mostrou-se muito 

interessado e assíduo. 

Os encontros objetivam analisar e refletir em conjunto sobre o trabalho desenvolvido pelas 

instituições, além de planejar ações para aperfeiçoar o exercício administrativo e pedagógico de cada 

unidade.  
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3.2. Realização de encontros de pedagogos do PROCC. 

 

O encontro com Pedagogos do PROCC acontece bimestralmente para acompanhamento e 

orientações de questões pedagógicas. 
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4. Acompanhar as UMEI, E.M. com educação infantil e unidades vinculadas ao 

PROCC. 

 

A equipe da Diretoria de Educação Infantil acompanha periodicamente às atividades 

desenvolvidas nas UMEI, EM com Educação Infantil e Creches Comunitárias, divididas por polos, 

realizando assessoria pedagógica, orientações e formações em serviço. Além, de atendimentos às 

demandas, que surgem regularmente, nas comunidades escolares. Assim, alcançamos 100% (cem) da 

meta, com o número de 524 visitas as unidades escolares, contabilizando também, os dias de festas e 

culminâncias (incluindo sábado) como parte integrante do processo pedagógico.  

Encontramos como entraves a disponibilidade de transportes para realização das visitas, assim 

como, algumas demandas internas que acontecem, em nosso setor e nos outros, e situações de 

periculosidade na área da unidade prevista para o dia de acompanhamento. 

Na perspectiva futura buscamos estreitar a parceria com a AEAP para melhor afinamento do 

diálogo das questões pedagógicas para fortalecimento das ações junto às unidades escolares. Assim 

como, um acompanhamento mais efetivo do planejamento pedagógico. 
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4.1. Realização de visitas de acompanhamento. 

4.2. Acompanhamento do PNAIC - Educação Infantil (pedagogos e professores). 

O PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) para Educação Infantil é um 

Programa do Ministério da Educação, destinado pela primeira vez a Educação Infantil, com adesão 

do município de Niterói que  atendeu um total de 5 (cinco) turmas, sendo uma turma para pedagogas 

e as outras quatro para professoras. No ano de 2018, os temas abordados no curso versavam sobre: 

Infância e Cultura, Desenvolvimento cultural da criança, Criança e Cultura Escrita, Linguagem oral e 

Linguagem Escrita: Concepções e Inter-Relações, Crianças, Linguagem oral e Linguagem Escrita: 

modos de apropriação. Currículo e Educação Infantil, Observação, Documentação, Planejamento e 

Organização do Trabalho Coletivo na Educação Infantil, Avaliação e Educação Infantil e livros 

infantis: Critérios de Seleção.  

A metodologia do curso buscou como principio uma reflexão teórico-prática, com experiências 

de análise do cotidiano a partir das discussões efetuadas nas turmas, análise de textos literários, 

elaboração de projetos de incentivo e promoção da leitura e organização de espaços permanentes de 

leitura. 
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Outras ações que foram realizadas no ano de 2018 

 

Deixamos aqui nosso registro de algumas ações que não estavam previstas no planejamento 

estratégico inicial, mas foram muito significativas para o trabalho na Educação Infantil, tais 

como: Formação Docente para abertura do ano letivo de 2018 e Inauguração da UMEI Darcy 

Ribeiro no Preventório. Ainda, realizamos atividades de Formação em parceria com outras 

Diretorias ou Coordenações, no decorrer do ano. 

1. Abertura do Ano letivo de 2018 com a temática: 

Formação docente para os educadores de Unidades de Educação 

Infantil e Creches Comunitárias nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2018, 

divididos por pólos, no Clube Português de Niterói. 

 

 

 

 

 



 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

2. Trabalho de organização e inauguração da UMEI Darcy Ribeiro no Preventório  

 

Maior Unidade de Educação Infantil do Município com capacidade para atender 360 alunos. 

Foi inaugurada no dia 22 de novembro de 2018, em comemoração ao aniversário da cidade. 
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ÁPRESENTÁÇÁ O 

 

 

    II Seminário de Educação Infantil 

     “Infâncias, Artes e Imaginação” 

 

 

O II Seminário “Infâncias, Artes e Imaginação”, promovido pela Secretaria de Educação e 

Fundação Municipal de Educação, buscou aprofundar as reflexões sobre a construção do 

currículo na educação infantil, oferecendo atividades ligadas às artes, à criatividade e à 

imaginação, através do uso das variadas linguagens, que quando entrecortadas pelas múltiplas 

linguagens, podem produzir experiências que contemplem os sujeitos em sua inteireza – tanto 

os adultos como as crianças.  

A programação do seminário, que aconteceu nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2018, 

contemplou palestras, oficinas, rodas de conversa e apresentou música, teatro e cinema, em 

diversos lugares culturais de Niterói. Além das sessões de comunicação oral “Compartilhando 

Práticas e Tecendo Saberes” que busca contemplar, valorizar, incentivar, debater e divulgar os 

trabalhos desenvolvidos nas Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI) e nas Escolas 

de Ensino Fundamental com grupos de Educação Infantil e Creches Comunitárias vinculadas 

ao Programa Criança na Creche de Niterói. Todo detalhamento consta no item anterior, nas 

ações da Diretoria de Educação Infantil 2018, na meta 2. 

O Seminário teve como objetivos específicos para as Unidades Municipais de Educação 

Infantil, Escolas Municipais com grupos de Educação Infantil e Creches Comunitárias 

vinculadas ao Programa Criança na Creche: 

 

I. Oportunizar a reflexão coletiva em torno da construção curricular e sua ressignificação 

nos espaços escolares pelo uso das diferentes linguagens e a contemplação dos 

diferentes modos de ser criança nas práticas cotidianas na Educação Infantil; 

II. Incentivar e valorizar o uso das múltiplas linguagens nas escolas como instrumentos 

potencializadores da criatividade, da imaginação, da criticidade e da autoria; 

III. Propiciar o intercâmbio de informações e experiências entre os professores e demais 

profissionais da educação através de diferentes espaços de cultura e formação da cidade; 
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IV. Democratizar o debate e o acesso à produção teórica e prática dos profissionais 

construídas na primeira infância; 

V. Estimular e valorizar a experiência docente que concebe o professor como autor de uma 

prática autônoma, emancipatória e crítica, tendo a criança como centro do planejamento 

curricular.  
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Este eixo contempla as reflexões desenvolvidas em torno de temáticas como Avaliação 

na Educação Infantil, formas de registros avaliativos (montagem de portfólios, livro da 

vida/“livrão”, desenhos etc.). Abrange também as iniciativas planejadas coletivamente para a 

formação docente em serviço e que repercutiram em ações pedagógicas com as crianças. 

Mediação do eixo junto à Diretoria de Educação Infantil:  

 Ana Paula Lanter  

 Mônica Bento 
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AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR: 

AMPLIAÇÃO DO REPERTÓRIO CULTURAL 

Eixo 1: Práticas de formação docente no cotidiano da Educação Infantil e documentação 

pedagógica 

 

Miriam Toledo Moreira 

UMEI Maria Vitória Ayres Neves 

miriam.coordumeimvaneves@gmail.com 

 

 

RESUMO: 

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a utilização de múltiplas linguagens, aplicadas ao 

fazer pedagógico, no âmbito da Educação Infantil e contribuir para a construção de 

conhecimento e promoção de aprendizagens significativas, com a ampliação do repertório 

cultural dos professores. No contexto atual, a formação continuada de professores tem sido 

tema recorrente nas discussões, reflexões e aprofundamento dos docentes, que compreendem a 

importância do fenômeno educativo. Nesse sentido, as múltiplas linguagens, na formação 

continuada de professores da educação infantil, vem contribuir para uma prática docente mais 

comprometida com a formação global dos alunos, estimulando seu desenvolvimento integral, a 

partir de um compromisso ético político com a melhoria deste nível de ensino. Sabendo-se que 

o universo das múltiplas linguagens é, ainda, um campo de atuação que precisa ser melhor 

aproveitado pelos educadores, nas rotinas e fazeres da Educação Infantil, foi proposto o 

projeto: “Meus valores tem múltiplas linguagens, sou criança, tenho valor”, o qual trouxe uma 

dinâmica mais lúdica, mais alegre e participativa ao ambiente da UMEI, tornando o tema mais 

acessível e inspirador nas suas mais variadas formas e expressões. Conforme o Referencial 

Curricular da Rede Municipal de Niterói, é um direito da criança, estar em contato direto com 

as várias formas de expressão e as mais variadas linguagens que nos humanizam (NITERÓI, 

2010, Pág. 32) e, no mesmo documento, vemos que “A Educação deve favorecer a articulação 

entre as linguagens, possibilitando o desenvolvimento integral da criança.” Desse modo, para 

promover a interação das crianças com as variadas manifestações artísticas e culturais, faz-se 

necessário fomentar a formação estética e cultural dos profissionais da Educação Infantil. 

Trazer para o cotidiano da escola, manifestações culturais e estéticas, especialmente aquelas 

que são pouco divulgadas pela grande mídia, que impõe padrões de beleza, de comportamento 

e de pensar. Uma vez que o docente desfruta das manifestações artísticas, que mergulha no 

universo da cultura, esta ação possibilita o rompimento com o tempo do mundo do trabalho, a 

favor do tempo da brincadeira e dos processos criativos mais lentos. Ampliar o repertório 

cultural dos professores favorece o seu processo criativo com as crianças. Porém, nem sempre 

os professores possuem condições de realizar essa mediação cultural, pelo simples fato de eles 

mesmos terem pouco acesso aos bens culturais da cidade ou oportunidade de usufruir da arte e 

da cultura. Ficando, então, a indagação: “Como seria possível o professor ampliar o repertório 

cultural das crianças, quando ele próprio tem um repertório limitado?” Em resposta, a fim de 

buscar soluções para esta questão, propôs-se então esta ação formativa, que teve início a partir 

da necessidade de proporcionar, às professoras da UMEI Maria Vitória Ayres Neves, uma 

experiência prazerosa de encontro com a cultura popular, através de uma oficina, explorando 

diversas linguagens, tendo como base a canção popular: “Suíte do Pescador”. Este clássico da 

cultura brasileira, escrita por Dorival Caymmi, em 1957 mostra, de forma poética, o hino dos 

pescadores de toda a costa brasileira. A canção fala da rotina dos pescadores e suas famílias, da 

lida do dia a dia no mar, dos medos, dos desejos, da esperança, dos amores, das tristezas, da 

amizade. Fala dos perigos e das inconstâncias de um dia de pesca, de um dia pesado de 

trabalho. A música foi ainda exaltada durante e anos posteriores à ditadura militar, como 
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homenagem e força para presos políticos da época. Existem relatos que mostram que, alguns 

presos, principalmente no DOPS, em São Paulo, ao serem libertados da prisão, iam entoando, 

ao sair, os versos da Suíte do Pescador: “Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar meu 

bem querer. Se Deus quiser quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus 

companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer.” (Caymmi, 1957). A 

escolha desta canção se deu por dois motivos: primeiro por seu valor histórico e cultural, pela 

riqueza da sua estrutura poética e o significado para o grupo, uma vez que promove uma 

identificação com o trabalho e a lida de cada um. Segundo, por retratar as inconstâncias do mar 

num dia de pesca, a mudança das marés, a Suíte mostra uma diversidade de ritmos, de 

andamentos, de tempos, de instrumentos e vocais diferentes, proporcionando uma experiência 

ímpar no que tange a apreciação musical. Dentre os objetivos desta oficina, estava o de 

oportunizar, às professoras, uma experiência de contentamento e alegria, de expressar emoções, 

sentimentos, de buscar memórias significativas, enfim, de alcançar puro deleite, numa atividade 

agradável, contemplando e utilizando variadas linguagens. A proposta era de, a partir desta 

experiência, num outro momento, organizar oficinas, utilizando cantigas populares, que seriam 

vivenciadas pelos alunos e seus responsáveis, de acordo com o planejamento do projeto 

institucional em vigor. Ressaltamos, assim, a importância de as professoras criarem espaços, no 

cotidiano escolar, para observar as crianças e compreendê-las de uma forma mais ampla a partir 

de suas manifestações simbólicas e pelo uso das diferentes linguagens, não só a linguagem 

verbal. Objetivamos também destacar a importância da reflexão docente sobre como selecionar, 

entre tantas, as linguagens por meio das quais se pode conhecer melhor as crianças e dar-se a 

conhecer a elas. Acostumados, de modo geral, a pensar na linguagem sempre associada à fala, 

os docentes ainda se surpreendem ao descobrir no desenho, na dramatização, no movimento, na 

linguagem corporal, gestual, musical e, no próprio brincar, algumas das maneiras pelas quais as 

crianças se expressam. Assim por meio das oficinas de cantigas populares, acreditamos que 

estes objetivos podem ser mais facilmente alcançados. A oficina “Suíte do Pescador” foi 

realizada durante o II CAPUE – 2018, com o grupo de professoras da UMEI Maria Vitória 

Ayres Neves, e contou com três fases complementares: sensibilização, reflexão e expressão. Na 

primeira fase houve o preparo do ambiente que, de maneira plástica, decorativa, trouxe para 

perto, quase que concretamente, o ambiente marítimo retratado na canção, com estímulos 

visual, olfativo, tátil e auditivo. A sala foi decorada com cartazes, trazendo alguns trechos de 

composições de Dorival Caymmi, sempre fazendo referência ao mar, como por exemplo: 

“Andei por andar, andei e todo caminho deu no mar” e “Quem vem pra beira do mar, ai 

nunca mais quer voltar!” (Caymmi, Quem vem pra beira do mar,1954). Foi colocada, no chão, 

uma canga de praia com elementos sugestivos: conchas, algas, areia grossa, areia fina e 

algumas jangadas. Em volta da canga alguns instrumentos de percussão: afoxé, caxixi, 

triângulo, chocalho e alguns pandeiros. Entre os instrumentos havia, ainda, tiras de papel com 

perguntas sobre a experiência de cada uma com o mar, a fim de incentivar a troca de ideias. Foi 

colocado na TV um vídeo, com imagens e sons do mar, em variadas condições: calmo, agitado, 

maré alta, maré baixa e ressaca. O grupo foi convidado, então, a realizar uma experiência 

sensorial do mar, colocando-se naquele contexto utilizando os sentidos do corpo e buscando 

suas memórias, vivências e emoções. Posteriormente, foi apresentada a canção “Suíte do 

Pescador” e feita a análise da sua letra, contextualização da canção e de seu autor, bem como 

pesquisa sobre conhecimentos musicais a respeito do que é uma “suíte” e como se constrói uma 

canção desse gênero. Cada participante pôde se expressar, então, sobre suas vivências e 

memórias em relação ao mar e traçar referências sobre a canção e seu trabalho como docente. 

Em seguida, explorando a linguagem musical, cada uma escolheu um instrumento para 

acompanhar o canto. Uma vez tendo se apropriado do ritmo, foi a vez de explorar a linguagem 

corporal, por meio da dança em ciranda. Leitura, canto, dança, emoção, ritmo acompanhado 

por instrumentos, a experiência das múltiplas linguagens numa única atividade gerou, enfim, a  

expressão plástica na confecção coletiva do livro ilustrado da canção. Cada grupo recebeu um 

trecho da canção e o ilustrou, em folha de papel quarenta quilos, utilizando diversas técnicas de 

arte, materiais diversificados, inclusive os dispostos no chão no início da oficina: conchas e 
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areias, fina e grossa. Finalizando, houve a apresentação de cada página ilustrada e montagem 

do livro. A avaliação da oficina pôde ser vista imediatamente, através do engajamento e 

encantamento do grupo, que respondeu positivamente ao longo do trabalho. Deste modo, 

podemos afirmar que a formação docente deve sim contemplar as múltiplas linguagens, uma 

vez que possibilitam um novo olhar sobre a as crianças, ajudando a perceber qualidades e 

características nem sempre evidentes, de modo mais profundo e significativo. Como as 

crianças, os docentes também se expressam de múltiplas maneiras. Eles precisam desse espaço 

de expressão, nem sempre garantido nas pesadas rotinas do chão de escola. Por vezes os vemos 

silenciados, em seus afazeres, alheios durante as reuniões de planejamento, absortos em seus 

problemas com alunos, com pais, com a estrutura, enfim, com os problemas da profissão. É 

preciso dar-lhes de novo a voz. Qualificar a sua fala, seu movimento, sua expressão. Dessa 

forma nossos alunos serão também ouvidos, vistos, respeitados e valorizados em suas mais 

variadas linguagens. É preciso cuidar do professor! É preciso “Cuidar de quem cuida, pois não 

se pode cuidar, se não se é cuidado!” (Filme O Começo da Vida, Estela Renner, 2016). 

 

PALAVRAS-CHAVE: múltiplas linguagens, educação infantil, cultura, formação continuada. 
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No contexto atual, considerado momento de graves crises, também no contexto 

educacional, a formação continuada dos professores tem sido tema recorrente nas discussões, 

reflexões e aprofundamento dos docentes que compreendem a importância do fenômeno 

educativo. Nesse sentido, a formação continuada dos professores da educação infantil se insere 

como campo investigativo amplo, tendo em vista ser uma realidade que apresenta 

especificidades que exigem do professor sólida formação teórica e prática. Assim, as múltiplas 

linguagens, na formação continuada de professores da educação infantil, vêm contribuir para 

uma prática docente mais comprometida com a formação global dos alunos, estimulando seu 

desenvolvimento integral, a partir de um compromisso ético político com a melhoria deste nível 

de ensino. Apesar de a sua importância ser um consenso entre os educadores, a formação 

continuada docente é, ainda, um desafio: 

A formação docente é, atualmente, um dos mais importantes e delicados desafios na 

luta pela qualidade democrática da educação escolar. Merece relevo porque, como em 

qualquer profissão, a qualidade do trabalho está estritamente vinculada à formação 

teórica e prática do trabalhador. É delicada porque mexe diretamente com a 

autoimagem do educador, sobretudo quando se constata a fragilidade dessa formação. 

(VASCONCELLOS, 2011).  

 

No sentido de enfrentar esse desafio, sabendo-se que o universo das múltiplas 

linguagens é, ainda, um campo de atuação que precisa ser melhor aproveitado pelos 

educadores, nas rotinas e fazeres da Educação Infantil, foi proposto o projeto: “Meus valores 

tem múltiplas linguagens, sou criança, tenho valor”, o qual trouxe uma dinâmica mais lúdica, 

mais alegre e participativa ao ambiente da UMEI, tornando o tema mais acessível e inspirador 

nas suas mais variadas formas e expressões. O desenvolvimento desta experiência objetiva, 

dentre outros fatores, refletir sobre a formação continuada docente, tendo como foco o uso das 

múltiplas linguagens na prática e nas vivências formativas, no cotidiano escolar. Ao mesmo 

tempo oferecer ao professor oportunidade de avançar em sua formação pessoal tendo contato 

com as mais variadas linguagens presentes na vida do ser humano.  

O compromisso ético-político do professor, com seu aluno, começa com a sua própria 

formação e atualização. A Lei Federal 13.257/16 diz que é direito da criança ser atendida por 

profissionais qualificados e atualizados! Dentre os profissionais que atuam diretamente com a 

criança está, obviamente, o professor. 

 

Art.10. Os profissionais que atuam nos diferentes ambientes de execução das políticas 

e programas destinados à criança na primeira infancia terão acesso garantido e 

prioritário à qualificação, sob forma de especialização e atualização, em programas 

que contemplem, entre outros temas, a especificidade da primeira infância. (Marco 

Legal da Primeira Infância, Art. 10) 
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A mesma Lei 13.257/16, em seu artigo 30, altera o artigo 88 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, inserindo o Inciso VIII que fala das diretrizes da política de atendimento à 

criança. Uma das diretrizes é, justamente, a necessidade da formação continuada, que prevê: 

 

VIII – especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham nas 

diferentes áreas de atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos sobre 

direitos das crianças e sobre o desenvolvimento infantil. (BRASIL, 2010)  

 

Acreditamos que, dessa forma, a criança só tem a ganhar numa Rede de Ensino que 

valorize e promova a formação continuada dos seus professores. E é nosso dever, como 

formadores, prover e garantir essa formação. 

Dentro das linhas de ação deste Projeto estava a proposta de resgatar e valorizar a 

cultura popular através das cantigas folclóricas brasileiras. Cada grupo de referência deveria 

realizar uma oficina, com os alunos e seus responsáveis, onde explorariam a cantiga, seu texto, 

sua história, provocando a memória, criando novos registros, depois cantando, fazendo 

encenações, cirandas e, por fim, ilustrando coletivamente o texto, formando um livro da 

cantiga.  

Dessa forma, achamos necessário oportunizar, às professoras, a mesma experiência de 

aprendizagem, utilizando as múltiplas linguagens. É uma realidade que ainda não faz parte da 

prática docente, de modo regular, mesmo na Educação Infantil. Muito se deve à formação 

inicial tradicional que é mediada, fundamentalmente, a partir da linguagem verbal (mental, oral 

e escrita). Para muitos professores, ainda, é um desafio perceber e valorizar as múltiplas formas 

de expressão e aprendizagem das crianças. Em muitos casos, a prática educacional, na 

Educação Infantil, se resume à aplicação da rotina.  

Outro ponto dessa experiência diz respeito à cultura, à ampliação do repertório cultural 

do professor. Vivemos momentos de desvalorização da cultura, por parte dos governos, um 

desmonte dos equipamentos culturais da cidade bem como a falta de acesso causada por 

variados fatores, dentre eles, o trabalho em horário integral, que limita o espaço de lazer do 

professor. 

Desse modo se conclui que é preciso resgatar a cultura, o contato com o diverso, 

proporcionar experiências que talvez não fizessem parte das escolhas daquele grupo e provocar 

a reflexão, a pesquisa, a emoção. 

Como, por exemplo, hoje, dificilmente uma família ou grupo de amigos se reúne para 

ouvir e compartilhar música. Cada um tem sua play list no aplicativo. Não há o hábito de se 

ouvir rádio (o que era muito bom, porque músicas aleatórias surgiam ao longo da programação, 

trazendo o novo, o diferente, ao contrário da play list fechada do aplicativo). Muitos 

professores, mais jovens, não tiveram acesso às canções populares clássicas que contam a 
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história política e social do nosso País. Como levarão esse conteúdo aos seus alunos? Como 

poderão ampliar o repertório cultural dos alunos, se eles próprios têm seu repertório limitado? 

 

Relato da experiência 

A oficina “Suíte do Pescador” foi realizada durante o II CAPUE – 2018, com o grupo 

de professoras da UMEI Maria Vitória Ayres Neves, e contou com três fases complementares: 

sensibilização, reflexão e expressão. 

A “Suíte do Pescador”, clássico da cultura brasileira, escrita por Dorival Caymmi, em 

1957 mostra, de forma poética, o hino dos pescadores de toda a costa brasileira. A canção fala 

da rotina dos pescadores e suas famílias, da lida do dia a dia no mar, dos medos, dos desejos, da 

esperança, dos amores, das tristezas, da amizade. Fala dos perigos e das inconstâncias de um 

dia de pesca, de um dia pesado de trabalho. A música foi ainda exaltada durante e anos 

posteriores à ditadura militar, como homenagem e força para presos políticos da época. 

Existem relatos que mostram que, alguns presos, principalmente no DOPS, em São Paulo, ao 

serem libertados da prisão, iam entoando, ao sair, os versos da Suíte do Pescador:  

 

Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar meu bem querer. Se Deus quiser 

quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também 

vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. (Caymmi, 1957).  

 

A escolha desta canção se deu por dois motivos: primeiro por seu valor histórico e 

cultural, pela riqueza da sua estrutura poética e o significado para o grupo, uma vez que 

promove uma identificação com o trabalho e a lida de cada um. Segundo, por retratar as 

inconstâncias do mar num dia de pesca, a mudança das marés, a Suíte mostra uma diversidade 

de ritmos, de andamentos, de tempos, de instrumentos e vocais diferentes, proporcionando uma 

experiência ímpar no que tange a apreciação musical. 

-Ambientação: Um verdadeiro convite a uma experiência sensorial com o mar. Na primeira 

fase houve o preparo do ambiente que, de maneira plástica, decorativa, trouxe para perto, quase 

que concretamente, o ambiente marítimo retratado na canção, com estímulos visual, olfativo, 

tátil e auditivo. A sala foi decorada com cartazes, trazendo alguns trechos de composições de 

Dorival Caymmi, sempre fazendo referência ao mar. Foi colocada no chão uma canga de praia 

com elementos marítimos: conchas, algas, areia grossa, areia fina e algumas jangadas de 

artesanato.  Em volta da canga, alguns instrumentos de percussão: afoxé, caxixi, triângulo, 

chocalho e alguns pandeiros. 

- Reflexão: A partir de tiras de papel, com perguntas sobre a experiência de cada uma com o 

mar, de incentivou-se a partilha, a troca de ideias. Foi colocado na TV, um vídeo, com imagens 

e sons do mar, em variadas condições: calmo, agitado, maré alta, maré baixa e ressaca. O grupo 
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foi convidado, então, a realizar uma experiência sensorial do mar, colocando-se naquele 

contexto, utilizando os sentidos do corpo e buscando suas memórias, vivências e emoções. Foi 

apresentada a canção “Suíte do Pescador” e feita a análise da sua letra, contextualização da 

canção e de seu autor, bem como pesquisa sobre conhecimentos musicais, a respeito do que é 

uma “suíte” e como se constrói uma canção desse gênero. Cada participante pôde se expressar, 

então, sobre suas vivências e memórias em relação ao mar e traçar referências sobre a canção e 

seu trabalho como docente.  

- Expressão/Oficina de Arte: Em seguida explorando a linguagem musical, cada uma 

escolheu um instrumento para acompanhar o canto. Uma vez tendo se apropriado do ritmo, foi 

a vez de explorar a linguagem corporal por meio da dança em ciranda. Leitura, canto, dança, 

emoção, ritmo acompanhado por instrumentos, a experiência das múltiplas linguagens numa 

única atividade gerou, enfim, a  expressão plástica na confecção coletiva do Livro Ilustrado da 

canção.  

Com esse momento intenso e significativo, de encontro com a cultura popular, podemos 

afirmar que, a formação docente deve, sim, contemplar as múltiplas linguagens, uma vez que 

possibilitam um novo olhar sobre a as crianças, ajudando a perceber qualidades e 

características, nem sempre evidentes, de modo mais profundo e significativo. Como as 

crianças, os docentes também se expressam de múltiplas maneiras. Eles precisam desse espaço 

de expressão, nem sempre garantido nas pesadas rotinas do chão de escola. Por vezes os vemos, 

silenciados em seus afazeres, alheios durante as reuniões de planejamento, absortos em seus 

problemas com alunos, com pais, com a estrutura, enfim, com os problemas da profissão. É 

preciso dar-lhes de novo a voz. Qualificar a sua fala, seu movimento, sua expressão. Dessa 

forma, nossos alunos serão também ouvidos, vistos, respeitados e valorizados em suas mais 

variadas linguagens. Que venham mais formações com a riqueza trazida por esta! 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo trazer um relato de experiência, a partir das propostas de 

atividades desenvolvidas em um GREI2 na UMEI Rosalda Paim numa perspectiva da forma 

como tem acontecido o processo de Inserção Escolar. Pretendemos trazer nesta apresentação, 

os desdobramentos das estratégias pensadas para acolhida, organização do espaço para 

recebimento das crianças e propostas de atividades que surgiram em torno do entendimento da 

necessidade de mediar da forma mais eficaz possível esse importante e inevitável momento de 

iniciação da vida escolar. Acreditamos que famílias conscientes das minúcias do processo que 

as espera, tem incomparavelmente mais condições e entendimento para colaborar 

positivamente para o sucesso desse processo. De acordo com este entendimento, o processo de 

inserção nesta UMEI tem acontecido primeiramente com as famílias, em um encontro onde 

conversamos sobre as estratégias que tem sido adotadas visando a melhor acolhida possível, e o 

porquê de cada uma delas. Dessa forma as famílias acabam adotando, em sua maioria, postura 

diferenciada diante do processo e encarando com maior compreensão a proposta pedagógica, o 

que vem colaborando consideravelmente para o alcance da segurança das crianças ao se 

entregar ao novo ambiente. Com a clareza de que a prioridade é a acolhida da criança, 

primando pelo seu bem estar, seguimos juntos e envolvidos em espaços, interações e 

brincadeiras pensadas para favorecer a segurança e entrega das crianças, que gradativamente 

vão se apropriando das propostas e constituindo a solidez do grupo que as acolhe.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Inserção, Acolhimento, Processo 
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INTRODUÇÃO 

 

Abordaremos aqui uma história vivida, narrada e reescrita... O cenário é uma UMEI que 

atende crianças de dois a cinco anos, em horário integral. Dessa forma, temos nos grupos de 

dois anos a vivência da iniciação escolar.  

 Dois anos letivos consecutivos foram vividos por mim na docência de GREI2. Na 

primeira vivência, incontáveis surpresas, reflexões, aprendizados e encantamento! Na segunda, 

a tentativa ajustar algumas estratégias e mediações que poderiam ter sido melhores no ano 

anterior. Para planejar uma terceira experiência de inserção escolar, foi imprescindível recorrer 

aos registros feitos nas vivências anteriores. Algumas reflexões registradas foram revividas ao 

serem lidas; foram compartilhadas com a EAP e serviram de base para o planejamento do 

processo de inserção escolar 2018 na UMEI Rosalda Paim.  

Uma proposta é um caminho, não é um lugar. Ela tem uma direção, um sentido, um 

para quê, tem objetivos. Toda proposta contém uma aposta, se volta para um 

determinado tipo de sociedade, de conceito de homem, de infância e de adolescência. 

Toda proposta é situada, traz consigo o lugar de onde ela fala e a gama de valores que 

a constitui, traz também as dificuldades que enfrenta, os problemas que precisam ser 

superados e a direção que a orienta. Mas tanto para conceber uma proposta quanto 

para implementá-la, questioná-la e/ou transformá-la, é preciso resgatar o que foi feito: 

o projeto que delineia o que fazer amanhã precisa considerar o que existe e foi 

realizado. Toda proposta pedagógica tem uma história que precisa ser contada e 

escrita. (Sônia Kramer, 1997) 

 

Revivendo os anos anteriores 

“Estar junto – escutar – extrapola atitudes configuradas como aproximação dos 

“sujeitos da pesquisa” para simples recolha de dados, ou para apreensão de respostas certas 

às questões formuladas; ao contrário, significa abertura para constituição de um campo de 

significações produzidas no processo e no encontro.” (Ostetto, 2017, p. 25). Nessa perspectiva, 

o caderno de registro sem dúvida tem sido um material importantíssimo, que quando revisitado 

nos auxilia na reflexão do que foi vivido, sugerindo e embasando as próximas estratégias. 

Muitas reflexões registradas no caderno nos ajudaram a pensar no que agregava valor e sentido 

ao processo e o que o desfavorecia. Um exemplo é o trecho seguinte, que ao ser lido acaba se 

desdobrando em novas reflexões: 

Na inserção do ano passado não me chamou tanto a atenção como nesse ano o fato do 

espaço ficar tão comprometido com a presença de tantos adultos. Acaba ficando 

pouco espaço até para as crianças transitarem; acessar os brinquedos em alguns 

momentos parecia uma prova de obstáculos. Em vários locais da sala como nos 

granitos das janelas, em cima das prateleiras das estantes e até dentro dos brinquedos, 

havia muitos copinhos de café e copos descartáveis usados pelos responsáveis para 

beber água. Me peguei pensando sobre o quanto é importante a presença dos pais, mas 

também é muito, muito, muito importante uma orientação, direcionamento, uma 

conversa com os pais sobre sua real importância ali, e até pensar um pouco sobre 

como se comportar. Talvez não possamos contar com a dedicação de todos para 

entender e atender melhor a proposta, mas pelo menos uma maioria pensando nesse 

sentido já ajudaria bastante, eu acho.  

Algumas questões para pensar melhor: 
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 Será que seria viável um espaço para os pais das crianças mais “soltinhas” ficarem 

enquanto não fossem solicitadas? 

 Tantas fotografias e vídeos que capturam imagens de diversas crianças, não só dos 

filhos. Até onde isso é legal? (Caderno de registros – 06/02/2017) 

 

Lendo esse trecho, ampliamos a reflexão e começamos a pensar até onde é válido 

interromper um momento de interação entre criança-criança, criança-objeto, criança-adulto 

para fazer uma foto? Tantos momentos riquíssimos interrompidos... Se for legal a fotografia 

mesmo capturando imagens de outras crianças, porque não conversar com os pais sobre a 

captura de momentos espontâneos. Se o intuito é fotografar a criança, porque não fazê-lo 

discretamente, evitando interromper momentos de interação, que são tão importantes para o 

reconhecimento do espaço e aquisição de segurança. A criança não precisa estar olhando e nem 

sorrindo para ser fotografada. As fotos espontâneas mostram a criança, mostram o momento e 

mostram o real. Em relação ao espaço, também fizemos alguns ajustes, retirando o sofá 

(colchonetes amarrados coberto com tecido florido) para aumentar a área de circulação na sala 

e disponibilizando o espaço da quadra para comportar os pais das crianças que não estavam 

demandando a presença da família, até que começassem a demandar. Vale lembrar o quanto é 

importante que esse representante da figura familiar não se afaste sem que a criança perceba 

seu afastamento, ou sua ida. A criança precisa saber dessa saída, bem como expressar seus 

sentimentos em relação a isso. Com as mediações adequadas e a percepção de que a família vai 

mas sempre volta, ela conseguirá alcançar mais segurança ao estar naquele ambiente e com 

aquelas pessoas. 

Como afirma Luciana Ostetto, “os materiais reunidos vão sendo organizados para 

refletir sobre o que foi observado e, assim, gerar interpretação que pode fertilizar novas 

propostas. (...) Planejar e documentar são ações contíguas, andam juntas, uma alimentando a 

outra. (2017, p. 29). Percebemos que estávamos vivendo a plena aplicação da teoria na prática 

quando vimos que até observações aparentemente simples estavam auxiliando no planejamento 

para a próxima vivência, que apesar de ser em outro grupo, é a mesma faixa etária vivendo a 

mesma situação, então entendemos muita inspiração com base nas experiências anteriores. 

 

Que eu nunca mais esqueça de ter bolinha de sabão em futuros processos de inserção!  

Olhar no olho é fundamental! Colo é fundamental! Que eu não esqueça isso nem por 

um minuto. Quando faltar a voz e quando faltar coluna, que não falte envolvimento, 

comprometimento e nem vontade de fazer acontecer, de ver elos se formando e se 

fortalecendo. (Caderno de registros – 09/02/2017) 

 

 Além de representarem grande importância no planejamento da acolhida às crianças, os 

registros foram muito válidos também para nos ajudar a pensar na acolhida das famílias, 

visando que o processo de inserção aconteça da forma mais fluida possível, favorecendo a 

construção da segurança entre crianças, famílias e docentes. 
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O acolhimento das famílias 

De acordo com a pesquisadora Daniela Guimarães, “compreender o valor das famílias e 

suas peculiaridades na vida das crianças é muito importante”(2011, p. 144).  Concordamos 

com ela e temos certeza que o processo de inserção começa na família.   

 

 

  

A representação de uma figura familiar à criança agrega segurança ao viver novas 

experiências, em novos espaços, com novas pessoas. Por isso, a família sempre foi muito bem 

vinda no processo de inserção escolar em nossa UMEI.  

Começamos a pensar que famílias conscientes das minúcias do processo que as espera, 

tem incomparavelmente mais condições e entendimento para colaborar positivamente para o 

sucesso desse processo. Acreditando que com alguns ajustes a inserção poderia ser ainda mais 

fluida e respeitosa, Decidimos abordar alguns fatores simples junto às famílias. Muitos são os 

pontos positivos na presença da família no processo de inserção, mas na seqüência das 

vivências, fomos observando alguns pontos não tão positivos assim. Na tabela abaixo, 

sintetizamos algumas sugestões de ajustes em relação a alguns itens tão presentes no processo 

de inserção, que se bem direcionados não interferem, ou interferem menos, na fluidez do 

processo: 

 

 

 

 

Assunto Pontos desfavoráveis Sugestões 

Fotos/vídeos 

• capturam imagens da sua criança, e 

de muitas outras presentes no 

ambiente 

• interrompe momentos de entrega e 

• Viver o momento com a criança; 

• Durante a interação de uma criança com outra criança, 

professoras ou objetos e brinquedos, não interromper! A 

criação de vínculos é parte importantíssima do processo 
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Foi nessa reunião de pais, realizada antes mesmo das crianças chegarem à escola, que 

iniciamos a inserção dos nossos pequeninos. Depois participar da primeira parte da reunião 

com a Direção da Escola, os pais de alunos do GREI2 permaneceram no espaço com as 

professoras desses grupos e uma das Pedagogas da UMEI. Assim tivemos a oportunidade de 

começar a conhecer essas famílias e conversar sobre as particularidades do processo de 

Inserção Escolar. Nossa estratégia foi envolvê-los com afeto e dividir a rotina que seus filhos 

passariam a vivenciar no espaço da UMEI. Para isso, planejamos uma roda de leitura e lemos a 

história “A Gaiola” (Adriana Falcão).  

 Acreditamos que essa conversa e troca de informações tenha sido de grande valia, pois 

além de falar sobre assuntos óbvios como identificação de pertences e rotina, deixamos claro 

que a nossa intenção é apenas somar e ampliar as experiências socioafetivas das crianças. 

Como na história contada, as gaiolas não são necessárias quando existe amor de verdade, bem 

como não é recomendado soltar tão rápido o passarinho que está aprendendo a voar. Portanto o 

ideal é que tenhamos um equilíbrio entre ter segurança ao entregar seu bem mais precioso em 

interação • Se a instituição autorizar fotos/vídeos, fazer de modo 

discreto para não interromper o momento. 

Café 

Café (quente) em ambientes internos e externos, 

onde crianças transitam o tempo todo, além dos 

copinhos deixados nos granitos das janelas, 

mesas, e até dentro dos brinquedos 

O café deve ser consumido fora da sala, de forma a não oferecer 

risco de cair/queimar uma criança, e o lixo deve ser devidamente 

descartado, pois se deixado na sala, vira brinquedo 

Utensílios Copos e utensílios diferentes 
Os utensílios a serem enviado para a UMEI dever ser os mesmos ou 

similares ao que a criança está acostumada e usar em casa 

Fralda Tentativa de desfralde forçado 

A criança deve ser observada, e no momento certo, em que começar a 

sinalizar controle dos esfíncteres, será estimulada a utilização do 

sanitário, desfraldando naturalmente. 

Presença da 

família 

Pressão para que a criança não chore, brinque e 

coma para que possa ficar logo em horário 

integral, já que a família precisa trabalhar X 

Permanência da família mesmo depois da 

criança estar segura no ambiente escolar = 

Insegurança da família 

Não temos como prever por quanto tempo a figura familiar 

permanecerá na UMEI com a criança, já que cada criança tem suas 

demandas e particularidades. Quanto mais segura a criança estiver em 

relação aos pares, professores e espaço, mais rápido ela vai deixar de 

demandar a presença da família. E quando esse momento chegar, 

devemos respeitar 

Segurança 

Quando os pais estão ou demonstram estar 

inseguros, a criança muito provavelmente 

também ficará. 

Não se afaste ou vá embora escondido da 

criança.  Se afastar sem que a criança perceba 

alimenta a insegurança. 

Demonstre segurança! Se a criança percebe segurança na família, terá 

incomparavelmente mais chances de confiar naquelas pessoas e 

naquele ambiente também 

É necessário se despedir da criança, ou informar que se afastará, mas 

vai voltar logo. É preciso cumprir o que é combinado para a criança, 

assim ela vai perceber que a família vai e sempre volta para buscá-la, 

auxiliando no desenvolvimento da segurança. 
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uma creche e também ter paciência de acompanhar o aprendizado do vôo! Temos plena 

convicção de que a inserção, deste ano, começou ali! 

 

O acolhimento das crianças             

O bebê é a projeção de alguém que o deseja e o recebe. Isso também vale para o 

professor, que deve desejar esta ali, com planejamento e intencionalidade para que o cuidar e o 

educar aconteçam de fato!“A Educação Infantil enquanto lugar de construção da identidade e 

da autonomia das crianças, baseadas em relacionamentos seguros e aconchegantes, 

objetivando que elas cresçam como cidadãs com direitos reconhecidos” (Referencial 

Curricular Nacional, 1998, v. 1). Atender este bebê, nestas perspectivas implicam diretamente 

em planejamento, espaço e tempo. 

 Os espaços para acolhimento dessas crianças foram pensados a fim de favorecer as 

interações, a segurança e conseqüentemente, a criação de vínculos. Com arranjo espacial 

semiaberto, organizado em zonas circunscritas, as crianças têm a possibilidade de manter 

contato visual com as professoras, o que alimenta a segurança, enquanto também pode interagir 

com os pares, fomentando sua autonomia. “Isso porque a criança pequena, até cerca de três 

anos, necessita da proximidade física ou visual de quem cuida dela para que se sinta segura” 

(Carvalho & Meneghini, 1998)  

 

 

E quando chega o tão esperado primeiro dia de aula, as páginas que começaram a ser 

desenhadas nos encontros com as famílias, começam a ganhar ainda mais cor. O docente tem o 

privilégio de ver a história de mais um grupo começando a ser escrita. Os cenários iniciais 

costumam ser parecidos: professoras ansiosas para ver o rostinho daqueles que nos 

acompanharão por mais de 200 dias no ano, algumas crianças eufóricas com os espaços e 

brinquedos (estruturados ou não) que encontram; outras crianças agarradinhas no colo, umas 

famílias querendo conhecer e entender o espaço preparado para seus filhos, outras famílias 

assustadas, com o barulho e quantidade de crianças e quantas outras sensações não 

conseguimos observar nestes primeiros encontros. Que misto de expectativas e emoções são 

vividos num processo de inserção! Crianças, famílias e Professoras compartilhando o mesmo 
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espaço e se constituindo como grupo. Como são importantes esses momentos dos primeiros 

contatos!  

Percebo muita importância na disponibilidade de docentes a cantarolar, brincar, dar 

colo, e a fazer o que estiver ao nosso alcance para que as crianças percebam e sintam que as 

professoras estão envolvidas com elas e assim, queiram se envolver com as professoras 

também. O objetivo a ser alcançado é que as crianças se sintam a vontade com as pessoas e 

naquele espaço pensado e preparado para elas. Ao meu ver, o planejamento, nessa primeira 

semana deve ser estar com as crianças, tentar aproximação e permitir que elas se aproximassem 

de nós, iniciando, assim, a interação entre adultos e crianças. Concordamos com Ostetto, 

quando afirma que “não adianta ter um planejamento ‘bem planejado’ se o educador não 

constrói uma relação de respeito e afetividade com as crianças” (2012, p.190).  

Nossa estratégia tem sido tentar permanecer juntos por cerca de duas horas no primeiro 

dia, e que esse pouco tempo seja de muita qualidade, brincando do que despertar interesse, e 

que seja capaz de fomentar entrega, confiança, diversão, e com o passar dos dias ir aumentando 

gradativamente esse tempo. Neste ano (2018) tivemos uma grata surpresa: Eis que no primeiro 

dia, após duas horas na sala, algumas das crianças não queriam ir embora. Que surpresa linda 

de viver! “Só mais um pouquinho, mamãe” (Pietro, 2 anos), “Embora não, tá?” (Lorran, 2 

anos). 

Assim, várias crianças acabaram ficando inclusive para o almoço, já no primeiro dia de 

aula. Esse almoço nem estava planejado para o primeiro dia, mas foi tão bem vindo! As 

crianças foram alimentadas, e também a nossa convicção de que a parceria das famílias é 

fundamental para a entrega das crianças ao ambiente escolar. Sentimos que as famílias 

entenderam nossa proposta desde a primeira reunião, e o resultado estava ali. As famílias foram 

e são bem vindas, pois é na figura familiar associada ao ambiente escolar que a criança 

desenvolve segurança necessária para frequentar a escola enquanto um outro espaço de 

convivência. Se a criança percebe entrega, segurança e confiança nos pais em relação àquele 

ambiente, mais facilmente se entregarão e confiarão também.  

Os dias seguintes foram seguindo o mesmo fluxo, e sempre contando com simples, 

contudo, imprescindíveis estratégias pedagógicas, que foram pensados para potencializar o 

espaço, que para nós é compreendido como um outro educador, já que “os equipamentos e a 

disposição do mobiliário podem favorecer ou dificultar a autonomia das crianças, suas 

interações com objetos e com os amigos, entre outros aspectos.” (Silva e Wolf, 2017, p. 63) 
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Este eixo abrange as experiências e ações curriculares em que as múltiplas linguagens 

façam parte dos planejamentos pedagógicos, visando garantir às crianças o contato direto com 

as diversas manifestações e experiências artísticas, culturais, entre outras. Assim como o uso 

das diferentes mídias e tecnologias pelas crianças na contemporaneidade. 
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RESUMO 

 

A infância é um momento da vida onde, por meio das experiências vividas com a família, 

amigos, escola... aprendemos e crescemos. E as lembranças desse momento levamos para 

sempre conosco. Sejam elas quais forem, independente dos sentimentos que nos trazem. Esta 

certeza nos leva a refletir sobre a importância do afeto, da empatia, do brincar na infância e do 

papel dos atores escolares na construção coletiva dessas lembranças, do nosso legado e das 

marcas que deixamos em quem passa por nossas vidas. Em dias tão corridos e cheios de 

tecnologia, como estão se construindo nossas lembranças? Como temos lidado com as infâncias 

do presente tempo? E que lembranças estão sendo construídas nessas infâncias? Inspirado no 

Livro A Árvore das Lembranças, de Britta Teckentrup, no campo de experiências “O eu, o 

outro e o nós” e no aniversário de 10 anos da UMEI Elenir Ramos Meirelles, surgiu o Projeto 

“As minhas, as suas, as nossas lembranças”. O livro, de forma muito delicada, fala sobre a 

morte, mas fala também da amizade, do acolhimento, da cooperação e dos momentos alegres 

vividos entre amigos e de como essas lembranças afetam a vida das personagens. Dessa forma, 

o Projeto objetiva trabalhar a história da UMEI e da mulher que lhe deu nome -Helenir Ramos 

Meirelles- sua importância e legado na comunidade, as histórias e lembranças que as crianças 

construíram ali e as lembranças que deixam na história da UMEI, os valores respeito, amizade, 

gratidão, cooperação. O brincar e a arte perpassaram todo o Projeto, bem como as Rodas de 

Conversa e a reflexão sobre as brincadeiras atemporais e atuais. Nesse contexto, vamos 

construir, conhecer e tornar conhecido as lembranças de crianças e adultos que estão deixando 

sua marca nesses 10 anos de existência da UMEI Elenir Ramos Meirelles. 

 

 

 

PALAVRAS - CHAVE: Lembranças, Afeto, Infância 
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INTRODUÇÃO 

“Muitos dizem que o Tempo está velho, mas eu sempre soube que existe um Tempo novo.” 

Bertolt Brecht (1898-1956) 

  

O tempo passa e com ele, nós passamos também. E durante essa breve passagem, 

levamos e deixamos lembranças através do nosso legado. Comemorar 10 anos de uma 

instituição de ensino no coração de uma comunidade mexeu com nossos sentimentos. Quantas 

histórias ali já vivemos? Quanto que já nos emocionamos ali? Quantas vidas por ali já 

passaram? Muita lembranças vieram à tona e junto com elas, ideias para a comemoração. E não 

teve como não falarmos sobre Elenir Ramos Meirelles, que iniciou ali um trabalho social que 

culminou na fundação da UMEI Elenir Ramos Meireles. Fazer disso um projeto a ser 

desenvolvido na Educação Infantil foi um grande desafio. Afinal, falar sobre lembrança é algo 

muito abstrato para essa faixa-etária. Mas seria impossível não envolver as crianças nesse 

projeto, afinal, elas também são protagonistas nessa história. O GREI 5 aceitou o desafio e 

viveu um novo tempo de muitas descobertas, reflexões e aprendizagens através do projeto “As 

minhas, as suas, as nossas lembranças”. 

DESENVOLVIMENTO 

“Nossos sentidos de educador devem estar direcionados ao coração dos educandos. É nele que 

está a resposta para uma aprendizagem viva. No encontro em sala de aula, deve-se buscar 

cotidianamente algo necessário para o desenvolvimento humano dos educandos: a abertura do 

seu coração.”  

Ney Wendell 

 

Ao pensar o projeto para o grupamento de 5 anos, nos fizemos algumas perguntas: 

Como trabalhar lembranças com crianças pequenas? Como tornar concreto, algo tão abstrato? 

Como fazê-las se sentir parte dessa história? E como trazer a história de Elenir Ramos 

Meirelles para sua realidade? 

Na busca por respostas, debatemos com a equipe pedagógica, pesquisamos livros e 

artigos e conversamos com elas, as crianças. E resolvemos trabalhar no projeto a construção da 

identidade, o papel da família e da escola nessa formação e a construção de lembranças, para 

então conversarmos sobre o aniversário da UMEI e a história de Elenir Ramos Meirelles. 
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Todo o projeto foi pensado a partir do olhar integral sobre a criança, proporcionando a 

exploração das múltiplas linguagens, da arte, do diálogo, da leitura e da escrita, além de 

trabalhar valores como respeito, amizade, gratidão e cooperação. 

Nossa prática também foi repensada. Em se tratando de educação infantil em horário 

integral, mais perguntas precisavam ser feitas: Que lembranças nossas crianças levarão de nós? 

Como lidamos com as crianças dentro da rotina escolar? Como está sendo nossa mediação 

nesse processo? A resposta para as perguntas foi afeto, afeto e afeto. Não há construção de 

valores, processo de aprendizagem, lembranças saudáveis em uma convivência sem afeto, sem 

respeito e valorização das infâncias que se apresentam em apenas uma sala de aula. E nos 

propomos a abrir o coração e sermos tocados também por tudo que estava sendo construído. 

 

Identidade – Família – Escola 

 

 A educação infantil deve não só proporcionar às crianças o contato com diversos 

materiais escritos, como também possibilitar experiências com linguagem escrita, mediadas 

pelo professor. Para Zilberman (2005, p.9), “[...] livros lidos na infância permanecem na 

memória do adolescente e do adulto, responsáveis que foram por bons momentos aos quais as 

pessoas não cansam de regressar”. Quantas lembranças não construímos à partir de livros lidos 

e histórias ouvidas? 

Assim, trabalhamos os temas identidade – família – escola com a leitura dos livros: 

 Fofinho, de Tereza Noronha, Editora Ática. Fala da busca do Pintinho Fofinho em descobrir 

quem ele é.  

 Somos Um do Outro, de Todd Parr, Editora Panda Books. Fala sobre adoção e tipos de 

famílias e traz uma bela reflexão sobre o preconceito. 

 Rosita Maria Antonia Martins da Silva, de Ana Terra, Editora Larrouse Júnior. Traz uma 

menina que não gosta de seu nome grande e termina descobrindo a beleza de seu nome e 

sua origem. 

Esses livros foram trabalhados na Hora da História e por meio das atividades de 

interpretação oral, reconto com ilustração e da Roda de Conversa. Nesses momentos, grandes 

contribuições as crianças trouxeram. Falaram espontaneamente sobre suas experiências 

familiares (de morar só com avós, ou só com a mãe, ou com a mãe e seu namorado). Nessas 

trocas, foi visível a mudança no semblante dos alunos e na forma como passaram a trazer a 

família para a sala de aula. Perceberam a importância da família “que ensina a fazer o certo e 

briga quando a gente faz coisa errada” (aluna Eloá, 6 anos), “que ama e cuida da gente e por 

isso a gente é assim” (aluna Anna Christina, 6 anos). 
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À partir do livro da Rosita Maria Antonia Martins da Silva, iniciamos o processo de 

escrita do nome completo. Uma atividade que trouxe alegria para os alunos. Enviamos uma 

pesquisa para casa, onde a família registrou o motivo da escolha do nome da criança e seu 

significado. A leitura das respostas em sala de aula foi recebida com muito entusiasmo por elas, 

que passaram ver grande significado na atividade de escrita do nome. 

Durante a leitura dos livros e outros textos, as crianças escolhiam uma palavra para 

aprender, Conversamos sobre o significado e sentido da palavra escolhida, víamos sua escrita, 

outras palavras que tinham o som inicial igual e fazíamos a sua ilustração. Com o tempo, 

começamos a fazer textos coletivos com as palavras escolhidas e as crianças caçavam no texto 

as mesmas, e muitas caçavam, espontaneamente, as palavras com a mesma letra inicial, 

fazendo também a leitura espontânea. 

 

Nesta essa etapa, o grupo sugeriu que fizéssemos um teatro sobre o livro Fofinho, do 

qual gostaram mais. Foi uma experiência rica para o grupo, que preparou o cenário utilizando-

se de papelão, sucata, tinta, plástico, cola e brinquedos. Usaram máscaras e memorizaram o 

texto apresentado na Festa da Família. Da conversa inicial à apresentação, foi notório o 

protagonismo das crianças na atividade. Alunos que até então se mostravam tímidos, passaram 

a ter voz nas Rodinhas, nas construções de texto e na apresentação da peça. 
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Construindo lembranças 

Com a ideia de “quem sou eu” trabalhada com o grupo, começamos a tratar, nas Rodas 

de Conversa, sobre as lembranças que temos de nossa escola. Nessa etapa surgiram lembranças 

de coleguinhas que não estudam mais na UMEI, das festas realizadas ali, das brincadeiras que 

mais gostam de brincar. Todas essas lembranças foram registradas e ilustradas e por ele. E 

começamos então a trabalhar o aniversário de 10 anos da UMEI. 

Realizamos Oficinas Gastronômicas com pratos sugeridos pelas crianças. Em uma 

dessas Oficinas, surgiu a ideia do bolo de aniversário e comemoramos então o Aniversário dos 

Brinquedos em sala de aula.  

A matemática foi trabalhada também por meio das receitas, que eram “lidas” pelas 

crianças antes da apresentação feita pela professora. Muitas demonstravam conhecimento sobre 

a utilização de receita e relatavam de forma alegre, experiências de cozinhar em família. 

Na busca de tornar a lembrança algo concreto para o grupo, apresentamos para as 

crianças o pintor Cândido Portinari, através do livro da coleção Crianças Famosas, “Portinari”, 

de Nadine Trzmielina e Angelo Bonito, Editora Callis.  

As crianças se surpreenderam com a história de Portinari e como, mesmo adulto, ele 

registrava suas lembranças de infância em suas obras. Fizemos a releitura do quadro “Soltando 

Pipa”. Desenhos livres passaram a ser feitos de forma espontânea pelas crianças, registrando os 

momentos de brincadeira em sala de aula, na rua e no quintal com os primos e vizinhos. Nesse 

processo de criação, nos fizemos a pergunta de “[...] ‘Que uso posso dar a isso tudo?’” (HOLM, 

1951, p.83). E pratos, papelão, papel, tela, fita crepe, rolo de papel higiênico, tinta, pincel... 

foram se transformando em arte, cenário, lembranças. 
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Um momento único, que resultou em outras atividades, como o registro das lembranças 

de família, da escola e das histórias trabalhadas de forma mais consciente para elas. E delas 

mesmo saiu a pergunta: “como surgiu nossa escola? Porque a moça do retrato está na parede?” 

(sobre a foto de Elenir Ramos Meirelles). 

Lemos então o livro “A Árvore das Lembranças”, de Britta Teckentrup, Editora 

Rovelle, que com muita delicadeza fala sobre a morte, a amizade, do acolhimento, da 

cooperação, dos momentos alegres vividos entre amigos e de como essas lembranças afetam a 

vida das personagens. E contarmos a história de Elenir Ramos Meirelles, de forma automática o 

grupo associou a UMEI, deixada como legado por essa grande mulher, à “árvore da raposa”, 

que serviu de abrigo para seus amigos. 

Foi um momento lindo ver que as crianças entenderam de forma linda o tema central do 

projeto e abraçou o aniversário da UMEI se sentindo parte dela, demonstrando grande 

admiração pela mulher que iniciou toda a história! 

 

Culminância 

 A culminância do projeto se deu na festa de aniversário da UMEI, onde recebemos a 

visita dos filhos de Elenir Ramos Meirelles e dos moradores da comunidade que a ajudaram 

nessa empreitada. 

O GREI 5, além de participar da construção do cenário para a festa, apresentou a 

encenação do livro A Árvore das Lembranças, cheio de significado para eles e todos que 

assistiram. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tínhamos um grande desafio e muito medo de não dar certo desenvolver um tema tão 

abstrato para crianças tão pequenas. Mas quando colocamos afeto na relação aluno-professor, 

respeito pelas infâncias representadas no grupo, vemos que é possível. Quando acreditamos e 
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agimos com entusiasmo e tocamos o grupo, vemos que é possível. Quando damos às crianças o 

protagonismo que lhe é devido durante o processo, vemos que é possível. 

Lindas lembranças foram construídas e nos acompanharão por toda a vida.  
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RESUMO 

O projeto Cores e formas na Educação Infantil: Um passeio pelos Jardins de Monet, realizado 

com os alunos do 4º ano da Educação Infantil (GREI 3), de três a quatro anos, em uma 

Unidade Municipal de Educação do Município de Niterói, surge a partir leitura da historia: 

Linéia no Jardim de Monet, da autora Christina Björk. A turma, após a história, é convidada a 

realizar um passeio pelos elementos que compõem as obras de Monet, em suas cores, formas e 

personagens. Acreditando na arte como parte importante do processo de desenvolvimento na 

primeira infância, e nos embasando com Friedrich Fröebel, o presente projeto teve como 

objetivo trabalhar com os alunos os conceitos de apreciação artística, criação e reflexão. A 

arte e seus elementos estão presentes no cotidiano das nossas crianças como, por exemplo, nas 

cores e figuras de uma parede, em um quadro, nas ruas, em casa, nos brinquedos, etc. As artes 

têm o poder de conduzir nossos pequenos a conhecerem suas limitações, dificuldades e 

possibilidades de desenvolver, explorar e conhecer suas reais potencialidades. A vivência com 

tais elementos consistiram momentos importantes para o desenvolvimento de atitudes como o 

senso crítico, sensibilidade e criatividade; além de proporcionar à criança, a partir das 

releituras das obras com diferentes elementos e materiais, uma leitura do mundo e de si 

própria. A turma conheceu o autor, sua cidade natal, sua casa, família, seus jardins, suas obras 

destacando o valor da arte no processo ensino- aprendizagem. Foram realizadas rodas de 

conversas, apreciação e reprodução de obras, desenhos livres e com tema, construção com 

sucatas. Construímos cartazes, reproduzimos algumas obras do pintor, confeccionamos flores 

de garrafas pet, pintamos telas  e  confeccionamos  as  ninféias  do  lago,  a  casa  rosa  e  a  

ponte  japonesa. A culminância do projeto foi a exposição de todos os trabalhos realizados 

para toda a família do aluno. A sala de aula transformou-se num belo Jardim de Monet. 

 

PALAVRAS - CHAVE: Infância, arte, desenvolvimento 

 

 

O projeto “Cores e formas na Educação Infantil: Um passeio pelos Jardins de Monet” 

surge a partir da proposta acordada, no ano de 2017, entre a equipe da UMEI MARLY 

SARNEY, onde trabalharíamos as curiosidades de grandes artistas numa linguagem para a 

educação infantil. O projeto foi desenvolvido com a turma do 4º ano da Educação Infantil 



 

64 

(GREI3), com crianças de três a quatro anos de idade, no ano de 2017, na referida unidade 

escolar. 

Com a proposta, buscou-se criar junto as crianças, maneiras de apresentar várias 

formas de expressar-se artisticamente. No decorrer do trabalho, percebemos um grande 

interesse do grupo pelas expressões visuais. Durante o planejamento, pesquisamos e 

escolhemos três grandes pintores que poderíamos trabalhar com a turma: Oscar-Claude 

Monet, Pablo Picasso e Tarsila do Amaral. Selecionamos imagens dos três artistas, gravamos 

num DVD e apresentamos para a turma. Observamos as reações que as crianças tiveram à 

exposição das imagens. A turma empolgou-se bastante com as pinturas de Monet e foi o 

gancho que precisávamos para a introdução das obras do artista. O interesse por esse projeto 

também fez com que aproximássemos nossos alunos de grandes artistas.  

Após várias pesquisas e leituras, descobrimos que havia um livro da autora Christina 

Björk chamado: Linéia no Jardim de Monet, que julgamos interessante trazer para a turma. 

Através da pedagoga da unidade escolar, Sônia Martins, conseguimos um exemplar. A leitura 

do livro é cativante e rica em detalhes sobre a vida artística e pessoal do Monet, o que nos 

inspirou e surgiram diversas ideias para desenvolver o projeto. 

O livro "Linéia no Jardim de Monet" conta a história da menina Linéia e seu amigo 

Silvestre, um jardineiro aposentado que sabe tudo sobre plantas. 

Linéia tem nome de flor e adora flores. Ela gostava de visitar "Seu" Silvestre e ver com ele o 

livro de um artista francês chamado Claude Monet (1840-1926), que também amava flores. 

Monet pintou muitos quadros com flores. Linéia aprende no livro sobre a vida do artista que 

teve oito filhos e morava em Paris, numa casa com um belo jardim. Linéia fazia de conta que 

estava no jardim com uma ponte japonesa que Monet pintou. Silvestre convida a menina para 

visitar de verdade a casa de Monet em Paris. Nessa aventura, Linéia descobre que Monet 

pintou ninféias (um tipo de planta), locomotivas, igrejas, montanhas, o mar e pessoas. A 

menina percebe como Monet fazia seus quadros. De longe, as imagens são pessoas, paisagens 

e flores, mas de perto, parecem apenas manchas de tinta. Foi desta forma que Linéia aprendeu 

o que é a pintura impressionista, assim como os alunos também aprenderam de forma 

divertida ao lermos o livro. 

A literatura também teve um grande papel em todo o processo. Ao apresentarmos a 

história da Linéia, percebemos que a curiosidade dos alunos só aumentava. Íamos dando cada 

vez mais gás ao trabalho do grupo e oportunidades para que nossos alunos criassem a partir do 

que já foi criado. 

O livro que nos conta as descobertas da menina junto a seu avô a respeito das 

maravilhas existentes nos jardins de Monet fez com que nossos alunos se percebessem na 
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história, já que a cada página lida, fazíamos com que os mesmos vivenciassem a história de 

alguma forma. 

A leitura do livro motivou ainda mais a turma.  Falavam até de visitar os jardins.  Não 

sendo possível realizar tal façanha, trouxemos os jardins até eles através das imagens, vídeos e 

etc. 

Entre cores e formas, fomos passeando pelas artes do pintor, reproduzindo ou fazendo 

releituras das mesmas, usando materiais acessíveis que permitissem cada aluno desenvolver 

seus trabalhos com autonomia e nos revelassem sua criatividade. 

Nosso objetivo era criar atividades prazerosas e divertidas, proporcionando 

oportunidades de apreciação artística, interpretação, criação e reflexão. Além de apresentar 

cores, texturas, formas, técnicas de pintura etc. 

A arte tem sido, tradicionalmente, uma parte importante nos programas da chamada 

primeira infância. O pedagogo alemão Friedrich Fröebel, considerado o “pai” do jardim de 

infância, foi o primeiro educador a enfatizar a importância do brinquedo e da atividade lúdica. 

Ele também disseminou o conceito de que as crianças deveriam criar as próprias expressões 

artísticas e apreciar a arte criada por outros. 

Quando trabalhada e estimulada desde a mais tenra idade, as crianças são capazes de 

na vida adulta tornar-se portadoras dos verdadeiros valores essenciais à vida. Assim, a arte 

tem a graça de possibilitar o desenvolvimento de atitudes como o senso crítico, a sensibilidade 

e a criatividade; além, é claro, de proporcionar à criança uma leitura do mundo e de si própria. 

A arte e seus elementos estão presentes no cotidiano desses “pequenos” como, por 

exemplo, nas cores e figuras de uma parede, em um quadro, nas ruas, em casa, nos brinquedos 

etc. As artes têm o poder de conduzir essas crianças a conhecerem suas limitações, 

dificuldades e possibilidades de desenvolver, explorar e conhecer suas reais potencialidades.  

Toda semana, líamos mais um trecho do livro. Assim, a turma conheceu o autor, sua 

cidade natal, sua casa, família, seus jardins e suas obras. Foram realizadas diversas rodas de 

conversas onde contávamos mais um pedaço da história de Linéia. Eram momentos 

interessantes e de apreciação e reprodução de obras, desenhos livres e com tema. 

Durante o projeto, construímos cartazes, reproduzimos algumas obras do pintor, 

confeccionamos flores de garrafas pet, pintamos telas e confeccionamos as  ninféias do lago, 

a casa rosa e a ponte japonesa. Com o objetivo de desenvolver a consciência ambiental nas 

crianças, enfatizando a importância da reutilização de materiais, neste caso, de garrafa PET 

vazia, na construção de outros objetos, como as flores. Assim, as crianças puderam se 

encantar e explorar a criatividade e a imaginação e aprender muito mais sobre distintas 

épocas e culturas sobre o artista.  
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 Durante a entrada e saída dos alunos, os responsáveis sempre conversavam com nós, 

professoras da turma, sobre as falas dos alunos em casa. Eles comentavam com os pais sobre 

o projeto, sobre a vida e as obras do artista, sobre o lago das ninféias, a casa rosa e a ponte 

japonesa. Os pais nos contavam, também, que as crianças pediam para os mesmos 

pesquisarem na internet mais curiosidades sobre o Monet. 

  A culminância do projeto foi um momento mágico para os alunos. A turma estava 

num momento de recreação no pátio da unidade escolar e, quando retornaram, depararam-se 

com a sala de aula transformada num belo Jardim de Monet. Na sala estavam em exposição 

todos os trabalhos realizados por eles para apreciação de toda as famílias que chegariam a 

seguir. Quando os responsáveis chegaram, cada aluno explicava cada detalhe da exposição e 

mostravam as telas e contribuições individuais. 

 Trabalhar neste projeto foi muito enriquecedor e gratificante, não só para nós 

educadoras, como para todos os alunos e responsáveis. 
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A LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL  
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RESUMO 
 

O texto “Lendo, Aprendendo, Imaginando e Fantasiando: A Literatura na Educação 

Infantil” tem como objetivo apresentar algumas considerações acerca da importância da 

literatura infantil como um recurso bastante utilizado pelos docentes nos espaços de Educação 

Infantil. 

No Brasil, autores como Monteiro Lobato, Ziraldo, Ana Maria Machado entre outros fizeram e 

fazem grande diferença na arte de escrever para o público infantil. Por meio de seus escritos, 

tais autores possibilitaram/possibilitam que as crianças viagem pelo mundo da imaginação com 

suas histórias envolventes e instigantes.  

A partir da interação com o livro, a criança desenvolve sua imaginação, sua criatividade, sua 

fantasia, seus valores.  A literatura infantil diverte e educa em paralelo; por meio da interação 

que a criança estabelece com ela é que desenvolve sua imaginação, seu pensamento e seus 

valores de forma atrativa. 

Considerando o valor da literatura infantil no desenvolvimento da criança, foi desenvolvido o 

projeto “Ziraldete” a partir da Coleção Corpim, do Ziraldo com o Grupo de Referência da 

Educação Infantil 5 (GREI 5), a partir da curiosidade das crianças e por considerar a ludicidade 

e o prazer pela literatura infantil como caminho irrefutável para a aprendizagem. 

O desenvolvimento do projeto acima citado possibilitou que as crianças se aventurassem em 

um mundo repleto de diversão, abrindo as portas para o universo da imaginação. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: infância, literatura infantil, espaço escolar  
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I – A LITERATURA INFANTIL E SUAS MULTIPLAS FACETAS  

O texto “Lendo, Aprendendo, Imaginando e Fantasiando: A Literatura na Educação 

Infantil” tem como objetivo apresentar algumas considerações acerca da importância da 

literatura no espaço da Educação Infantil, considerando ser um recurso bastante utilizado pelos 

docentes com o público dessa faixa etária. 

No Brasil, autores como Monteiro Lobato, Ziraldo, Ana Maria Machado entre outros 

fizeram e fazem grande diferença na arte de escrever para o público infantil. Por meio de seus 

escritos, tais autores possibilitaram/possibilitam que as crianças viagem pelo mundo da 

imaginação com suas histórias envolventes e instigantes. As crianças têm a possibilidade de 

“entrar” no livro e tornar-se um dos personagens da história contada. 

Viajar pelas histórias de Monteiro Lobato, Ziraldo e Ana Maria Machado é poder ser 

uma boneca de pano falante; é poder se identificar com um menino “levado da breca”; é poder 

viajar de balão quando se usa a imaginação. 

A literatura infantil tem por tarefa transformar os sonhos em realidade, em um 

excelente recurso em prol ao processo de ensino-aprendizagem, ao 

cresciemento da criança, de sua alegria e sua magia. A literatura infantil na fase 

inicial da criança tem função formadora e socializadora (ZILBERMAN & 

LAJOLO, 1985, p. 25). 

 

A literatura não é apenas um simples recurso didático, mas um recurso que ensina, 

educa, diverte e envolve a criança de maneira prazerosa no cotidiano da vida em sociedade. Por 

meio da literatura, a criança tem a possibilidade de desenvolver a linguagem, a oralidade, 

ampliar o vocabulário, descrever cenários por meio da fala, do desenho e da escrita. A partir da 

interação com o livro, a criança desenvolve sua imaginação, sua criatividade, sua fantasia, seus 

valores.   

Segundo Corsino, “ler o mundo, ouvir histórias são fatores que influenciam na 

formação do leitor, uma vez que a formação do leitor se inicia nas suas primeiras leituras de 

mundo, na prática de ouvir histórias narradas oralmente ou a partir de textos escritos, na 

elaboração de significados e na descoberta de que as marcas impressas produzem linguagem” 

(2009, p. 57). A partir dessa leitura de mundo e do ouvir histórias, a criança tende a sentir o 

desejo de vivienciar personagens trazendo-os para perto da realidade, a criança tende a ter sua 

curiosidade mais ampliada. 

A literatura infantil está inserida nos diversos lugares, nos diversos tempos, nas variadas 

culturas seja pela conservação ou pela mudança, mas está sempre dando voz às crianças e 

permitindo que elas construam sua identidade.  
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A literatura infantil diverte e educa em paralelo; por meio da interação que a criança 

estabelece com ela, a criança desenvolve sua imaginação, seu pensamento e seus valores de 

forma atrativa. 

 

II – COLEÇÃO CORPIM E O PROJETO ZIRALDETE  

 

Considerando o valor da literatura infantil no desenvolvimento da criança, foi 

desenvolvido o projeto “Ziraldete” por meio da Coleção Corpim, do Ziraldo com o Grupo de 

Referência da Educação Infantil 5 (GREI 5), a partir da curiosidade das crianças e por 

considerar a ludicidade e o prazer pela literatura infantil como caminho irrefutável para a 

aprendizagem. 

E por que a Coleção Corpim, do Ziraldo? 

Bom, “O nosso corpo” conteúdo pertinente ao currículo da Educação Infantil, foi 

inicialmente abordado a partir de músicas, brincadeiras, toques em seu corpo e no do outro, 

aguçando a vontade de aprofundar o estudo e a investigação em busca do autoconhecimento e 

funcionamento do corpo humano. 

Logo desperta um questionamento que tornou-se inerente à prática profissional: Por que 

não trabalhar conhecimento científico na Educação Infantil? 

As trocas são surpreendentes, pois as crianças estão sedentas de novas experiências. 

Diante do exposto, surge a oportunidade de estudar os sistemas do corpo humano (esquelético, 

muscular, arterial, respiratório) e os seus principais órgãos. 

Então surge a colocação de um aluno ao se deparar com um esquema ilustrativo das 

partes do corpo: “Esqueceram de colocar o umbigo!” 

Através de uma roda de conversa foi possível chegar à Coleção Corpim, do Ziraldo, que 

aborda algumas partes do corpo que não são lembradas ao trabalharmos com o tema “Nosso 

corpo”. E Ziraldo o faz brilhantemente, de forma lúdica, muito divertida, nos permitindo 

momentos muitos prazerosos, ampliando o conhecimento e o vocabulário de todos. 

A cada livro apresentado era realizada uma releitura, com debates nas rodas de conversa 

e técnicas artísticas para registros. Além da interdisciplinaridade. 

 “Rolim” (umbigo): Após a contação da história as crianças foram convidadas a tocar seu 

umbigo; foi conversado sobre o cordão umbilical, sobre os cuidados que recebemos desde a 

vida intrauterina, e remetendo à história, onde gosta de levar o seu umbigo, também foi 

possível trabalhar coordenação motora. 

 “Os dez amigos” (dedos das mãos) : Destaque para a importância da cooperação, já que os 

dedos trabalham juntos, mas cada um com sua identidade, a impressão digital, contagem, pares. 
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 “ Um sorriso chamado Luiz” (boca e dentes) : foco nos sentimentos, higiene bucal, escrita 

espontânea, o poder de um sorriso. 

 “Pelegrino e Petrônio” (pés): lateralidade, liberdade de movimentos, saber ouvir e respeitar a 

vontade do outro, viajar sem sair do lugar, imaginação, profissões, foram alguns dos assuntos 

trabalhados. 

 “O joelho Juvenal” (joelho) : mudanças do corpo e de comportamento com o crescimento, 

como é bom ser criança, mesmo quando adulto, levadices de criança, diversão, brincar é 

preciso – machucar acontece, e primeiros socorros. 

 “Dodó” (bumbum): a evolução do vestuário feminino, cada lugar uma roupa, uma história 

com diversão garantida. 

 “O calcanhar de Aquiles” (calcanhar) : uma visita a História grega para saber um pouco 

sobre o guerreiro Aquiles, medos, superação, coragem, solução de problemas. 

Com a culminância do projeto, foi realizada a confecção de uma boneca no tamanho de 

um adulto, a Ziraldete, com todas as partes estudadas nos livros do Ziraldo.  

A partir da releitura da Coleção Corpim e seus variados desdobramentos, foi possível 

perceber o quanto as crianças puderam explorar sua criatividade, sua imaginação e dar novo 

significado ao seu ambiente social; as crianças tiveram a oportunidade de criar e recriar 

situações que ajudaram a satisfazer alguma necessidade presente em seu interior. 

Através deste projeto conseguimos trabalhar com a interdisciplinaridade, permeando 

vários eixos de maneira natural e prazerosa. Além de envolver as famílias, já que acreditamos 

que nosso sucesso só acontece com o envolvimento e parceria familiar. 

Ao trabalharmos com esse projeto, conseguimos entrar em vários assuntos que 

envolviam o umbigo. Primeiro foi pura diversão, e então vieram as curiosidades: “por que os 

umbigos são diferentes?” “qual a função do umbigo?”... mergulhamos no mundo da 

maternidade, conversando sobre a importância do pré-natal, aligação da mãe e do bebê, a 

função do cordão umbilical, os cuidados após o nascimento... envolvemos a família em 

pesquisas sobre como foi a gestação, como cuidou do umbigo até a cicatrização. Vivemos 

momentos de muito carinho, emoção e descobertas. Conseguimos desenvolver também a 

coordenação motora ampla e fina, com trilhas traçadas no chão em forma de caracol, traçado do 

caracol em folha e uso da tesoura para recortá-lo. Formalizamos contagem, pares, ordem 

crescente e decrescente, diferenças e semelhanças, direita e esquerda, noções de grandeza. Nos 

embrenhamos no estudo das histórias pertinenetes aos temas, tais como: evolução das roupas 

através do tempo, história grega e de outros povos e suas curiosidades que estão presentes em 

nosso cotidiano, história da vida e da infância dods integrandes das famílias, suas aventuras, 

sonhos e realizações. Em alguns momentos fizemos alguma dramatizações, explorando 

algumas histórias, reais ou fictícias. Destacamos a importância da higiene pessoal, 
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principalmente a higiene bucal, sendo o sorriso nosso cartão de visitas, além da manutenção da 

saúde. Ah! E a imaginação! Demos asas possantes a ela, que nos levaram a lugares distantes, 

possíveis somente em nossos pensamentos ou mais próximo do que se imagina. 

Tal projeto veio reforçar a ideia de que a literatura infantil  precisa fazer parte do 

cotidiano da criança e que quando o lúdico permeia nossas ações, tudo se torna mais prazeroso. 

A literatura na Educação Infantil é isso. Portas abertas para o aprender com prazer, com 

ludicidade, com criatividade, visitando tantos mundos sem sair do lugar, deixando fluir a 

imaginação, a inventividade, o crescer. 
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RESUMO 

Somos um grupo de 2 professoras e 20 crianças, juntos formamos o GREI 4A. A literatura 

infantil foi a primeira estratégia na criação do vínculo entre nós. Elas proporcionaram ao grupo 

experiências sensoriais (excitação, surpresa e curiosidade) e abriram um leque de possibilidades 

para que as propostas pedagógicas fossem desenvolvidas. A magia da literatura foi invadindo a 

nossa sala, de tal maneira que transformou-se em lindos e aconchegantes cantos de brincadeiras 

e leitura. Buscando uma prática pedagógica que pudesse contribuir plenamente com o 

desenvolvimento de nossas crianças, e que fosse uma vivência significativa para eles, surgiu a 

ideia de realizarmos um café literário. Pensamos em potencializar a experiência leitora das 

crianças fora do espaço da sala de aula, tendo em vista que atividades ao ar livre melhoram o 

desenvolvimento intelectual e a saúde física das crianças, além de incentivar o pensamento 

crítico, trabalho em grupo, inteligência emocional e a capacidade de resolver problemas. A 

importância de atividades fora da sala de aula, em contato com a natureza, é confirmada por 

especialistas da área. Um estudo realizado pela Amanda Lloyd, do centro de pesquisa de 

educação da Western Sydney University, indica que as habilidades desenvolvidas em ambiente 

externo permanecem com os estudantes e melhoram seu desempenho durante toda a vida. O 

Café literário superou as expectativas e para além de uma confraternização proporcionou a 

todos um momento para contar aos amigos as histórias dos livros que trouxeram e ouvir 

algumas histórias contadas também pelas professoras. Percebemos o quanto eles evoluíram na 

relação com a literatura, fazendo valer a pena cada história que já contamos para eles até hoje. 

Já sabem explorar os livros e as histórias através das imagens, folheiam e contam com 

diferentes entonações demonstrando interpretar o texto.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura, Maurício de Sousa, Natureza.  

 

 

 

O TÃO ESPERADO CAFÉ LITERÁRIO! 
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Somos um grupo de duas professoras e vinte crianças, algumas já pertencentes a 

Unidade Escolar desde 2016, outros chegando neste ano. Juntos, formamos o GREI 4A, no qual 

as crianças têm entre 4 e 5 anos. 

A literatura infantil e a leitura de histórias foi a primeira estratégia na criação do vínculo 

entre nós e as crianças. Elas proporcionaram ao grupo experiências sensoriais (medo, excitação, 

surpresa e curiosidade) e abriram um leque de possibilidades para que as propostas pedagógicas 

fossem desenvolvidas. 

Sabendo que a oralidade é muito importante na Educação Infantil, tendo o papel de 

enriquecer a comunicação e a expressão, uma vez que as crianças fazem uso da linguagem a 

todo momento, favorecendo também a interação social. Apostamos na literatura e na escuta 

atenta de historias infantis como meio de proporcionar essa construção de conhecimento e 

ampliação em diversos aspectos da linguagem. 

 

Segundo o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil (RCNEI, 1998, p 24), 

é na interação social que as crianças são inseridas na linguagem, partilhando significados e 

sendo significadas pelo outro. Cada língua carrega, em sua estrutura, um jeito próprio de ver e 

compreender o mundo, o qual se relaciona a características de culturas e grupos sociais 
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singulares. Ao aprender a língua materna, a criança toma contato com esses conteúdos e 

concepções, construindo um sentido de pertinência social. 

A leitura portanto, é um estímulo para desenvolver a capacidade crítica de interpretação 

e interação social, oferecendo, assim, um contato com o seu 

mundo imaginário. É nesta fase que todos os hábitos se formam, por isso a importância de 

formar leitores desde pequenos. Para Bettelheim (1980, p. 59): 

 
Qualquer que seja nossa idade, apenas uma estória que esteja conforme aos princípios 

subjacentes a nossos processos de pensamento nos convence. Se é assim com os 

adultos, que aprenderam a aceitar que há mais de um esquema de referências para 

compreender o mundo- embora achemos difícil senão impossível pensar 

verdadeiramente segundo outro que não o nosso-é exclusivamente verdadeiro para a 

criança. Seu pensamento é animista. 

 

A magia da literatura foi invadindo a nossa sala, de tal maneira que se transformou em 

lindos e aconchegantes cantos de brincadeiras e leitura. Um varal literário surgiu da 

necessidade de expormos aquilo que estamos estudando, antes alguns livros preferidos deles, e 

atualmente os gibis que recebemos por doação da comunidade escolar. 

Então surgiu a ideia de realizarmos um café literário. Pensamos em potencializar a 

experiência leitora das crianças fora do espaço da sala de aula, vivenciando uma experiência de 

leitura própria de leitores comuns, quando trocamos informações sobre os livros que mais 

gostamos, conversamos sobre os nossos personagens preferidos e juntos tomamos um café. 

Assim, explicamos ao grupo nossa ideia, que logo foi abraçada com entusiasmo. Combinamos 

onde e como seria. E juntos fizemos uma lista de alimentos que gostaríamos de ter neste café da 

manhã. Começou então, uma contagem regressiva, todos os dias escutávamos a mesma 

pergunta:  - É hoje tia, o café da manhã? E até que enfim, o dia chegou!! 

Crianças alegres e animadas chegaram prontas para o café literário, munidos de 

deliciosas contribuições para o café e coloridos livros para darmos asas à imaginação. O canto 

da árvore foi o ambiente escolhido para esse momento, o escolhemos por ser um espaço 

aconchegante que nos aproxima da natureza, trazendo toda sua harmonia em meio ao trânsito 

da cidade. 

Segundo Pinto, citado por Runifo e Gomes (1999) a contação de histórias influi em 

todos os aspectos da educação da criança: na afetividade, desperta a sensibilidade e o amor à 

leitura; na compreensão, desenvolve o automatismo da leitura rápida e a compreensão do texto; 

na inteligência, desenvolve a aprendizagem de termos e conceitos e a aprendizagem intelectual. 

Agregando a esse conceito, entendemos também que promover atividades no ambiente externo 

à sala de aula, além de diversificar a rotina escolar, permite que o educando seja autor de seu 

próprio conhecimento e vivencie o que aprendeu. 
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Sendo assim, iniciamos nosso café literário fazendo uma linda roda em volta das 

gostosuras trazidas pelas crianças e por nós. Após esse delicioso café da manhã, as crianças 

contaram para seus amigos as histórias dos livros que trouxeram e foi nesse momento que 

percebemos como eles evoluíram na literatura, fazendo valer a pena cada história que já 

contamos para eles até hoje. Eles já sabem explorar os livros e as histórias através das imagens, 

folheiam com diferentes entonações demonstrando interpretar o texto.  

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concordamos com a autora Fanny Abramovich que, "é através de uma história que se 

pode descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outros tempos, 

outros jeitos de agir e de ser, outras regras, outra ética, outra ótica... É ficar sabendo de história, 

filosofia, direito, política, sociologia, antropologia, etc. sem precisar saber o nome disso tudo e 

muito menos achar que tem cara de aula.” (ABRAMOVICH, 1997, p.17)  

 

A LITERATURA PARA ALÉM DOS MUROS DA ESCOLA 

 

Com a literatura nos movendo desde o início do ano letivo, promovendo momentos 

prazerosos e significativos para todo o grupo, reconhecemos que apenas dentro da nossa sala 

estava sendo pouco. Nossos dias são recheados de descobertas e imaginação frequentemente 

trazidas pelas histórias contadas por nós professoras e/ou “lidas” por eles espontaneamente no 

cantinho da leitura. Dizemos lidas por eles, porque apesar de a leitura ainda não ser a 

tradicionalmente conhecida (junção das letras, sílabas e palavras) nossas crianças leem aquilo 

que sentem em relação as ilustrações trazidas nas literaturas que dispomos na sala. 

Temos observado o reflexo desse estímulo nas brincadeiras de faz-de-conta que dia após 

dia tem tido histórias mais enriquecidas e elaboradas, com enredos completos, dramas, mortes e 
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especialmente relatos de vivências familiares. Notamos também que alguns de nossos 

pequenos, os mais tímidos ou reservados, mantém com os livros uma relação íntima de troca, 

de companhia, de parceria. 

No inicio desse ano letivo, lemos para eles a maravilhosa e riquíssima história 

“Guilherme Augusto Araújo Fernandes” de Men Fox e Julie Vivas. O objetivo principal era 

focar no nome e sobrenome dos personagens fazendo-os assim, perceber o próprio nome como 

sua identidade. Assim fizemos! Mas essa historia reservava muito mais para o nosso grupo que 

receptível como é, sensibilizou-se com a amizade verdadeira entre Guilherme e os idosos do 

asilo, especialmente com o cesto de memórias criado por ele para trazer à tona tudo aquilo que 

a Dona Antônia havia esquecido. Foi aí que tivemos a ideia de fazer com eles em parceria com 

a família o cesto das memórias. A família enviava um objeto da criança em segredo e nos 

trazíamos no cesto durante a roda de conversa.  

 

 

Agora, estamos experimentando o 

movimento inverso, juntando as duas 

experiências no BALDE VIAJANTE. 

 

Dentro do Balde colocamos algumas literaturas 

que já lemos com, e para eles, uma memória da 

nossa sala (um brinquedo, jogo ou objeto que a 

criança costuma se dedicar mais no dia a dia) e 

um caderno para que as famílias registrem 

junto com a criança esse momento vivido com 

o Balde. 
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Esperamos com essa experiência, envolver as famílias em nosso cotidiano escolar, para que 

juntos possamos construir uma educação de qualidade. Acreditamos que a literatura é o 

caminho para o desenvolvimento da criatividade e da imaginação, além de proporcionar um 

delicioso momento de trocas e de convivência familiar. 

Dentro deste ano letivo ainda em curso, já podemos afirmar que a leitura de histórias 

tem feito a diferença no caminho que percorremos com esse grupo de crianças de 4 e 5 anos de 

idade, ainda recém chegados nesse mundo, mas já com tantas historias próprias vividas, 

experiências de vida muitas vezes sem encanto, e isso nos move cada dia a buscar alternativas e 

praticas pedagógicas que tenham um verdadeiro significado esse percurso que eles estão apenas 

começando na vida escolar.  
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RESUMO 

O projeto “Rian e Lícia visitam minha família” teve o objetivo de levar à residência de nossos 

alunos um boneco de pano confeccionado pelo GREI3A. Com base em nossas observações, 

percebemos nas conversas informais o interesse das crianças de visitarem a casa de um colega. 

Sendo assim, ressignificamos esse interesse através da visita dos bonecos. Rian e Lícia ficariam 

na casa de cada criança durante alguns dias e, junto com os bonecos, enviávamos também o 

“Livro da Vida” (álbum) para que pais e/ou responsáveis, com seus filhos, pudessem 

enriquecê-los com registros (fotos, desenhos, histórias) sobre essa visita. Para Vygotsky (1991-

1993), o ser humano constitui-se como tal na relação com o outro social. A interação social é 

um processo que se dá a partir e por meio de indivíduos com modos de agir determinados 

histórica e culturalmente, não sendo possível dissociar as dimensões cognitivas e afetivas 

dessas interações e os planos psíquico e fisiológico do desenvolvimento decorrente delas. 

Assim esse trabalho se desenvolveu, fruto das escutas, olhares, observações. Escutamos os 

silêncios barulhentos de nossas crianças, os olhares tímidos e de estranheza dos familiares e 

observamos também nós mesmas, enquanto sujeitos de mediação em uma turma de 

pluralidades tão diversas nas suas singularidades. Assim, essa turma começava a apresentar e 

construir suas histórias além muros da escola. Agora os palpites e pistas que tínhamos davam 

lugar a boas e belas narrativas. Vivemos com eles o presente, nas narrativas das crianças junto 

dos familiares com a visita do boneco a sua casa; o passado, nas histórias de infâncias dos seus 

familiares no resgate das suas brincadeiras de criança; o futuro, com a projeção para o amanhã: 

“Que mundo queremos, que mundo desejamos”. Mais reflexões e narrativas surgiam. 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Crianças; famílias; narrativas. 
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 Com os avanços tecnológicos, notam-se mudanças não apenas nas concepções de 

espaço e tempo, mas também nas formas de comunicação e de interação humanas. Em poucos 

segundos, torna-se possível nos conectar com pessoas de inúmeras partes do mundo. Além 

disso, cada vez mais, as redes sociais nos oferecem a ilusão de que temos amizades 

imensuráveis. Estamos próximos virtualmente, mas distantes em nossas relações interpessoais. 

Estamos interligados a tantos amigos por meio de smartphones e computadores, mas utilizamos 

os fones de ouvido para solicitar o silêncio e reivindicar o ostracismo. 

 Diante dessa constatação, os olhares e os sons barulhentos de nossas crianças 

sinalizaram a necessidade do outro, ainda que simbólica e artesanalmente construído, e, com 

ele, a partilha afetiva poderia mais uma vez se materializar no tempo cronológico da vida 

diária, nos espaços corriqueiros do mundo familiar, nas narrativas de infância perdidas no 

contexto adulto e na esperança de novas interações histórico-culturais que não abdiquem de 

nossa condição humana.  

 Nesse sentido, nós, do GREI3A (Grupo de Referência da Educação Infantil), apostamos 

no contato com o outro, nos encontros e reencontros entre os amigos, por meio da visitação 

simbólica proposta pelo projeto “Rian e Lícia visitam nossa família”. Contudo, quem somos 

nós? Somos um grupo de referência formado por dezoito crianças (nove meninas e nove 

meninos) com a faixa etária de três anos. Pertencemos à Unidade Municipal de Educação 

Infantil Alberto de Oliveira, escola de horário integral do município de Niterói. No grupo, 

também estamos nós, as professoras regentes Mônica dos Santos Silva Feitosa e Silvia Moraes 

Castelani, e trabalhamos sob o regime da bidocência, além da professora de Apoio Educacional 

Especializado Cláudia Santos da Silva.  

 

COMO SURGIU O PROJETO? 

 

Nosso dia costuma se iniciar com as rodas de conversa. Nesse momento, observamos 

que surgiam convites das crianças para visitarem as casas umas das outras.  Essas solicitações 

vinham à tona nas brincadeiras de faz de conta em sala de aula. Em outros contextos, eram 

também verbalizadas de forma clara e direta pelas crianças. Como raramente esse anseio se 

concretizava, tivemos a ideia de confeccionar um boneco para representar e, de certo modo, 

materializar o desejo das crianças: visitar e até dormir nas casas uma das outras.  

Com base nessa aspiração afetiva de levar o outro para seu cotidiano doméstico, 

interpelamos as crianças com as perguntas: “Quem você levaria para casa? O que você levaria 

para casa?”. Os nomes de alguns amigos eram falados por quase toda a turma. Outros tantos 

desejos, da mesma forma, se apresentavam nessa ocasião. Eles diziam: “O Pluto, que é amigo 

do Mickey, e o Mickey também”. “Gostaria de levar o Homem de Ferro.” “Gostaria de levar a 



 

80 

tia e o Luiz para brincar, beijar e dar um abraço de amigo.” “Gostaria de levar um amigo Urso.” 

“Gostaria de levar um menino.” “Gostaria de levar uma boneca.”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fig. 1: “Somos o GREI3A”]  

 

Em um dos ambientes da sala de aula, há um cesto cheio de brinquedos – bonecas, 

bonecos, entre outros. Há também dois bonecos de pano agarrados em uma prateleira. Diante 

das nossas escutas e provocações, diante do material lúdico que elas apreciavam, sugerimos a 

confecção de um boneco, uma representação de um amigo que as visitaria e as acompanharia 

nas atividades de vida diária. Agora a expectativa da turma girava em torno desse boneco. 

Como seria? Qual seu nome? Do que era  feito? Quais seus gostos?  

Contamos, então, a história João não precisa de ninguém, de Eliardo França e Mary 

França, levando o grupo a refletir sobre o personagem João e sobre o significado de estar só e 

“não precisar de ninguém”. Perguntamos às crianças se elas se identificavam com o menino da 

história e reiteramos o desejo de alteridade naqueles olhares atentos. Seguimos, a partir dessas 

questões, com nossas inquietudes. Junto a elas, alguns silêncios, um tanto de respostas e um 

pedaço de feltro marrom dobrado e dentro de um ônibus de papel. Era o início físico do nosso 

boneco, a materialização do outro em tempos de virtualidade afetiva.  

Nesse ir e vir de reflexões, apresentamos o poema “O Garoto Pensador”, do livro 

Cantigas de amor, de Elias José. Após a descoberta lúdica desse gênero textual, as crianças 

brincaram com os sons e os jogos verbais – “O que será que pensa o garoto? [...]/ Que planos 

terá o pensador garoto?” (JOSÉ, 2006, p.07) –, fizeram seu exercício de imaginação e 

construíram suas narrativas, incorporando o papel de menino pensador. Retrataram também 

seus desejos e sonhos por meio de desenho com tinta preta no papel sulfite A3. Essa atividade 

foi realizada no espaço aberto da escola, perto das árvores, ao barulho do vento que 

movimentava as folhas e os galhos, perto da chuva de ideias que se formava ao som da poesia 

nas mentes férteis de nossas crianças. Eram elas agora os sujeitos pensadores das suas próprias 
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história, reais ou ficcionais. Não à toa, Corsino ressalta o significado da brincadeira com as 

palavras e as palavras como brincadeira na educação infantil: 

As palavras servem para brincar, para rir, para chorar, para expressar sentimentos e 

desejos, para convencer, para ordenar, para informar, para aprender e ensinar, para 

comunicar-se com o outro, para pensar. A linguagem é um instrumento de ação no 

mundo, sobre o outro, com o outro e com os muitos outros que constituem o nosso 

pensamento e a nossa consciência. No agir no mundo, produzimos discursos e também 

somos por eles produzidos. É com a linguagem que vamos tendo contato com a 

cultura do meio social a que pertencemos, que vamos produzindo significados nas 

interações que estabelecemos com as pessoas e com os objetos culturais que nos 

cercam e recriamos o que está a nossa volta. (CORSINO, 2012, p.48) 

 

Não há dúvidas de que a linguagem, também na perspectiva de Vygotsky, é 

indispensável para que o ser humano se constitua como sujeito social e histórico-cultural. Nesse 

processo, pensamento e linguagem estão intrinsecamente relacionados, não sendo possível 

dissociar as dimensões cognitivas e afetivas das interações e os planos psíquico e fisiológico do 

desenvolvimento decorrentes delas (VYGOTSKY, 1993, p.27).  

Ademais, nessa inter-relação entre o pensar e o verbalizar, as crianças construíam a arte 

de contar suas experiências, assim como a de elaborar hipóteses acerca da vida do novo amigo. 

Assim, nossa próxima etapa consistiu em registrar em um blocão as narrativas desses 

pensadores. Esse, por sua vez, já havia sido utilizado como recurso durante todo o percurso do 

trabalho. Nele, constavam as questões mais recorrentes no grupo: “Como está nosso amigo? 

Onde estava? Quando estaria conosco?”. Nós éramos as escribas das hipóteses mais criativas 

que, paulatinamente, se configuravam no processo de gestar o boneco. Seu nome RIAN foi 

escolhido por meio do voto, levando o grupo a exercitar a cidadania e as possibilidades 

dialógicas. É válido lembrar que um dos princípios fixados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil é o princípio político, no qual se defende a constituição 

“dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática” 

(BRASIL, 2010, p.16). 

Nesse trajeto de inventividade e de cidadania, algumas hipóteses sobre o Rian foram 

levantadas: “Ele viajou de carro; caiu na água, foi pra casa de Mônica.”. “Rian está viajando no 

Rio de Janeiro. Ele está bem.”. “Ele não está com frio, mas depois ficou dodói e com frio; já 

tem pegadas.”. “Foi na estação de trem com o bandido.”.  “Rian chegará na escola do jeito que 

eu cheguei. Vai chegar na escola de ônibus.”. Com toda essa expectativa, as crianças ajudaram 

na confecção do Rian. Aos poucos, feltro, lã, tecidos, algodão e outros materiais foram dando 

corpo a esse amigo num artesanato afetivo, ainda que em uma época de reprodutibilidade 

técnica e espetacularização da vida, conforme já teorizou Walter Benjamin (BENJAMIN, 2012, 

p.179). 

Após a chegada do Rian ao nosso convívio, novos comentários surgiram: “Ele chegou 

de ônibus na escola.”. “O Rian teve boca e olhos, o corpo ficou cheio de algodão doce.”. 
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“Todos encheram o Rian, que ficou fofo.”. “A boca estava triste. Davi mudou e a boca ficou 

feliz.”. Diante dos desdobramentos de nossas ideias, expulsemos o objetivo do nosso projeto 

em reunião para os pais ou responsáveis, assim como enviamos a eles informações acerca 

dessas ações pedagógicas, uma vez que seriam também construtores das trocas de saberes entre 

a criança e a escola, entre criança/criança e entre familiares de diferentes culturas. 

Como nosso desejo era que o amigo visitasse a casa de todas as crianças, trouxemos, 

junto com o Rian, a Lícia (nome também escolhido através do voto), que se tornou sua irmã. As 

crianças começaram a construir as identidades dos novos integrantes do grupo: Eram irmãos 

gêmeos. Nasceram com cinco anos. Eram filhos de João e Amanda e torcedores, 

respectivamente, de Flamengo e Botafogo. 

 

 

 

 

 

 

[Fig. 2: Rian e Lícia] 

 

Os bonecos estavam prontos. Eles foram apresentados para toda a turma e, do mesmo 

modo, as crianças também se apresentaram para os novos amigos, dizendo quem elas eram e do 

que mais gostavam de fazer na escola ou em casa. Assim, iniciava-se um percurso narrativo 

além dos muros da Unidade Escolar, algo que integraria novos tempos e espaços.  

 

TECENDO TEMPOS 

 Walter Benjamin, em suas reflexões sobre narração e História, assinala que, na urdidura 

narrativa, o jogo mnemônico da linguagem se tece entre os tempos e, com ele, a trama entre o 

lembrar e o esquecer na constituição dos sujeitos (BENJAMIN, 2012, p.243). A arte de narrar 

histórias, na concepção benjaminiana, representa o “intercâmbio de experiências”, de modo que 

as circunstâncias narradas ressignificam as dimensões temporais na “possibilidade de pensar, 

de se pensar e de continuar o texto imaginando” (CORSINO, 2012, p.62). 

 Em nossa imaginação, os palpites e as pistas que tínhamos sobre Rian e Lícia davam 

lugar as belas narrativas. Seguimos nossa viagem temporal e, assim, vivemos o presente nas 

narrativas das crianças junto dos familiares com a visita dos bonecos à sua casa; o passado, nas 



 

83 

histórias de infâncias dos seus familiares no resgate das suas brincadeiras de criança; o futuro, 

com a projeção para o amanhã: “Que mundo queremos, que mundo desejamos”. Dessa forma, 

construímos novas formas de narrar e de refletir sobre nós mesmos e sobre a sociedade a qual 

pertencemos.  

 Confeccionamos um álbum para o Rian e um álbum para Lícia. O nome dos bonecos 

inaugurava a capa do álbum. As crianças gostavam de fazer comparações dos seus nomes com 

o dos bonecos. A foto do primeiro dia dos bonecos na turma abria a primeira página do álbum. 

Em seguida, deparávamos com as certidões de nascimento. No decorrer do projeto, 

vivenciamos muitas experiências, sobretudo, por meio das contribuições valiosas das famílias: 

narrativas emocionantes, fotos alegres e o desejo de acessar outras portas para compartilhar 

conosco o espaço escolar, às vezes, tão distante dos familiares, nos muros invisíveis do 

conhecimento. 

Os bonecos seguiam nas mochilas jeans com chitas e alças grandes para se encaixarem 

em cada ombro, em cada história, em cada criança. Além deles, havia também o Álbum da Vida 

– caderno destinado às narrativas das visitas de Rian e Lícia aos membros do GREI3A –, que 

entrava nas casas dos familiares, levado pelas mãos das crianças, dos avós, das tias e de tantas 

outras pessoas. Tecemos os tempos das visitas, tínhamos um tempo cronológico, mas 

buscávamos, principalmente, o tempo do afeto, o chegar para ficar, o chegar para brincar. As 

páginas brancas do álbum, aos poucos, ganhavam cores, narrativas, riscos, rabiscos, alguns tons 

brancos – aparentemente, sem nada a nos dizer, porém muito nos contavam, dos seus sonhos, 

da sua cultura. Era o TEMPO PRESENTE. Nesse momento da ida dos bonecos à casa das 

crianças, havia o registro dos desdobramentos daqueles dias dessa visita. Eis aqui o relato da 

narrativa de Reinaldo, de quatro anos (Optamos por empregar um nome fictício das crianças, a 

fim de preservar a identidade delas): 

 

Niterói, 20 de setembro de 2017 

 

Olá! Meu nome é Reinaldo Santos Silva e sou muito feliz por estudar na Umei 

Alberto de Oliveira, pois tem projetos muitos legais como este “Um amigo me 

visita”. Recebi a Lícia de braços e coração abertos e mesmo com alguns 

olhares preconceituosos pude vivenciar a alegria de ter uma amiguinha que 

com o passar do tempo se tornou uma filhinha. Sim! Quem disse que menino 

não brinca de boneca? As meninas passam a vida toda brincando de boneca e 

se tornam grandes mães então acredito que serei um pai maravilhoso 

também, assim como meu papai é pra mim. Neste dia, assim que recebi a 

responsabilidade de cuidar da Lícia, ela me acompanhou ao laboratório,  

pois precisava fazer exame. Expliquei a ela que ia tomar só uma “picadinha”, 

porém o exame foi remarcado e nem precisei do apoio da Lícia. Levei ela pra 

casa da minha vó até que minha mãe me buscasse.  Fiquei muito feliz quando 

minha mãe chegou e mais ainda porque ela veio com uma amiga dela que eu 

gosto muito chamada Annelize. Fomos pra casa e mostrei a Lícia a minha 

casa. A Annelize gostou demais da Lícia e queria levá-la para casa, mas eu 
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não deixei. Fiquei chateado porque neste dia não teve aula de jiu-jitsu e a 

Lícia não pode me ver de quimono, mas eu e minha mãe apresentamos todos 

os brinquedos a ela. A Preta, minha cachorra, ficou com um pouco de ciúmes 

da Lícia e foi engraçado e na hora de dormir ela me explicou que não preciso 

ter medo de dormir sozinho. Minha mãe agradeceu muito a Lícia, pois eu 

dormi a noite toda. [Relato do Álbum da Vida de Lícia]. 

 

Temos também a narrativa da visita do Rian à casa da Sofia (conforme já justificamos, 

optamos aqui também por um nome fictício). Segue a narrativa feita pela mãe da referida 

criança: 

1° dia – Sofia desenhou ela e o Rian. Ela disse a ele que brincaria com ele 

hoje e que, sua cor era igual a dela e encheu ele de beijos e colocou-o na 

mesa jantar junto com ela. 

2° dia – Pela manhã, Sofia e mãe, quer dizer, fomos ao piquenique no Campo 

de São Bento, com as professoras da turminha 3A. Foi muito bom e divertido. 

O Rian ficou em casa com a vovó. Ao chegar, Sofia contou para o Rian tudo 

que aconteceu no piquenique. 

3° dia – DOMINGO – Dia de irmos à Missa. Rian ficou conosco. As 

amiguinhas da Igreja curtiram muito Rian, até o Padre Lucas achou ele 

bonito. O Rian ficou quietinho na missa. Foram 3 dias maravilhosos com o 

amigo Rian. Sofia curtiu ele como se fosse seu irmãozinho. [Relato do Álbum 

da Vida de Rian]. 
 

Os Álbuns da Vida do Rian e da Lícia passaram por várias mãos, por várias histórias, 

por vários tempos e, em determinado período, aportaram no TEMPO PASSADO e, com suas 

idas e voltas, levaram consigo a pergunta: “Qual a brincadeira que você brinca com seus pais? 

E eles, quando crianças, brincavam do quê? Conte-nos essa história”. Segue uma das tantas 

histórias partilhadas: 

Mamãe quando era criança gostava de brincar de bonecas, pique-esconde, 

fazia comidinhas de mentiras, etc. Papai quando era criança brincava de 

bolinha de gude, jogava bola, cafifa, subir em árvores, etc. [Relato do Álbum 

da Vida de Lícia]. 

 

Chegamos por fim, como numa nave espacial, embalados pela música do Ivan Lins – 

“Depende de Nós”, ao TEMPO FUTURO, ou melhor, ao nosso desejo de futuro. Cantarolamos, 

lemos cada verso da música, trouxemos situações boas e ruins dos nossos dias e nos 

questionamos: “Quais atitudes, positivas ou negativas, interferem no seu dia a dia?”. 

Atitudes positivas – sou uma criança feliz. Chego do colégio, brinco com 

minha prima Esther e minha irmã Nicolly. Hoje tenho mais o Rian. Gosto de 

navegar na internet e jogar jogo nela.  

Atitudes negativas – a violência que estamos vivendo, andamos na rua com 

medo de ser assaltados ou até mesmo sequestrados ou bala perdida que pode 

vir de qualquer lugar, mas deixo para que minha mãe se preocupe, pois não 

preciso. Minha mãe me protege. Bruno, 4 anos. [Relato do Álbum da Vida de 

Rian]. 
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Cada nova contribuição dos familiares gerava mais narrativas no Álbum da Vida. 

Abríamos a roda de conversa com as histórias. Usávamos a literatura infantil para contribuir 

com mais ideias. Listávamos no quadro ou blocão os desejos de futuro e as brincadeiras. 

Brincamos muito, resgatando as brincadeiras dos pais. O passado e o presente se encontravam, 

uma vez que os pais eram senhoras e senhores jovens. Alguns, pais de único(a) filho/filha.  

As crianças construíram com argila os bonecos Rian, Lícia e seus pais – João e 

Amanda. Criaram também seus ambientes. Selecionamos os brinquedos da época dos pais, 

distribuímos no tapete e construímos uma história coletiva. Utilizamos de fotografias para 

ilustrar a história intitulada Rian, Lícia e seus pais.  

 

  

 

 

 

 

 

[Fig. 4: Livro: Rian, Lícia e seus pais] 

 

Todo esse processo contribuiu para a sociabilidade, para a interação entre a escola, as 

crianças e seus familiares. Pudemos notar um grande interesse e envolvimento das crianças nas 

atividades propostas, proporcionando-lhes momentos prazerosos. Pintamos e desenhamos 

histórias e sonhos, explorando a criatividade, esse terreno fértil nas mentes das crianças. 
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UMA BOLSA, UMA LETRA, INÚMERAS POSSIBILIDADES 

 

Infâncias e as múltiplas Linguagens – Artes, Imaginação e Ludicidade.  

 

Fernanda Rodrigues da Silva.  

fernandarodriguesdasilva.rj@gmail.com 

 

UMEI Regina Leite Garcia, Grei 3c 

 

RESUMO 

O presente resumo foi desenvolvido após experiências vivenciadas em um dos grupos de 

referência de 3 anos da UMEI Regina Leite Garcia. A partir dos interesses das crianças 

desenvolvemos nosso trabalho pedagógico respeitando seus desejos e desenvolvendo cada 

atividade de acordo com a proposta pedagógica da escola e o currículo para a educação infantil. 

Após registros e planejamentos, criamos o projeto Bolsinha Mágica, através do qual as caixas 

de leite transformam-se em bolsinhas personalizadas. Cada criança tem sua bolsinha com sua 

própria foto e letra inicial podendo levá-la para casa e junto a sua família, que tem a 

oportunidade de nos surpreender trazendo em sua bolsinha algo que corresponda a letra inicial 

de seu nome podendo ser um objeto, figura, brinquedo e o que mais a criatividade das crianças 

e familiares puderem nos oferecer. Em parceria com a família, tivemos atividades que 

garantiram experiências sensoriais, expressivas, lúdicas, culturais e artísticas. Com o projeto 

ainda em andamento, percebemos que as diferentes infâncias e crianças que fazem de uma 

turma de Educação Infantil, têm muito a contribuir para o andamento da escola. Suas falas e 

comportamento evidenciam quem são e o que querem, neste momento, a relação de afeto entre 

aluno e professor garante que o ouvir e o olhar do docente estará sensível à escuta da criança , 

valorizando-a como sujeito histórico e de direitos. Através do projeto, temos como objetivo 

incentivar a participação e interação da família no processo de ensino aprendizagem de seu 

filho(a) . Objetivamos também a valorização da fala das crianças no momento de 

questionamento e narração partindo desses pressupostos para o desenrolar pedagógico do grupo 

em questão, além do incentivo ao questionamento, curiosidade e imaginação.  

 

PALAVRAS - CHAVE: Bolsa Mágica; Letras; Educação Infantil.  
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UMA BOLSA, UMA LETRA, INÚMERAS POSSIBILIDADES 

 

   O projeto Bolsinha Mágica foi desenvolvido após experiências enriquecedoras 

vivenciadas no GREI 3c  da UMEI Regina Leite Garcia. A turma composta por 21 crianças, é 

bastante curiosa e criativa, a todo momento estão em busca de novidades.  

    A partir dos interesses das criança desenvolvemos nosso trabalho pedagógico 

respeitando seus desejos e os desenvolvendo de acordo com a proposta pedagógica da escola e 

os documentos legais que norteiam a educação infantil. Assim como nos diz o Artigo 4º das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação infantil, as propostas pedagógicas da 

Educação Infantil deverão considerar que a criança , centro do planejamento curricular, é 

sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia , 

constrói sua  identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, observa , 

experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 

cultura (CNE/CEB Nº 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009). 

   Considerando que as práticas pedagógicas da Educação infantil  devem ter as 

brincadeiras e as interações como eixos norteadores , passamos a observar   as interações e o 

livre brincar das crianças. Com o notebook de brinquedo da sala, Maria Clara apertava as 

letrinhas do teclado com rapidez. Ao ser questionada sobre o que fazia ela nos diz, “ Estou 

falando com meu pai”, e volta à sua brincadeira com um sorriso estampado nos lábios.  Nos 

momentos de contação de história, as crianças observam com atenção a nossa leitura e 

passaram a  recontar  histórias a partir de suas próprias leituras das imagens ilustradas. Durante   

manuseio de livros percebemos que os dedinhos passam por cada palavra escrita nos livros e 

em voz baixa, porém audível, ouvimos as histórias que anteriormente foram contadas por nós. 

Certo dia Maria Eduarda nos procurou pedindo que lêssemos os nomes dos planetas que havia 

encontrado em um livro de ciência que temos em nossa sala.  Durante atividades de  desenho e 

pintura, vimos que Joaquim fazia bolinhas em sequência enquanto falava : “ Jo- a – quim”. 

Enquanto escrevíamos nas agendas dos alunos, Nicolle nos pediu papel e caneta, ao recebê-los , 

ela fazia rabiscos em sequência. Perguntamos ; “ O que está fazendo aí, Nicolle?” prontamente 

ela nos respondeu,  “Bilhetinho pra mamãe. Escreve o meu nome aqui pra mim? Me ensina 

tia?”. A partir das observações, pudemos constatar , o anseio das crianças em compreenderem o 

que tanto lemos e escrevemos em nosso dia dia e adquirirem esse conhecimento para também 

comunicarem-se através das mais variadas linguagens . A interrogativa, “ Tia, o que está escrito 

aqui?” ou, “ Escreve o meu nome?” foi se tornando cada vez mais  comum , principalmente 

após a descoberta do livro ABC Doido de Ângela Lago,   através da brincadeira de advinha, a 

autora apresenta letras do alfabeto  ilustradas com movimentos do próprio corpo, o que gera 
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uma brincadeira bastante divertida entre as crianças. Durantes vários momentos da rotina,  as 

crianças vinham em nossa direção e nos perguntavam, “ Tia, que letra é essa?” Sempre 

respondíamos relacionando ao nome de algum colega da sala. O  A é do Arthur e o T é da 

Thayla.  Notamos que as crianças , aos poucos e cada um seu ritmo próprio de aprendizagem, 

estavam reconhecendo algumas letras e desejavam aprender muito mais.  

     Tendo em vista que o letramento inicia-se muito antes de reconhecer letras, ler  e 

escrever, planejamos estratégias de desenvolver o interesse das crianças  pelas letras através da 

ludicidade e imaginação distanciando-nos da tradicional aprendizagem mecânica e repetitiva 

das letras do alfabeto .  

     Refletindo sobre isso, nos lembramos de Paulo Freire, educador brasileiro que 

compreendia sua prática pedagógica com responsabilidade política. Sobre a educação de jovens 

e adultos, Freire nos diz muito sobre a importância da alfabetização fazer sentido ao discente de 

acordo com as vivências de seus próprios cotidianos para uma maior eficácia neste processo. 

Trazendo a contribuição de Paulo Freire para a EJA  até a Educação infantil, surgiram algumas 

ideias, após registros e planejamentos, criamos então o projeto Bolsinha Mágica, caixas de leite 

transformam-se em bolsinhas  personalizadas , cada criança tem sua bolsinha com sua própria 

foto e letra inicial podendo levá- la  para casa e junto `a sua família, possuem  a oportunidade 

de nos surpreender trazendo em sua bolsinha algo que corresponda a letra inicial de seu nome 

podendo ser um objeto, figura, brinquedo e o que mais a criatividade das crianças e familiares 

podem nos oferecer. 

    Em parceria com a família, tivemos atividades que garantiram experiências sensoriais, 

expressivas , lúdicas, culturais e artísticas.  Algumas famílias optaram por desenhar com as 

crianças e trazer para escola, outras fizeram recorte em encartes e revistas até uma tartaruga 

chegou à sala para contemplar o T da Thayla.  

   Uma de nossas experiências no decorrer do projeto, que vale ressaltar no texto em 

questão,  foi quando o Beníccio, trouxe em sua bolsinha mágica alguns objetos mas , ao 

apresentar sua bolsinha para o grupo foi logo dizendo: “  Meu B de Beníccio é B de 

brigadeiro”, daí em diante o assunto da rodinha foi o tão desejado brigadeiro.  Neste sentido, 

compreendendo a flexibilidade do planejamento e percebendo a criança como centro do 

planejamento curricular , valorizando seus pensamentos, desejos e falas, nos organizamos para 

realizar a receita o brigadeiro. O B do Beníccio obteve mais significado quando cada criança 

pôs as mãos na massa e por fim ,saborearam o brigadeiro após acompanharem atenciosamente 

a escrita da receita em um cartaz com ilustrações. 

    O J de Joaquim e o M de Maria Eduarda também nos possibilitaram  trabalhar as letras 

a partir dos contos , João e Maria. Com o projeto ainda em andamento , percebemos que as 

diferentes infâncias e crianças que fazem parte de uma turma de educação infantil, tem muito a 
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contribuir para o caminhar pedagógico  da escola. Suas falas e comportamento nos evidenciam 

quem são e o que querem. Neste momento, a relação de afeto entre aluno e professor garante 

que e o ouvir e  o olhar do docente estará sensível a escuta do seu discente valorizando-o como 

sujeito histórico e  de direitos. Através do projeto Bolsinha Mágica- Além dos Contos , temos 

como objetivo , incentivar a participação e interação  da família no processo de ensino 

aprendizagem de seu filho (a) . Objetivamos também a valorização da fala das crianças no 

momento de questionamento e narração partindo desse pressupostos para o desenrolar 

pedagógico do grupo em questão, além do incentivo ao questionamento, curiosidade , 

imaginação  atendendo as propostas pedagógicas da Educação Infantil.   

  Uma bolsa, uma letra, inúmeras possibilidades. Atribuímos um sentido a uma caixinha 

de leite. O material de papelão ganhou outro sentido, hoje, é uma bolsinha e  que nelas  poderá 

vir  é sempre uma surpresa. Para nós docentes, planejarmos nossas ações pedagógicas de 

acordo com o que o aluno poderá nos oferecer é sempre um desafio. Para isso, precisamos 

desconstruir nossos próprios conceitos e vontades para que nós, professores também possamos 

imaginar, criar , aproveitar e nos divertir com as inúmeras possibilidades que as falas e 

sugestões  de nossas crianças  podem nos oferecer. Para tanto, é preciso por em prática o ato de 

ouvir. Ouvir o que nossas crianças anseiam e o que eles gostam para aproveitarmos tais 

interesses em nossas atividades. Também precisamos conhecer, quem é essa criança, quem é 

essa família. E por falar em família, é preciso aproximar cada vez mais os familiares da vida 

escolar de seus filhos para educação de sucesso. 

 

O projeto ainda não chegou ao fim, ainda temos muitas possibilidades a serem exploradas 

através da bolsinha mágica.    

 

ANEXOS  
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Atividades propostas a partir dos interesses da turma.  
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Beníccio levou para sua casa sua bolsinha e chegou na escola dizendo que seu B de Beníccio 

também era B de bolo. Atividade do dia: Receita de bolo de chocolate. 
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Surge o interesse pelos contos de fadas, o que surgiu através de atividades do projeto Bolsinha 

Mágica.  
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Grei 3 e as inúmeras possibilidades da Bolsinha Mágica.  
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           Suzanne Dias Santos Amorim 
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 UMEI Neusa Brizola         

RESUMO 

As Olimpíadas da China foi a inspiração para o início dos jogos escolares da UMEI Neusa 

Brizola. Observamos o comportamento das crianças durante os jogos e vimos como eles, de 

certa forma estavam envolvidos. Resolvemos então, nos reagrupamentos, promover uma 

semana de jogos para toda a UMEI. O mesmo foi um sucesso. Nesta atividade, as crianças 

passaram a conviver com crianças de outra faixa etária, outra professora e outros espaços que 

não fossem somente a sua sala de aula com o intuito de despertar no aluno o gosto pelo esporte, 

ampliar sua cultura, socialização e contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida. Este 

leva a criança a conhecer e praticar o esporte, por meio do jogo, podendo levá-los a 

compreender melhor e vivenciar valores como a cooperação, participação, e a 

corresponsabilidade, tudo isto, de forma lúdica, através de uma prática prazerosa, propiciando 

assim uma aprendizagem significativa. A receptividade foi tão boa que o mesmo passou a 

integrar o calendário permanente da unidade escolar. Desde então, esta atividade vem sendo 

realizada, todo ano, com grupos reagrupados por diferentes idades, despertando o interesse de 

todos, tanto de quem joga quanto de quem assiste. Em 2017, em comemoração a X edição dos 

jogos escolares, tivemos como tema as histórias infantis, seguindo o Projeto Pedagógico da 

unidade que tinha como tema, neste ano “UM MERGULHO NA LEITURA: 

INCENTIVANDO SONHOS E CRIANDO HISTÓRIAS”. Nesta edição, cada jogo lembrava 

uma história infantil já trabalhada em sala de aula, durante a realização do projeto do ano letivo 

visando assim, ampliar e estimular também, o gosto pela leitura desde a primeira infância, além 

de estar utilizando o jogo como um instrumento do ato educativo, oferecendo às crianças uma 

forma de aprendizado prazerosa, já que prazer e interesse são elementos fundamentais para que 

ocorra a  aprendizagem.  

 

PALAVRAS – CHAVE: Jogos; reagrupamento; aprendizagem 
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Relato de Experiência: 

Nossa inspiração para a criação do Projeto dos Jogos Escolares foi em, 2008 com os Jogos 

Olímpicos da China. Desde então, a UMEI Neusa Brizola já realizou 10 edições desta 

atividade. O Projeto em questão tem como intuito despertar no aluno o gosto pelo esporte, 

ampliando sua cultura, socialização e contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida. 

Entendemos que o esporte permeia toda a vida escolar dos nossos pequenos, sendo assim, 

buscamos trabalhar através da interdisciplinaridade, mostrando que o esporte vai muito além 

dele mesmo, e que utilizar o jogo como instrumento do ato educativo é oportunizar à criança 

uma forma de aprendizado interessante. Através do jogo, do esporte podemos trabalhar 

questões importantes, tais como: o respeito às regras, a alimentação saudável, o cuidado e a 

saúde do corpo, a valorização e o respeito ao próximo.  Toda esta vivência de valores pode ser 

desenvolvida de forma lúdica, gerando uma prática prazerosa, propiciando assim uma 

aprendizagem rica, dinâmica e significativa. 

“A aprendizagem é um processo de intervenção, no qual a criança domina e se 

apropria dos instrumentos culturais como os conceitos, as ideias, as linguagens e as 

competências” PPP, pág. 

Este projeto oportuniza a participação, integração e vivência dos alunos e suas famílias, 

professores e funcionários da UMEI, em uma convivência estimuladora do desenvolvimento 

motor, cognitivo, afetivo e social de nossas crianças. A realização dos Jogos escolares traz 

grande envolvimento de todos, desde a elaboração, organização até a execução.  

“O jogo é uma das atividades educativas com maior característica humana. Ele 

colabora na educação dos seres humanos não para que saibamos mais conhecimentos 

específicos como os da matemática, do Português ou do Voleibol, por exemplo. Ele nos educa 

para sermos mais humanos, o que, no quadro atual de nossa socialização, pode ser 

considerado muito.” ( Vilma Piccolo, Pág.81) 

Em 2017, nossa IX edição teve como temática as histórias infantis seguindo o tema do 

nosso Projeto Anual que se intitulava: “Um mergulho na leitura: incentivando sonhos e criando 

histórias”. 

As provas foram elaboradas a partir das leituras de histórias infantis e atividades 

realizadas em sala de aula, pelas professoras e seus alunos nos grupos de referência. 

O primeiro passo foi a elaboração de duas provas por cada professora da unidade 

escolar. Cada uma das provas deveria ser elaborada tendo como tema uma história infantil já 
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conhecida pelas crianças. As provas criadas pelas professoras recebem votos de toda a escola. 

Durante este processo, também são realizadas atividades de reagrupamento com as equipes 

para que possam criar um grito de guerra, um mascote e sua bandeira para a semana de 

competições.  

As provas escolhidas por voto serão as que farão parte da competição, que dura uma 

semana e a cada dia são realizadas duas provas. As provas escolhidas passaram por testes 

realizados pelas professoras em Reunião pedagógica, onde toda a equipe brinca e participa das 

provas, verificando o grau de dificuldade das mesmas, e assim separando-as por idade e criando 

as regras do jogo.  Escolhida as provas, é chegado o momento de separar e organizar todo o 

material necessário para as mesmas. As competições acontecem no horário da manhã, no pátio 

da escola. 

No primeiro dia, realizamos uma cerimônia de abertura, onde acontece o hasteamento 

da bandeira com todas as turmas e respectivas professoras, canto do hino nacional, 

apresentação das equipes, suas bandeiras e seus mascotes. Buscamos assim, estimular a 

valorização das manifestações culturais. Neste primeiro dia, realizamos uma prova de conjunto 

que envolva toda a equipe. 

Nos três dias que se seguem, são realizadas provas que envolvam os greis 2 e 3 e provas 

que envolvam os greis 4 e 5, para que todos participem todos os dias de competição. As 

equipes são identificadas por coletes coloridos que são entregues para as professoras com 

antecedência e usados também, durante as atividades em sala. Antes de cada prova, a 

apresentadora realizou a leitura de um breve resumo da história referente àquela prova. Os 

resultados são registrados em tabelas para formar as disputas entre as equipes, e aproveitamos o 

momento para fazê-los entender a importância do trabalho coletivo para o sucesso do grupo, 

assim como aprender a lidar com o ganhar e o perder.  No último dia, é realizada a cerimônia 

de encerramento e entrega das medalhas, onde todas as equipes, independente de resultados, 

recebem o prêmio.  Ao som do hino nacional, retiramos a bandeira do mastro. Ao final de cada 

dia, promovemos um grande baile com muita música infantil, para festejar e promover um 

momento de integração entre as equipes, mostrando que não conseguimos viver, crescer e 

vencer sozinhos!  Os alunos se reconhecem como sujeitos ativos e participantes de um grande 

grupo, paralelamente aos GREIs a que pertencem, assim como, entendem o significado do que 

é participação, parceria, cooperação e corresponsabilidade. Aprendem o sentido de unidade, e 

que somos todos UMEI Neusa Brizola. 

Provas realizadas: 
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 Grei 2:  

 História da Branca de Neve: colhendo maçãs 

Pegar o maior número de maçã da Branca de Neve 

            Dois grupos de quatro alunos (cada criança de um grei ou 2 do grei 2 e 2 do grei 3). Ganha 

o grupo que terminar primeiro e mais rápido. 

 História dos três porquinhos: 

Dois quebra cabeças da casinha de tijolos dos porquinhos. Cada equipe deverá montar seu 

quebra cabeça  corretamente em menos tempo. 

 Grei 3: Branca de Neve 

 Branca de Neve: Dança da maçã envenenada 

 As duplas de cada equipe irão dançar com a maçã na testa. Ganha o time que permanecer 

até o final com a maçã sem deixar cair. 

 Cachinhos dourados: Alimentando os ursos 

De um lado da quadra terá dois ursos com pratos na mão. Do lado oposto as equipes com 

colheres. O time que colocar mais colheres no prato do urso da sua equipe, é o vencedor. 

 Balde de chupetas: chupetas no balde 

Os integrantes das equipes precisam correr e jogar as chupetas nos baldes referentes a sua 

equipe. Quem acabar primeiro vence. 

 Grei 4:  

 O gato de botas: corrida do gato de botas 

Cada dupla irá correr com os pés amarrados. Vence quem chega primeiro sem desamarrar 

os pés. 

 Chapeuzinho vermelho: Ovo na colher 

Chapeuzinho vai fazer um bolo para vovó e precisa de muitos ovos. A equipe que 

conseguir levar mais ovos na colher e colocar na cesta será a vencedora. 

 Adivinha quem? 

A equipe que tiver maior número de acertos vence: 

a) Construímos casas? 

b) Levo doces para vovozinha? 

c) Meu nariz cresce quando minto? 

d) Tenho sete anões? 

e) Caí em um sono profundo? 

f) Tenho longas tranças? 

 Grei 5:   
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 Cinderela: jogo da cinderela 

Todas as crianças, das duas equipes tiram os sapatos e misturam dentro de um grande saco. 

Os sapatos são espalhados pelo chão. O grupo que conseguir se calçar os sapatos primeiro 

ganha o ponto. 

 Beleléu: jogo do Beleléu 

Dividir o pátio em dois ambientes, e espalhar pelo chão diferentes objetos. 

Cada participante deverá arrumar o ambiente, ganha a equipe que arrumar primeiro. 
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Refere-se a vários aspectos relacionados à gestão da Unidade Escolar: ações voltadas 

para a participação comunitária na escola, definição de objetivos e planos de gestão 

democrática, envolvimento das crianças nas deliberações (práticas de assembleias infantis ou 

outras que privilegiem a voz das crianças).  Também fazem parte deste eixo as estratégias que 

foram adotadas para a construção do Projeto Político Pedagógico das escolas, rotinas para a sua 

revisão ou outras relacionadas aos planos de trabalho. 

 

Mediação do eixo junto à Diretoria de Educação Infantil:  

 Márcia Nico 

 Mônica Bento 
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Visa abordar questões relativas a ações, projetos, experiências e iniciativas que 

promovam no cotidiano das Unidades a interação, o cuidado, a preservação e os conhecimentos 

relativos à biodiversidade e à sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício 

dos recursos naturais, combate ao consumismo e ao desperdício. 

 

Mediação do eixo junto à Diretoria de Educação Infantil:  

 Sandra Souza 

 Iraci Caputu 

 Fernanda Bortoni 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 

A MINHA, A SUA, A NOSSA IDENTIDADE 

 

Eixo Temático: As Infâncias, Ciências e a Natureza: práticas em Educação Ambiental  

 

Alessandra da Silva Ribeiro 

alenitribeiro@hotmail.com 

 

Priscila Coelho Lima Santos 

pricolimasg@gmail.com 

 

Bruna Patricia da Costa Ferreira 

Bruna-patricia2@hotmail.com 

 

UMEI Governador Eduardo Campos 

GREI 4 A 

 

RESUMO 

Construir a identidade implica conhecer os próprios gostos e preferências, além de dominar 

habilidades e limites, sempre levando em conta a cultura, a sociedade, o ambiente e as pessoas 

com quem se convive.  

Na educação infantil, a construção da identidade se dá a partir das relações estabelecidas entre 

crianças e o meio social, ampliando assim o conhecimento sobre si e também sobre o outro. 

A partir dessas relações e das observações de nosso grupo de referência percebemos o quanto a 

educação da infância vem se destacando dentro da educação básica, seja por suas 

particularidades, seja pela incessante vontade de nossos pequenos por descobrir o mundo. 

Ao escutarmos sensivelmente nossas crianças, percebemos o quanto podemos aprender com 

elas e sobre elas. Para isso se fez necessário a observação, a reflexão, a interação, o diálogo e o 

registro, surgindo assim o projeto “A minha, a sua, a nossa identidade”. 

O referido projeto se deu a partir da necessidade de maior estímulo ao autoconhecimento e 

também da valorização da autoimagem. Para isso, buscamos realizar atividades lúdicas as quais 

estiveram sempre de acordo com o interesse de nossas crianças, lançando mão de sua 

curiosidade inerente e com eles passamos a observar o mundo também pela ótica do “Ensino 

das ciências”. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Infância; Aprendizagem; Pesquisa 
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Ao iniciarmos o ano letivo com um grupo de crianças que não havíamos trabalhado no 

ano anterior pensamos logo em conhecê-los e nos fazer conhecidos. Diante disso a grande 

maioria dos professores que trabalham com crianças pequenas lançam mão de projetos sobre 

identidade.  

A Resolução CNE/CEB, de 17/12/2009 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil explicita em seu art 9° que as práticas pedagógicas que compõe a 

proposta curricular da Educação Infantil deve ter como um de seus eixos norteadores as 

interações e brincadeiras, garantindo experiências que promovam entre outras coisas o 

conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, 

corporais que possibilitem a movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito 

pelos ritmos e desejos da criança. 

Respaldados por essa resolução surge o projeto “A minha, a sua, a nossa identidade” 

que teve como objetivo principal promover a integração do grupo, estimulando a construção de 

uma autoimagem positiva de si e sobre o outro. 

Segundo o novo dicionário da língua portuguesa, identidade é o conjunto de caracteres 

próprios e exclusivos de uma pessoa. Embora saibamos que somos seres únicos, acreditamos na 

constituição do sujeito a partir das relações sociais estabelecidas. 

 

Por meio das explorações que faz, do contato físico com outras pessoas, da 

observação daqueles com quem convive, a criança aprende sobre o mundo, sobre si 

mesma e comunica-se pela linguagem corporal. (Brasil, 1998, p. 25) 

 

 

O projeto “A minha, a sua, a nossa identidade” nos fez dispor de propostas de atividades 

que viessem a articular com os desejos do GREI 4 A. Durante essas atividades, que 

considerávamos essenciais para um bom trabalho sobre identidade na Educação Infantil como 

cantigas que envolviam os nomes, brincadeiras de dança das cadeiras, entrevistas com as 

famílias sobre a história dos nomes entre outras, percebemos que as que mais chamavam a 

atenção de nossos pequenos eram aquelas que se tratavam do corpo. 

Diante do espelho disposto em nossa sala de atividades, as crianças observaram seus 

olhos, cabelos, altura, cor de pele, até mesmo as roupas que vestiam, o que incitou longas 

discussões nas nossas rodas de conversas. 

O autorretrato de artistas como Van Gogh foram observados e questões foram surgindo: 

“ - Por que ele está com essa roupa? ”, “ - Por que ele está tão sério? ”, “ – E nós, não iremos 

fazer? Bora, tia! ”. A partir disso fizemos nossos autorretratos. 

Voltando às nossas rodas de conversas recebemos, sem esperar, a seguinte pergunta: “ – 

Tia, como surgem as lágrimas? ”. Não esperávamos aquela pergunta, porque “naquele 
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momento” nossas atividades eram sobre autorretrato, Van Gogh... Não esperávamos porque 

gostaríamos que as perguntas estivessem dentro do assunto que dominávamos. 

As unidades de educação infantil, cujo trabalho é baseado em projetos, precisa deixar 

vir à tona os desejos e questões das crianças. Precisamos ouvir atentamente nossos pequenos 

para que o conhecimento de si e do mundo seja de fato construído por eles. 

 

Bom seria, se o ato de projetar na educação infantil, fosse assegurado por lei (e pelo 

bem das crianças), que de algum modo estimulasse creches e pré-escolas a não se 

prender ao que estão fazendo, mas a pensar em um futuro mais organizacional, 

didático e estrutural que considerasse a criança como um sujeito de sua própria 

aprendizagem, valorizando e mediando suas ações na construção de sua identidade e 

da sua autonomia. (SILVA, 2006, P. 45) 

 

 

Após aquela pergunta, que foi tida como o marco para o desenvolvimento do projeto de 

trabalho do GREI 4 A, e para que a identidade desse grupo fosse formada, vieram as respostas 

das próprias crianças: “ –As lágrimas surgem por causa do mar. ”, “ – A água do mar é salgada, 

nossa lágrima também é.”, “ – Isso! Temos um mar dentro da gente. ” 

De forma poética aquele grupo de crianças mudou o perfil das professoras que passaram 

a observar com maior atenção as rodas de conversas que aconteciam em espaços diversos da 

UMEI. Como bem destacou nosso patrono da educação Paulo Freire,  

                                             É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem formar é 

ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e 

acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, 

apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do 

outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. (Freire, 

1996, p. 25) 

 

 

Nas nossas rodas de conversas evidenciou-se o protagonismo infantil tão evidente em 

nossa unidade de educação. Esse espaço dialógico cultivado no GREI 4 A nos estimulou à 

práxis. 

Nosso grupo de referência encaminhou nossos trabalhos para a busca de informações e 

descobertas propiciado também pelas ciências. Arce, Silva e Varoto (2011) apontam que 

explorar o ensino das ciências para crianças pequenas é trabalhar com uma das principais 

motivações: a curiosidade pelo mundo e pelos homens. 

A pergunta sobre o surgimento das lágrimas suscitou pesquisas sobre a importância da 

afetividade na construção do conhecimento, bem como discussões à respeito dos sentimentos. 

Discutimos bastante o choro por diferentes motivações e o quanto a sensibilidade do outro nos 

afeta.  
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Essas discussões nos conduziram aos órgãos dos sentidos. Sempre buscando relacionar 

diferentes  assuntos, fomos explorando e descobrindo nossos órgãos e como a falta de 

“sensibilidade” de algum deles nos estimula a despertar aqueles sentidos menos aguçados. 

Assistimos à filmes, realizamos brincadeiras e utilizamos brinquedos como “cabra 

cega” e “caixa tátil”, a fim de entender um pouco mais sobre a visão e o tato, por exemplo. 

Buscamos explorar nossa UMEI pela sensibilidade de uma pessoa deficiente visual e, 

descobrimos juntos o motivo da faixa em relevo nos pontos de acesso aos diversos ambiente, 

assim como a escrita em braile nas portas. 

Através de nosso trabalho passamos a agregar de forma mais efetiva as crianças com 

necessidades educacionais especiais de outros GREIs às nossas rodas de conversas e 

brincadeiras. 

A cada dia nossos espaços de atividades, que deixou de ser restrito à “sala de aula”, 

foram se transformando em espaços de exploração, desenvolvimento de habilidades, 

argumentação e raciocínio. 

A construção de nosso túnel sensorial nos despertou à exploração de diferentes 

materiais, fazendo com que reinventássemos atividades outrora feitas, como por exemplo a 

confecção de letras móveis em biscuit, a utilização de algumas formas geométricas planas de 

lixa, além de desenhos em papéis de diversos e colagem em 3D. 

Esse túnel fora pensado pelo grupo como mais uma forma de mantermos contato com 

outros GREIs, pois por ser de fácil montagem/desmontagem veio a se tornar mais um espaço de 

brincadeiras e aprendizagem. 

Através do nosso túnel das sensações pudemos evidenciar o quanto as atividade de um 

GREI pode despertar a curiosidade e a interação de toda uma unidade de educação. 

Não faz mal repetir afirmações várias vezes feitas nesse texto - o inacabamento de que 

nos tornamos conscientes nos fez seres éticos. O respeito à autonomia e à dignidade 

de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns 

aos outros. (FREIRE, 1996, p. 66) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conscientes de sermos seres inacabados e que construímos nosso conhecimento de 

forma dialógica através das relações estabelecidas, instituímos em nosso GREI espaços onde 

buscamos humanizar o nosso processo educativo. 

Ter desenvolvido esse projeto nos fez perceber o potencial que nossas crianças possuem 

e também o poder de transformação que exercem sobre um professor. 

Acreditamos que a nossa identidade singular está em constante formação, mas que a 

identidade do nosso grupo tenha se “formado” ao longo desse ano. Pudemos nos mostrar 

autônomos, críticos, criativos, curiosos, pesquisadores e principalmente sensíveis. 
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RESUMO  

 

Considerando a distância cada vez maior entre os jovens e o mundo natural e o fato dos pais, 

das escolas e da sociedade em geral estarem desconectados da natureza, é urgente abordar 

pesquisas que investiguem a necessidade de contato com a natureza para o desenvolvimento 

saudável da criança. Neste trabalho foram discutidos os aspectos relativos ao processo de 

formação para a relação com a natureza, as críticas à busca de um futuro sobrevivível e a 

natureza como alternativa de saúde cognitiva. A pesquisa proposta teve como objetivo levantar 

fonte de dados em livros, em seminários e em pesquisas que evidenciam a importância da 

conexão da criança com a natureza, bem como a reconexão de seus pais com ela e como as 

escolas em espaços urbanos podem criar e propiciar o convívio diário em áreas verdes. Como 

caminho metodológico, foram analisados dados qualitativos e quantitativos, feitos por meio de 

uma análise das áreas verdes do município de Niterói, próximos à escola, e através de 

entrevistas à professores de crianças pequenas matriculadas na Educação Básica, Ensino 

Infantil (crianças de dois a seis anos), em instituições (públicas) do município de Niterói. Além 

da investigação do contato diário das crianças com a natureza nos espaços dessas escolas, foi 

observado também a relação das crianças com esses ambientes. O estudo conclui que devemos 

romper ao formato das escolas industriais, e que se faz necessário experimentar o mundo 

natural para proporcionar o amor à natureza, e assim se identificar como parte dela.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Criança; Conexão com a Natureza; Escola 
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INTRODUÇÃO 

 

A minha atuação como pedagoga do município de Niterói em uma escola de horário 

parcial de Educação Infantil, envolve a orientação ao professor no planejamento de atividades e 

na mediação de práticas educacionais que respeitem e valorizem a aprendizagem dessas 

crianças. Compreender como acontecem os processos de aprendizagem sempre foi instigante 

para mim e, na análise de metodologias e estratégias de ensino, sempre recorria ao ensino de 

ciências.  

Já entendendo que a curiosidade é o primeiro passo para a aprendizagem e que as 

crianças estão sempre explorando o mundo na busca de saber mais e mais. As minhas sugestões 

pedagógicas estavam ligadas à experimentação. Na minha observação e interação com os 

pequenos, via essa necessidade deles e minha também. 

Vivi muito tempo distante da natureza e em 2003, atuei em uma escola localizada em 

um sítio, que me favoreceu recordar da minha infância, resgatar meu amor à natureza. 

As minhas memórias mais afetivas da infância vêm do contato com a natureza: subindo 

em árvores, pegando a fruta lá de cima; fazendo coroa de princesa com flores e capim; nadando 

no rio; brincando de fazer comidinha com frutos, folhas, água e terra; explorando caminhos no 

mato, barro, pedras; contando vagalumes e sempre acompanhada de meus irmãos, primos, pais, 

avós. 

Em 2006, me deparei com um grande desafio: trabalhar numa escola de tempo integral 

do município de Niterói, orientando professores de crianças entre um e seis anos, praticamente 

sem espaços que possibilitassem o brincar e aprender ao ar livre.  

Hoje atuo na Unidade de Educação Infantil (UMEI) Julieta Botelho, uma das três 

escolas de horário parcial de Educação Infantil desta rede, com uma estrutura um pouco melhor 

em termos de espaços abertos, porém ainda muito urbana.  

Nessa perspectiva, encantada com o tema criança e natureza, iniciei um projeto com 

objetivo de verificar que mesmo as escolas em áreas urbanas e com pouco espaço, podem 

propiciar o convívio das crianças em áreas verdes. 

 

CRIANÇA E NATUREZA 

Considerando a distância cada vez maior entre os jovens e o mundo natural e o fato dos 

pais, das escolas e da sociedade em geral estarem desconectados da natureza, entendi que era 

urgente abordar pesquisas na escola que investigassem a necessidade de contato com a natureza 

para o desenvolvimento saudável da criança. O Instituto Alana cita que:  

... o convívio com a natureza na infância, especialmente, por meio do brincar livre, 

ajuda a fomentar a criatividade, a iniciativa, a autoconfiança, a capacidade de escolha, 

de tomar decisões e de resolver problemas, o que por sua vez contribui para o 
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desenvolvimento integral da criança. Isso sem falar nos benefícios mais ligados aos 

campos da ética e da sensibilidade, como encantamento, empatia, humildade e senso 

de pertencimento (INSTITUTO ALANA, 2018, p. 17).  

 

Nesse sentido, o contato com a natureza e as brincadeiras ao ar livre são fundamentais 

para o desenvolvimento das crianças. A vivência com a natureza estimula um senso de cuidado 

com a mesma e de consciência da importância de preservá-la. 

Para Tiriba (2010), o pertencimento à natureza está se perdendo no processo de 

produção da vida moderna e se reproduz na vida social cotidiana e nas escolas. As crianças não 

têm no dia-a-dia da escola e no seu entorno acesso à terra, areia, água, vegetação, sol.  

Em muitos casos, crianças de creche passam mais de sete horas por dia no ambiente 

escolar e muitas dessas escolas não possuem ambientes naturais ou espaços que possibilitem o 

brincar e aprender ao ar livre. O jornalista Richard Louv (2018), que se dedica a estudar o tema, 

criou o termo “transtorno de deficit de natureza” para assinalar o pouco convívio que muitas 

crianças têm hoje com esse universo. 

Dados presentes na pesquisa do Instituto Alana (2016), apontam que 80% da população 

brasileira vive em cidades e metade dela se sente insegura nesse local, já as crianças que vivem 

em áreas urbanas passam 90% do tempo em espaços fechados. Contudo, a Sociedade Brasileira 

de Pediatria recomenda hoje que as crianças brinquem pelo menos uma hora do dia ao ar livre.  

Entendendo que muitas crianças passam a maior parte das horas do dia em espaços 

fechados, seja na escola ou em casa, vejo a escola como um lugar que deve favorecer o 

encontro da criança com a natureza.   

Tiriba (2010) afirma que a educação ambiental não pode estar ausente nas escolas, e que 

deve estar “...fundada na ética do cuidado, respeitadora da diversidade de culturas e da 

biodiversidade” (TIRIBA, 2010, p.2).  

A função social da escola hoje precisa ser revista. O estilo de vida urbano mudou 

significativamente, as crianças geralmente passam muito tempo na escola e há uma pressão 

muito grande em escolarizá-las. Não podemos mais só pensar numa escola no sentido de só 

transmitir conhecimento para as crianças, isso é importante, mas não só. As instituições se 

configuram como espaços de aprisionamento e quanto mais velhas as crianças, mais 

emparedadas estão. Segundo Louv (2018), devemos reconectar as crianças com a natureza e a 

saúde da natureza depende dessa conexão. 

 

CONEXÃO COM A NATUREZA 

A ideia inicial do projeto foi verificar como a escola poderia aproveitar os espaços 

verdes da cidade para a conexão da criança com a natureza e levantar informações de como ela 
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poderia se apropriar desses territórios, compreendendo-os como espaços também educativos. 

Então, investiguei alguns espaços próximos à UMEI e busquei parceria com estes.  

A nossa instituição está localizada ao lado da Casa Oliveira Vianna, um museu que 

inicialmente não nos remeteria à uma visita por conta da faixa etária das crianças, porém seu 

jardim e “floresta”, como dizem as mesmas, nos aproximou. O próprio museu, percebendo o 

interesse dos pequenos por sua vegetação, elaborou estratégias de visitas e tem como proposta 

hoje montar uma horta em parceria com a escola. 

Como nos localizamos no centro da cidade de Niterói, e temos a facilidade de nos 

locomover com a parceria das famílias, visitas ao Horto do Fonseca, Museu de Arte Moderna, 

Museu do Ingá, Praia de Icaraí, Solar do Jambeiro, são frequentes na UMEI, e facilitaram para 

a compreensão do contexto e do entorno no qual a escola está inserida. 

Em conjunto, buscamos caminhos para a recomposição dos espaços escolares, 

“verdejando-os”. Parecia um desafio, porém a parceria de funcionários da escola foi 

fundamental para o desenvolvimento do projeto.  

Uma das funcionárias do quadro de apoio, da Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN) 

na Unidade, é a nossa mentora no intuito de tornar a nossa UMEI mais verde, seu interesse 

pelas plantas favoreceu a recomposição de um dos espaços da escola, que hoje utilizamos para 

aproximar mais a criança da natureza.  

                     

A participação de professores da instituição foi feita a partir de entrevistas e desenvolvi 

uma formação para a sensibilização sobre o tema. A grande maioria recorda em sua infância 

momentos de contato com a natureza e reconhece que seus filhos ou alunos têm menos 

experiências na natureza da que eles tiveram na mesma idade. Alguns docentes abordaram que 

é na escola que seus filhos têm mais contato com a natureza, principalmente em passeios 

escolares. 

Dessa forma, volto a ressaltar que é necessário a escola favorecer o convívio diário da 

criança com a natureza, visto que a maioria das escolas de Educação Infantil da rede municipal 

de Niterói é de horário integral. 

Acredito que seja importante destacar que, realizei essa pesquisa com nove turmas das 

doze da Unidade Escolar, e uma delas já desenvolve um projeto desde o ano passado, com a 
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mesma professora regente, referente ao convívio diário da criança com elementos da natureza. 

Esse grupo, assim que chegou em um dos parques da escola, não buscou os brinquedos de 

plástico ali presentes, cataram gravetos, desenharam com os mesmos no chão de areia e pedras, 

colheram folhas para fazer uma fogueira, devido à curiosidade sobre o elemento fogo, assunto 

que estavam pesquisando na turma.  

               

O fato nos aponta como é primordial o convívio com a natureza na infância para 

compreendê-la e respeitá-la. Como também, que o ensino por experimentação fomenta 

estratégias para o aluno argumentar e analisar criticamente as situações que vivencia.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É um fator importante repensar a formação dos profissionais, não só de professores, 

pediatras, psicólogos etc., entender o quanto os nossos aprendizes estão precisando de 

ambientes abertos e verdes. Para melhor compreensão disto, os educadores têm que 

experimentar, vivenciar também essa natureza nos seus espaços de formação.  

Devemos reafirmar o rompimento ao formato das escolas industriais, apesar das Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN, 9.394/96) e Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEI, 5/2009) já legitimarem isso, e se faz necessário experimentar o 

mundo natural para proporcionar o amor à natureza, e assim se identificar como parte dela, não 

só as crianças como nós profissionais. Nós só cuidamos daquilo que conhecemos, daquilo que 

amamos.  

Como está previsto nas DCNEI, as práticas pedagógicas que compõem a proposta 

curricular da Educação Infantil devem promover também “...a interação, o cuidado, a 

preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim 

como o não desperdício dos recursos naturais.” (BRASIL, 2009, p.26). 

Há a necessidade de buscarmos caminhos que nos levam à dizer não ao consumismo, 

questionar os nossos padrões culturais e incentivar as relações humanas com a natureza para 

aprendermos a preservá-la.  
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Precisamos aproximar também os pais. A escola pode possibilitar momentos para pais e 

filhos compartilharem de espaços abertos e verdes, levá-los a perceberem o quanto estar nesses 

ambientes pode proporcionar de bem estar às crianças e a si próprio. 

Essas ações, favorecem a escola se ressignificar como um lugar que possibilite a criança 

desenvolver seu potencial e a se relacionar com os ambientes naturais, dentro e fora da mesma. 

Vejo isso como fundamental para a integralidade do desenvolvimento das crianças e para a vida 

do planeta Terra.  
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“A criança como protagonista na construção de uma aprendizagem significativa” 
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RESUMO     

O projeto surgiu a partir da curiosidade das crianças dos GREIs (Grupo de referência infantil 2 

e 4), que observavam o caminho que as formigas no parquinho estavam trilhando. Elas ficaram 

muito impressionadas, pois as formigas carregavam um pedacinho de folha nas costas e 

andavam enfileiradas.  A partir daí, foi-se pensado na construção deste projeto. Durante o 

projeto surgiu uma lagartixa parada na casinha do parquinho da Creche que chamou muita 

atenção das crianças, despertando várias curiosidades e perguntas. Assim foram introduzidos 

também no projeto, outros animais ligados à teia da cadeia alimentar dos insetos aos quais 

poderiam responder aos anseios e questionamentos das mesmas.  Percebeu-se que a melhor 

forma de responder as curiosidades que surgiram, seriam principalmente através da literatura, 

introduzindo as artes plásticas, dramatizações, pesquisas, musicais, culinária, ciências, ética e 

cidadania, perpassando assim por todos os gêneros linguísticos e com a interdisciplinaridade 

dos eixos temáticos na educação infantil. A partir do convívio diário com a natureza as crianças 

foram despertando vários interesses e protagonizando questionamentos sobre insetos e resíduos 

encontrados no parquinho. Favorecendo o aprendizado para que elas pudessem descobrir nas 

experiências com a natureza,  respostas às sua curiosidades espontâneas, produzindo saberes e 

construindo sua própria aprendizagem. 

                 

PALAVRAS-CHAVE: Insetos; sentidos; artes; literatura   
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 INTRODUÇÃO             

              Foram pesquisados vários autores da literatura infantil e conceituados nomes ligados 

ao desenvolvimento da criança. Não se pode apenas introduzir conceitos para serem impostos 

na aprendizagem destas, segundo Vygotsky, “podemos dizer que aprendizagem é o produto da 

ação dos adultos que fazem a mediação no processo de aprendizagem das crianças, sendo um 

aspecto necessário e fundamental no processo de desenvolvimento. O desenvolvimento é o 

resultado da convivência social, pelo processo de socialização, e depende da aprendizagem no 

meio social, principalmente aquela sistematizada no meio escolar.” 

Criar na escola ricos entornos de produção de aprendizagem de caráter natural e recursos 

cultivados é a melhor estratégia para a formação das competências, ou seja, entornos culturais 

em que os problemas e as situações habituais da vida natural e social sejam vividos, mas com 

linguagens, significados, ideias, modelos, expectativas e horizontes mais elaborados, 

cultivados, permanentemente submetidos ao questionamento, ao contraste e à crítica pública. 

Participar de projetos culturais, científicos, artísticos ou tecnológicos de elevada qualidade é a 

melhor garantia de formação das competências necessárias para a participação ativa nos 

complexos cenários sociais contemporâneos. Este propósito e este programa requerem 

definitivamente refundar, reinventar a escola que conhecemos. Reduzir o espaço de reprodução 

e ampliar ao máximo o espaço de produção e aplicação parece ser a chave para favorecer um 

ensino que eduque e que favoreça o desenvolvimento autônomo dos sujeitos do século XXI 

(PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 160).  

 Este projeto atende a metodologia de projetos investigativos. De acordo com Hernández e 

Ventura (1998 apud KOFF, 2009), os projetos de trabalho valorizam um sentido da 

aprendizagem que quer ser significativo, ou seja, que pretende conectar o que os alunos já 

sabem com a temática a ser trabalhada. E quanto mais o professor for capaz de fazer essas 

conexões, mais favorável será a atitude do aluno para o conhecimento e melhores serão as 

condições para sua aprendizagem. Dessa forma, devem ser considerados alguns aspectos, tais 

como: Protagonismo dos alunos, seja na escolha de temas, na formulação de hipóteses, seja na 

elaboração das perguntas a respeito do que se deseja saber; Parceria dos professores na 

definição de um índice para orientar a pesquisa em múltiplas e variadas fontes de informação; 

sistemática organização e/ou realização de dossiês ou sínteses, bem como a elaboração de 

diversos produtos, criados em diferentes linguagens para expressar as descobertas e/ou 

aprendizagens realizadas; O incentivo à auto avaliação e à avaliação recíproca, contínua e 

global dos resultados alcançados. 
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A vivência de inúmeras e múltiplas atividades individuais e/ou coletivas, o uso de 

variados espaços de trabalho e a flexibilização dos tempos escolares (HERNÁNDEZ, 

1998 apud KOFF, 2009) são outros aspectos relevantes na configuração dos projetos, 

enquanto uma estratégia possível de (re) organização do currículo e da prática 

educativa na escola. Vale lembrar que “as pessoas estabelecem conexão a partir dos 

conhecimentos que já possuem e, em suas aprendizagens, não procedem por 

acumulação, e sim pelo estabelecimento de relações entre diferentes fontes e 

procedimentos para abordar a informação”. (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p. 

57 apud KOFF, 2009)  

 

Araújo (2008) argumenta que, ao defendermos a metodologia de projetos como 

ferramenta pedagógica estratégica, reconhece-se a importância do conhecimento em rede. A 

rede é entendida como metáfora para a representação do conhecimento e possui, como material 

constitutivo de sua teia de relações, as significações expressas por Machado (1995, p. 138 apud 

ARAÚJO, 2008):    

 Compreender é apreender o significado; Apreender o significado de um objeto ou de 

um acontecimento é vê-lo em suas relações com outros objetos ou acontecimentos; os 

significados constituem, pois, feixes de relações; As relações entretecem-se, articulam-se em 

teias, em redes, construídas social e individualmente e em permanente estado de atualização; 

Em ambos os níveis – individual ou social – a ideia de conhecer assemelha-se a de enredar.           

                    Pérez Gómez (2015) também destaca os principais elementos da metodologia 

pedagógica baseada na investigação e na elaboração de projetos, problemas e situações: 

Principais Elementos da Metodologia Pedagógica de Projetos, Problemas e Situações (PÉREZ 

GÓMEZ, 2015, pp.114-115): Os alunos devem assumir a responsabilidade de sua própria 

aprendizagem, e o professor atuar como tutor, orientador, conselheiro que apoia de forma 

contínua os processos de aprendizagem Os projetos devem envolver investigação e construção 

do conhecimento. Os problemas devem ser autênticos, aqueles que preocupam as pessoas do 

mundo real que rodeia o aprendiz. Os problemas, projetos ou situações devem ser apresentados 

de forma aberta e pouco estruturada, de modo que permitam a investigação livre e criativa e a 

formulação de múltiplas hipóteses e caminhos de busca, e não como problemas simples que 

podem ser abordados por meio de soluções mecânicas; A aprendizagem deve abranger e 

integrar várias disciplinas e campos do conhecimento, pois os projetos, situações e problemas 

reais exigem abordagens multi e interdisciplinares e a fragmentação disciplinar terá dificuldade 

ou impedirá o desenvolvimento desta metodologia. A colaboração é essencial.  

OBJETIVOS 

             Este projeto teve como objetivo principal o gosto pela descoberta da natureza ao redor 

das crianças, foi pensado para que esta pudesse construir seu saber, produzir conhecimento 

significativo e real no convívio diário com a natureza ao seu redor. A intenção de abrir e 
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desenvolver os 5 sentidos e a percepção dos sons, cores e texturas naturais. Aprender a ouvir e 

ter atenção na escuta de uma história; desenvolverem a oralidade, o vocabulário; o gosto pelas 

ciências da natureza; socializar e interagir nas dramatizações e apresentações internas para 

outras crianças dos outros GREIs e também para os pais e comunidade; Favorecer a desinibição 

e a autoestima; Conhecer a importância dos insetos para a polinização das flores e adubo da 

terra e na cadeia alimentar de várias espécies; trabalhar a motricidade fina e ampla; questionar 

o que é ética, cidadania e solidariedade; despertar as percepções que compõem a natureza, 

instigando e favorecendo oportunidades vivenciadas durante o parquinho no contato com a 

natureza; promover oportunidades de experiências que possam protagonizar curiosidades e 

desencadear saberes diversos e singulares; fazer com que a criança construa sua própria 

hipótese e que sua aprendizagem possa ter significado; trabalhar dentro de uma visão 

multidisciplinar e contextualizada, favorecendo as diferenças, valorizando a singularidade, 

despertando o senso crítico, a autoestima, e a satisfação no ato de aprender.  Enfim, reconhecer-

se como indivíduo corresponsável no equilíbrio do mundo que o cerca.   

METODOLOGIA 

                  A partir destas pesquisas, usamos a metodologia dos contos e recontos dos enredos 

das histórias infantis; dramaturgia destas histórias; brincaram de repetições de rimas e de 

invenções de outras novas rimas; brincaram com as palavras, cantaram músicas e inventaram 

outras;  pesquisaram sobre a vida dos insetos e suas curiosidades; confeccionaram bichinhos de 

sucata que participaram das histórias contadas; compararam as semelhanças e diferenças entre 

as histórias e entre os insetos; foi promovido o recolhimento de resíduos naturais do parquinho, 

como sementes, folhas secas, galhos secos, casca de árvores, e outros para as oficinas de artes 

criadas através de suas próprias criatividades;  foi favorecida a percepção auditiva, visual, 

olfativa e tátil através do convívio diário com a natureza do parquinho, sentindo a natureza com 

seu corpo; Ouviram muitas  história sobre insetos para dar voz e significado as curiosidades 

espontâneas delas; trabalharam com as noções matemáticas, medindo quantidades, separando 

por tiragem, ordenando por tamanho, sequenciando e comparando as diferenças e semelhanças 

entre os resíduos naturais do parquinho; plantaram, colheram e aprenderam a cuidar de uma 

planta; relacionaram os insetos na cadeia alimentar;  tiraram fotos de todos os processos do 

projeto vivo para exposição aos pais e comunidade, na feira literária; apresentaram 

dramatizações das poesias trabalhadas; conheceram outros gêneros linguísticos;  colocaram a 

mão na massa para construir biscoitos de maisena de bichinhos trabalhados no projeto, 

incluindo assim o gênero receita; deixaram que surgir outros protagonistas na construção do 

projeto, como  a lagartixa, dando assim voz à curiosidade delas, sempre que um novo inseto 

encontrado  surgisse  no momento do parquinho.   
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                    Tendo como base Candau e Koff (2015), defendem os processos de ensino-

aprendizagem orientados no sentido de: Valorizar a construção da autonomia do aluno, 

reconhecendo-o sujeito da construção da sua história particular e da história em geral; Ampliar 

e/ou reforçar os mecanismos para o seu autoconhecimento, valorizando processos de 

construção de identidades; Reconhecer e valorizar os diferentes sujeitos socioculturais 

presentes e, consequentemente, fazer dialogar os diferentes grupos culturais que nela circulam; 

Trabalhar os conflitos que emergem das relações interpessoais, apostando no potencial dos 

mecanismos de negociação e na construção coletiva de normas/regras e/ou códigos de 

convivência; Reconhecer, valorizar, fazer dialogar e/ou articular diferentes saberes, 

incorporando diversas narrativas e linguagens; valorizar e empregar procedimentos 

metodológicos diversificados, dando ênfase ao diálogo, à participação e à produção coletiva 

e/ou colaborativa, sem deixar de valorizar a experiência e a produção de cada um; Conceber e 

realizar processos de ensino-aprendizagem contextualizados, tendo presente que os contextos 

são multiculturais, sem negar a busca pela igualdade de direitos; Buscar o diálogo entre as 

práticas vividas na escola e as demais práticas sociais.    

                Concluindo , as crianças puderam vivenciar todos os dias no parquinho a 

aprendizagem construída por elas, e assim demonstraram cada dia mais o interesse em aprender 

brincando de escoteiros descobridores de insetos e sensações corpóreas múltiplas absorvidas e 

vivenciadas no concreto. Construíram hipóteses, pesquisaram suas dúvidas junto com as 

professoras e amaram ser protagonistas de suas próprias aprendizagens. 

O processo de auto avaliação e de avaliação em pares é fundamental para identificar 

os pontos fortes e fracos de cada indivíduo e do grupo como um todo, de modo que 

possam estabelecer processos de melhoria para o futuro. É importante ressaltar que 

todos os aspectos listados devem estar em consonância com reconhecimento de que a 

escola tem papel relevante na perspectiva da afirmação da justiça – social, cognitiva e 

cultural – assim como da construção de relações igualitárias entre os diferentes grupos 

socioculturais e da democratização da sociedade, por meio de políticas que articulam 

os direitos da igualdade e da diferença (CANDAU e KOFF, 2015).  
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“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E 

ensinar e aprendernão pode dar-se fora da boniteza e da alegria.” 

Paulo Freire 

RESUMO 

O trabalho descreve o uso de múltiplas linguagens na abordagem da temática da alimentação na 

educação infantil. Desenvolvido na Creche Comunitária Instituto Dr. March, o projeto deu 

continuidade à abordagem da mesma questão sob o eixo da sustentabilidade e do meio 

ambiente, apresentado na realização passada do seminário. O presentetrabalho descreve,então, 

as ações desenvolvidas sob as óticas da arte, da imaginação e da ludicidade na exploração dos 

conhecimentos e das experiências vivenciados pelos alunos no plantio, cuidado e colheita dos 

alimentos, abordados no projeto anterior. Na vertente da arte, as ações exploram a criatividade 

dos alunos, e envolvem a produção de pinturas nos ambientes comuns da creche, bem como no 

muro da horta, pinturas essas onde os alunos expressam suas preferências e conhecimentos dos 

alimentos. No tocante à imaginação, são desenvolvidas atividades para a produção de texto 

coletivo, construído a partir da vivência dos alunos. Nesses depoimentos de grande riqueza 

pedagógica, os alunos expressam sua compreensão e entendimento das experiências 

vivenciadas. A abordagem lúdica vale-se de brincadeiras e jogos pedagógicos explorando os 

conhecimentos adquiridos na horta, tais como: o Mercadinho; o Jogo da Memória, no qual, 

além dos nomes, são trabalhadas as qualidades dos alimentos; o Quebra-cabeça do Tomate, 

confeccionado com palitos de picolé; o Jogo da Velha; e o Papa Tudo, boneco de porte 

expressivo, colocado no refeitório e alimentado pelos alunos na hora das refeições, quando 

introduzem na boca do Papa Tudo, um alimento simbólico de sua preferência e que 

normalmente a própria criança não comeria.O trabalho tem uma avaliação contínua para a 

adequação de novos saberes, troca de experiências e vivências, mas sempre sobre a ótica da 

alimentação saudável e da sustentabilidade. 
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INTRODUÇÃO 

Sabe-se que é na Educação Infantil que se desenvolve e concretiza diferentes interações 

com o mundo e o cotidiano e esses aprendizados e vivências levarão a criançaa conhecer as 

várias linguagens, contextos, modos de ver e interpretar o mundo que a cerca. Sendo assim é 

fundamental que esse aprendizado seja construído com base em conhecimentos prazerosos 

através de propostas que integrem conteúdos diversificados e significativos. 

É com essa proposta que a Creche Comunitária Instituto Dr. March trabalha. Por este 

motivo deu-se continuidade ao projeto “Escola na Horta”, dessa vez com foco nas artes, na 

imaginação e na ludicidade. 

É consenso que alimentar-se de forma saudável é fundamental para o desenvolvimento 

integral de todos os indivíduos.Vive-se em um país onde a fome e a desnutrição ainda são 

graves problemas sociais,porém, ao tempo tempo, verifica-se o crescimento da obesidade 

infantil. Então,o tema da educação alimentar e nutricional é central, e a escola é um agente 

fundamental nesse sentido.  

Para a nutricionista Vanessa Manfre, as instituições educacionais são um espaço 

privilegiado, uma vez que acompanham as diversas fases do desenvolvimento desde a primeira 

infância, etapa em que começam a se moldar os hábitos alimentares que repercutirão por toda a 

vida. 

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho descreve as ações em desenvolvimento na Creche Comunitária 

Instituto Dr March que dão continuidade as diretrizes anteriores, valendo-se das óticas da arte, 

da imaginação e da ludicidade na exploração dos conhecimentos e das experiências vivenciados 

pelos alunos no plantio, cuidado e colheita dos alimentos, abordados no projeto anterior. 

Na vertente da arte, as ações exploram a criatividade dos alunos, e envolvem a produção 

de pinturas nos ambientes comuns da creche, pinturas essas onde os alunos expressam suas 

preferências e conhecimentos dos alimentos. No tocante à imaginação, são desenvolvidas 

atividades para a produção de texto coletivo, construído a partir da vivência dos alunos em seu 

contato com a horta e os alimentos.  

Nestes depoimentos, de grande riqueza pedagógica, os alunos expressam suas 

observações, ideias, planos, pensamentos, emoções e valores.A abordagem lúdica vale-se de 

http://educacaointegral.org.br/glossario/desenvolvimento-integral/
http://educacaointegral.org.br/glossario/desenvolvimento-integral/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/12/1564053-brasil-reduz-fome-mas-pessoas-nessa-situacao-vivem-pior-aponta-ibge.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/12/1564053-brasil-reduz-fome-mas-pessoas-nessa-situacao-vivem-pior-aponta-ibge.shtml
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brincadeiras e jogos pedagógicos explorando os conhecimentos adquiridos na horta.O trabalho 

tem uma avaliação contínua para a adequação de novos saberes, troca de experiências e 

vivências, mas sempre sobre a ótica da alimentação saudável e da sustentabilidade. 

No eixo das artes visuais desenvolvemos ações como: pinturas nos ambientes comuns 

da creche, bem como no muro da horta,oportunidade em que puderam expressar suas 

preferências e conhecimentos dos alimentos; releitura da pintura “Vendedor de Frutas” de 

Tarsila do Amaral, que permitiu às crianças desenharem suas percepções do quadro da pintora, 

expressando aquilo de maior relevância para o olhar individual de cada um; trabalho com 

diferentes materiais como garrafas PET para a construção de um regador para a horta. 

No eixo da música comtemplou-se a construção de instrumentos, como chocalhos com 

garrafas PET e sementes da horta, dando espaço para a imaginação e percepção de 

possibilidades, chocalhos esses que depois foram incorporados às bandinhas com os demais 

instrumentos; trabalho com a canção popular “Abóbora faz Melão, de Melão faz Melancia”, no 

qual os alunos, além de manusear uma abóbora colhida em nossa horta, identificaram sua cor, 

experimentaram sua textura e ao final saborearam uma sopa de abóbora com cebolinha; 

trabalho com a canção “Pomar”, da dupla Palavra Cantada, onde as crianças estabeleceram 

relações entre as frutas e suas respectivas árvores frutíferas; foi trabalhada também a canção 

“Salada de Fruta”, sempre objetivando o aumento do vocabulário, o conhecimento das formas 

entre outros. 

No eixo da linguagem oral, desenvvolveu-se rodas de história com textos diversos, tais 

como “A cesta da Dona Maricota” de Tatiana Belinky; “Em raiz cresce o que planta o coração” 

de Luciene Prado; “O menino que não gostava de comer alface” da professora Carina Pestana; 

“Sopa de pedra”, lenda da cidadede Almeirim, situada no coração da região do Ribatejo em 

Portugal. Através desses textos, foram abordadas diferentes questões tais como hábitos e 

condições alimentares, trazendo para a conversa situações como a de alguns alunos que têm 

dificuldade de ingestão de legumes, como a berinjela, pouco agradável aos seus olhos, e de 

algumas frutas. Trabalhou-se também a questão das ervas medicinais plantadas em nossa horta. 

A questão daqueles que não dispõem de recursos financeiros para a compra dos alimentos, 

também foi trazida à reflexão dos alunos. O resultado do trabalho é sentido no refeitório, 

quando os alunos fazem as refeições e relacionamàs histórias ouvidas, relembrando a 

importância dos mesmos para a saúde. 

No eixo da ludicidade e da imaginação, deu-se espaço para a criatividade nas 

brincadeiras teatrais onde as crianças se expressaram livremente através da dramatização de 

histórias contadas, com diálogos e final criados por eles. Foi com a criação dessas histórias 
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imaginárias, algumas das quais com personagens do cotidiano da criança que eles trouxeram, 

em algumas ocasiões, seus medos e temores pessoais, podendo assim exteriorizar de forma 

espontânea seus sentimentos, ajudando a entendê-los melhor e buscando formas de ajudá-los. 

 

CONCLUSÃO 

A brincadeira favorece a auto-estima das crianças, auxiliando-as a superar 

progressivamente suas aquisições de forma criativa. Brincar contribui, portanto, para a 

interiorização de determinadas posturas e ações que terão quando foremcidadãos adultos no 

âmbito de grupos sociais diversos. 

Deste modo compreende-se que com o projeto “Escola na Horta: arte, a imaginação e 

ludicidade” foi possível proporcionar às crianças da crecheaprendizado significativo para seu 

desenvolvimento integral, uma vez que a brincadeira espontânea envolve o prazer, a 

criatividade e o entretenimento, tendo como produto final o exercício do aprendizado de futuros 

cidadãos que exercerão seus direitos e cumprirão seus deveres com eles próprios, com seus 

próximos, com o meio ambiente e com a vida do seu planeta.  
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Visa abordar questões étnico-raciais, de gênero, de sexualidade, de pluralidade cultural 

e de questões que envolvem a inclusão de crianças com deficiência como aspectos relevantes 

para o combate às desigualdades, assegurando o reconhecimento e a valorização das diferenças 

e exercício da cidadania. 

 

Mediação do eixo junto à Diretoria de Educação Infantil:  

 Cristiane Gonçalves 
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 Rosana Ribeiro 
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 RESUMO  

 

O Projeto tem como objetivo desenvolver alguns conceitos da etnomatemática, com ênfase nos 

conhecimentos indígenas, na observação da geometria presente na natureza nas artes, e também 

na literatura infantil desenvolvendo assim o domínio do raciocínio lógico matemático. Que as 

crianças conheçam e valorizem o raciocínio que nos ajudam na sobrevivência do cotidiano. De 

acordo com Ubiratan D´Ámbrósio: “Estamos focalizando nossa atenção na geração de uma 

forma de conhecimento que vai permitir a um indivíduo reconhecer formas, figuras, quantificar 

grupamentos de objetos, animais, árvores, relacionar os elementos desses conjuntos, ordená-

los, classificá-los e assim poder tratar de situações que se apresentam ao indivíduo, resolver 

problemas associados a essas situações, criar modelos que permitam definir estratégias de 

ação”. A matemática sempre esteve presente, seja pra contar o tempo, observar a natureza e 

suas modificações em determinados períodos, classificar os animais e vegetais, confeccionar os 

objetos para adorno, dar significado as linhas através da arte. Em todos os continentes, temos as 

expressões artísticas de povos que deixaram os registros de suas formas de viver, sejam em 

paredes de cavernas, em construções de pedras, demonstrando conhecimento matemático. 

Queremos observar junto com as crianças o raciocínio lógico matemático que está presente na 

vida, quando elas constroem blocos, quando explicam o caminho pra sua casa, nas idades, nas 

festas que acontecem pra contar o tempo, em tudo está presente o que chamamos de 

“Matemática”, mas no seu sentido completo e inclusivo, ou seja, etnomatemática. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Etnomatemática, Arte, Identidade. 
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Desenvolvemos, ao longo deste ano letivo, o Projeto Pedagógico: A Matemática está em 

tudo.  Nossas práticas acontecem de forma transdisciplinar, em todas as atividades, temos o 

cuidado em apresentar os conteúdos na sua totalidade, englobando todas as áreas do 

conhecimento. 

Foram utilizados alguns conceitos matemáticos, pensando o conceito da 

etnomatemática, com ênfase nos conhecimentos indígenas, na observação das construções de 

seus utensílios, como colares, pulseiras, cestos, as linhas feitas em argila, nas formas 

geométricas e suas cores, utilizadas, demonstrando conhecimento e domínio do raciocínio 

lógico matemático. 

Observamos as diferentes moradias feitas pelas etnias indígenas, percebendo os 

formatos, os materiais utilizados e as posições em que se localizam nas aldeias e pensar sobre 

essas construções, comparando com nossas próprias casas.  

Queremos que as crianças conheçam e valorizem o raciocínio lógico que nos ajudam na 

sobrevivência do cotidiano. De acordo com Ubiratan D´Ámbrósio: 

Estamos focalizando nossa atenção na geração de uma forma de conhecimento que vai 

permitir a um indivíduo reconhecer formas, figuras, quantificar grupamentos 

(conjuntos) de objetos, pessoas, animais, árvores, relacionar os elementos desses 

conjuntos, ordená-los, classificá-los e assim poder tratar de situações que se 

apresentam ao indivíduo, resolver problemas associados a essas situações, criar 

modelos que permitam definir estratégias de ação. (p.56) 

 A Matemática faz parte das ciências exatas e a importância de seus conhecimentos, no 

dia a dia, é indiscutível. No entanto, costuma-se a atribuir importância apenas ao modelo 

europeu de conhecimento lógico matemático.  

 Ao longo da História de todos os povos existentes, sempre houve a necessidade do uso 

da matemática, seja pra contar o tempo, observar a natureza e suas modificações em 

determinados períodos, classificar os animais e vegetais, que serviam ou não como alimento, 

confeccionar os objetos para adorno, dar significado as linhas através da arte. Em todos os 

continentes, temos as expressões artísticas de povos que sempre estiveram ali e deixaram os 

registros de suas formas de viver, sejam em paredes de cavernas, em construções gigantescas 

de pedras, demonstrando grande conhecimento matemático. No Brasil temos a pintura rupestre, 

a cerâmica Marajoara, que muito contribuem para que possamos observar o raciocínio lógico 

matemático presentes desde sempre. De acordo com DÁmbrosio: 

A matemática é geralmente contextualizada como a ciência dos números e das formas, 

das relações e das medidas, das referências, e essas categorias do pensamento 

aparecem em todas as culturas, como manifestações de modos, de maneiras e estilos 

de explicar, de conhecer, de lidar com a realidade. (p.69) 
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 Queremos observar junto com as crianças que a raciocínio lógico matemático está 

presente na vida, quando elas constroem os blocos, quando explicam o caminho pra sua casa, 

nas suas idades, nas festas que acontecem pra contar o tempo, aniversários, festas juninas, festa 

de final de ano, em tudo está presente o que chamamos de “Matemática”, mas no seu sentido 

completo e inclusivo é a etnomatemática. 

Objetivos 

A realização do projeto com esta temática tem como objetivo o reconhecimento das 

contribuições dos povos indígenas para a formação do povo brasileiro. Perceber a matemática 

como algo inerente ao pensamento humano; desenvolver raciocínio lógico matemático através 

de construções artísticas;  

Metodologia 

Diversas são as forma em que o conhecimento é construído no universo escolar. Pensar no 

conhecimento que auxilie na mudança de comportamento dos sujeitos envolvidos, é pensar em 

práticas educacionais que possam ir além dos muros da escola, que estes mesmos sujeitos se 

apropriem destes conhecimentos e que eles façam sentido para a sua vida em todos os espaços e é 

com estes sujeitos que pretendo dialogar e juntos encontrar os caminhos. Com base no que diz 

Paulo Freire:  

 

Acontece, que a toda compreensão de algo corresponde, cedo ou tarde, uma ação. 

Captado um desafio, compreendido, admitidas as hipóteses de resposta, o homem age. A 

natureza da ação corresponde à natureza da compreensão. Se a compreensão é crítica ou 

preponderantemente crítica, a ação também o será. (p.27) 

 

 

 

Utilizaremos diversos recursos que considero importante para a aquisição de novos 

conhecimentos. 

 Leituras de livros com histórias indígenas; 

 Pesquisar a diferença das habitações das etnias indígenas; 

 Assistir aos filmes: Kiriku e os animais selvagens;,  

 A importância do peixe na nossa alimentação e na alimentação do povo indígena 

 Observar obras de arte de artistas plástico que retratem a família: Tarcila do Amaral; 

 Realizar jogos utilizados pelas crianças indígenas; 

 Utilizar objetos recicláveis para a construção de brinquedos  como peteca; 

 Descobrir através de pesquisa as etnias indígenas que moravam na região onde se 

localiza a escola; 

 Conhecer a culinária com base na alimentação indígena; 

 Reconhecer as brincadeiras das crianças indígenas. 
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 Utilizaremos fotografias, objetos feitos pelas diversas etnias indígenas, instrumentos 

musicais,  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Que a etnomatemática possa trazer valorização para todos os conhecimentos lógicos, 

que a matemática possa ser vista com amplitude de possibilidades dos conhecimentos lógicos. 

Ainda de acordo com D`Ambrosio: “As propostas pedagógicas associadas `a etnomatemática 

através da conceituação de currículo dinâmico reconhecem a adequação das TICAS(raiz grega 

techné) de MATERNA(raiz grega matemata, cujo significado é explicar, conhecer, entender) 

dos indígenas como completamente desenvolvidas e adequadas ao seu contexto natural, social e 

cultural. Esses conhecimentos não podem ser interpretados como “Ainda não chegaram ao 

conhecimento do branco”. Trata-se de outro conhecimento e poder-se ia igualmente dizer que o 

branco ainda não chegou ao conhecimento do índio.” 
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 “Feliz Aquele que transfere o que sabe e aprende o que Ensina” 
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RESUMO 

O projeto anual “A volta ao Mundo em 200 dias letivos” foi o tema gerador escolhido por 

nossa escola para o ano letivo de 2017. Essa escolha objetivava ampliar o repertório de nossos 

alunos, abordando tempos, espaços ,  culturas e linguagens diversas, facilitando o 

conhecimento de forma lúdica e incentivando a imaginação. Partindo da premissa “ a leitura 

do mundo precede a leitura das palavras”, construimos nossa prática, apresentando cada 

continente com suas características, manifestações e culturas com uma linguagem apropriada, 

buscando pontos de congruência com o universo infantil. Os resultados têm sido muito 

satisfatórios e nossa rotina escolar está rica e alegre. 

Desde então, a  partir do Tema Gerador, a cada ano, vamos entremeando o planejamento com 

os acontecimetnos contemporâneos.  

No ano de 2018, fizemos uma correspondência com a Copa do Mundo que aconteceu na 

Rússia. As crianças se envolveram muito, principalmente no trato com os países participantes 

do evento internacional e o fortalecimento da nossa cultura e do patriotismo. 

A nossa viagem parte sempre do Brasil e o retorno também é coroado com alguma festa 

folclórica. Neste ano, retornamos da Rússia junto a seleção brasileira e fomos recebidos com a 

festa do Boi. 

Desta última festa, também culminará o nosso Projeto Instituinte: ‘A Festa do Boi de Paritins” 

que acontece tradicionalmente no interior do  Estado do Amazonas. 

Portanto, não podíamos deixar de relatar a preciosidade de trabalharmos em forma de Projetos 

com Tema Gerador, o que demanda uma riqueza de apropriações de formas de cultura, para 

além do conhecimento propedêutico, gerando planejamentos multiculturais voltados para a 

Educação Infantil e suas peculiaridades. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura de mundo; diversidade; cultura 

A VOLTA AO MUNDO EM 200 DIAS LETIVOS 

“A leitura do mundo precede a leitura das palavras” 

(Paulo Freire) 
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Partindo da premissa de que a leitura do mundo precede a leitura das palavras, o Núcleo 

Avançado Angela Fernandes, unidade de educação Infantil do município de Niterói, localizada 

no bairro do Cafubá, propôs durante o ano letivo de 2017, uma volta ao Mundo em 200 dias 

letivos.  

Inicialmente, a ideia se estabeleceu dentro da equipe diretiva, composta de: diretora 

geral (Mariângela Fernandes),  diretora adjunta (Isabela Lanzellotti), Pedagoga (Rosayna 

Bazhuni) e Coordenadora (Rosemery Diniz) em reunião, em fins de 2016,  para se elaborar o 

projeto a ser abordado no ano letivo de 2017. Pensando em enriquecer o repertório de 

referências do mundo, bem como a apropriação dos bens culturais construídos pela humanidade 

no decorrer do tempo e rompendo com a lógica de circunscrição na abordagem do espaço no 

ensino da geografia, pensamos em apresentar às crianças um universo mais global e não limitá-

los a observação do espaço em que vivem, pois entendemos a leitura do mundo como um dos 

direitos da aprendizagem. 

A partir desse entendimento, apresentamos ao corpo docente, na primeira reunião de 

2017, antes mesmo do retorno dos alunos, as reflexões acerca das conversas preliminares da 

equipe diretiva. O grupo docente, composto de 12 professores, divididos em 06 grupos de 

referência – com alunos de 3 a 5 anos, na ocasião – se mostrou bastante receptivo à idéia. Em 

um planejamento coletivo, pensamos em como colocaríamos em prática o argumento 

apresentado. Inicialmente, nos concentramos nos meios de transporte que possibilitariam a 

locomoção entre os lugares. Esse ponto de partida nos deu amplas possibilidades: desde o trem, 

construído com papelão pelo Grei 3A, até o submarino amarelo (“yellow submarine”) com o 

projeto piloto de ensino de Língua Inglesa para o GREI 5 , culminando com  a apresentação dos 

“Beatles” na escola, fomos desenvolvendo o passeio pelo mundo. 

O corpo docente, neste passeio pelo mundo, usando os meios de transporte, percebeu a 

necessidade de apresentar às crianças o Mapa Mundi e o Globo Terrestre. A curiosidade 

manifestada pelos pequenos foi o motor principal para que tivéssemos a certeza de que o 

projeto outrora restrito a uma idéia da equipe diretiva tinha encontrado corpo para a sua 

execução e para construção de sentido na prática pedagógica da unidade. 

(…) a escola pública precisa ser competente na função que desempenha (…) 

de formar os homens e as mulheres de nossa sociedade na sua inteireza, para 

que possam ser pessoas críticas e participativas, dirigentes de suas vidas e 

sujeitos do mundo em que vivem. A educação escolar tem um papel a 

cumprir na constituição de um mundo mais ético e solidário (NAJJAR & 

FERREIRA, 2009, p. 4). 
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Para onde nós vamos? Para melhor organização e para garantir uma visão panorâmica 

do mundo, dividimos os 200 dias letivos pelos 05 continentes. Desse modo, nosso estudo era 40 

dias para cada continente. Toda a escola trabalhava um determinado continente por 40 dias e, 

conforme cada grupo de referência ia viajando por algum lugar do continente abordado, 

fazíamos a bandeira do país e a colocávamos no Mapa Mundi construído para este fim, na 

entrada da escola.  

O primeiro continente visitado foi a América, pois era o nosso ponto de partida. 

Recebemos a visita do Capitão América que nos ajudou bastante na adaptação dos alunos, no 

início do ano letivo. O foco foi o Brasil apenas, pois estávamos no início do ano letivo e era 

importante para os professores introduzir aos poucos a proposta. Aproveitamos para 

comemorar o carnaval.  

Do Brasil direto para a África, pois é o continente apontado como o berço da 

humanidade e da civilização ocidental. Além deste componente histórico, podemos trabalhar a 

questão da identidade étnico-racial, uma vez que há na escola uma diversidade de tons de pele e 

somos,  em essência,  afro descendentes, todos vindos da mesma matriz. Cabe à escola o 

compromisso com a valorização da cultura de matriz africana, como forma de apropriação de 

sua riquíssima cultura, bem como o combate ao racismo e às práticas xenófobas. Entendemos 

ser de extrema importância e urgência uma política de representatividade do negro. Levando 

em consideração essa temática, abordamos o continente não falando sobre a escravidão e 

submissão do povo negro, mas enaltecendo a cultura egípcia e a arte africana, em geral.  

Dançamos a música do faraó   (“É o Tchan!”) e Papi, o camelo, construímos pirâmides (sólidos 

geométricos), fizemos triângulos (formas geométricas), passeamos de camelo, fizemos 

máscaras africanas, saímos de turbante da escola, valorizando a estética afro, assistimos 

desenhos como Mogli e Tarzan, conhecemos a galinha D’Angola e a arte africana, como os 

jarros, identificando padrões que se diferiam de acordo com as tribos/ nações de origem. 

Realizamos também a pesquisa de quais alimentos eram de origem africana e destacamos a 

melancia para fazer parte do subprojeto “A volta ao Mundo em 5 lanches”. Na semana da 

alimentação consciente, servimos a melancia cortada em forma de triângulo e ainda guardamos 

as suas sementes para secá-las e distribuir para as famílias que participaram do nosso chá de 

integração. Podemos trabalhar formas, cores, texturas e sons com os elementos que foram 

pesquisados. 

O terceiro continente visitado foi a Europa. A interseção entre os continentes se deu a 

partir do filme “Madagascar 3”, onde os personagens principais saem da África e vão para a 

Europa. Viajamos com eles pelo Mediterrâneo e chegamos ao continente europeu. Foi um 
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festival de gastronomia. Servimos “pain avec beurre” (pão com manteiga), fizemos receitas de 

torta de maçã (alemã), comemos Caldo Verde                  (Portugal), fizemos croissant (França) 

e nos deliciamos com as massas italianas. Visitamos os principais monumentos: Torre Eiffel, 

Roda Gigante (Londres), o Arco do Triunfo (França) e o  Big Ben (Inglaterra). Passeamos de 

trem pela Europa, conhecemos as tulipas da Holanda, trabalhamos formas geométricas (círculo- 

da roda gigante, da pizza e das rodas do trem e do relógio) , conhecemos mulheres valentes, 

como a Joana D’ Arc e instrumentos musicais, como a guitarra portuguesa. Durante nosso 

passeio pela Europa, realizamos a Festa da Cultura. Nesta oportunidade cada GREI representou 

uma manifestação cultural de um país europeu. Deste modo, tivemos: GREI 3 com a Tarantella 

italiana, o GREI 4 representou Portugal, com um animado Vira e o GREI 5 dançou quadrilha- 

remetendo a origem francesa da dança1.  Na mesma festa, os pratos típicos foram servidos, 

fazendo parte da pesquisa realizada pelos alunos junto aos seus professores: caldo verde e 

salsichão foram os preferidos. Para o subprojeto “A volta ao mundo em 5 lanches” servimos 

“Pain avec beurre” 

Saindo da Europa, fomos visitar a Ásia. Iniciamos a nossa turnê pelo Japão. As crianças 

ficaram encantadas quando souberam a respeito do fuso horário. A partir daí, trabalhamos o dia 

e a noite, o espaço, as atividades que fazemos durante os períodos do dia, dando uma idéia de 

tempo linear, cíclico e rotina. Contudo, o GREI 5 começou a viagem pela Ásia, fazendo o 

percurso pela Rússia, uma vez que parte do país está localizado na Europa e parte localizado na 

Ásia. Essa abordagem também foi muito enriquecedora, pois foram as crianças  que chegaram a 

esta conclusão, observando o Mapa Mundi e o tamanho do país, cujas proporções são 

continentais. Assistimos muitos desenhos, como Mulan e Anastacia, fazendo intervenções dos 

locais onde as histórias se passam, trabalhamos as bandeiras, com suas cores, pesquisamos a 

fauna, os elementos culturais e os objetos emblemáticos, como a Matrioska. Falamos também 

dos foguetes russos e viajamos ainda mais pelo espaço sideral, cujo interesse havia sido 

manifestado pela percepção do dia e da noite como resultado do movimento da Terra. Para o 

subprojeto “A volta ao mundo em 5 lanches”, fizemos pasta de atum – em alusão à comida 

japonesa, cuja proteína animal mais consumida é o peixe. 

Seguindo de barco, saímos da Ásia e fomos conhecer a Oceania. Quem nos apresentou 

este continente foi a Moana, em uma tarde muito especial de cinema e pipoca. Conhecemos as 

ilhas do Pacífico e a Austrália, com toda sua fauna. O mascote foi o canguru, que encantou as 

crianças com a sua bolsa de carregar os filhotes. As cores, as formas e as texturas foram 

                                                           
1 A dança “Quadrilha” remete a dança dos salões dos nobres franceses. Inclusive, os nomes dos passos sugere uma 

apropriação de termos franceses de modo abrasilerado. 
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bastante exploradas neste período, mas já estávamos preparando o nosso retorno para o Brasil, 

onde fecharíamos o ano letivo na festa de encerramento de 2017. 

Diante de tanta riqueza que vivenciamos neste ano de 2017 e de tanta alegria no 

processo pedagógico, resolvemos no último Conselho de Classe retomar a viagem no ano letivo 

de 2018, afinal “Viagem Boa Pede Bis”. 

             Fortalecidos pelo êxito do Projeto em ano anterior, fomos levados a apresentar a nossa 

proposta aos pais, segundo Demo, em seu livro Avaliação Qualitativa: “trabalhar em processos 

participativos populares é realizar profundamente a tarefa de educador, à medida que motiva o 

despertar para organização da sociedade civil, para a conquista dos direitos humanos, para o 

cultivo das identidades culturais e comunitárias, para formas de co-gestão e assim por diante” . 

Para o ano letivo de 2018, o fio condutor para a nossa viagem  foi o evento esportivo da 

Copa do Mundo. Viajamos pelos países participantes da Copa. Novamente o ponto de partida 

foi o Brasil, mas apenas para seguir direto para a Rússia, país sede do evento. Pesquisamos sua 

arquitetura, as cores e formas, a bandeira e a culinária.  

Para melhor organização e para garantir que os 32 países participantes da Copa do 

Mundo fossem contemplados em nossas pesquisas, realizamos um sorteio de grupo, onde cada 

Grei ficou com 5 países cada, pois a Rússia e o Brasil foram trabalhados por todos. Assim: 

GREI 2 ( Irã, México, Alemanha, Portugal e Japão), GREI 3 (Costa Rica, Sérvia, Panamá, 

Suécia e Dinamarca), GREI 4 A ( Nigéria, Egito, Islândia, França e Colômbia), GREI 4 B ( 

Arábia Saudita, Polônia, Senegal, Tunísia e Austrália), GREI 5 A ( Bélgica, Uruguai, 

Marrocos, Coréia do Sul e Argentina) e GREI 5 B ( Inglaterra, Espanha, Suíça, Croácia e Peru). 

A partir desta divisão, os alunos pesquisaram as bandeiras, a cultura e os hábitos 

alimentares de cada país, além de os localizarem nos suportes do Mapa Mundi e do Globo 

Terrestre. Ouviram e contaram histórias do mundo e se prepararam para a torcida na Copa do 

Mundo, fazendo uma atividade coletiva que foi o álbum da Copa do Mundo. Cada grupo 

preencheu um álbum, percebendo as diferenças e semelhanças entre os jogadores e os países 

participantes da Copa. 

Os temas mais diversos foram e vão surgindo do próprio envolvimento com a época 

confirmando as afirmações de Paulo Feire: os temas geradores são de caráter universal, 

contidos na unidade epocal mais ampla, que abarca toda uma gama de Unidades e subunidades, 

continentais, regionais, nacionais e etc., diversificadas entre si. 
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Ainda no ritmo da Copa do Mundo, realizamos nossa I Feira Literária Angela Fernandes 

(FLAF), cujo tema gerador foi “Ler O Mundo: A Grande Jogada”. Nesta ocasião, cada grupo 

de referência apresentou parte do trabalho realizado, tendo destaque o Museu do Futebol, 

organizado pelo GREI 4 B que construiu um acervo do futebol mundial, destacando troféus, 

medalhas, uniformes de seleções e times campeões de mundiais de clubes, além da construção 

da maquete de um campo de futebol, cujos jogadores foram confeccionados pelos alunos. 

Recebemos, na mesma ocasião, o cordelista da cidade, o Sr. João, que encantou a todos com 

seu gênero literário e seu carisma.  

Depois da Copa, retornamos da Rússia junto à Seleção Brasileira e fomos recebidos 

com a Festa do Boi. Usando a Festa do Boi como eixo temático, viajamos pelas cinco regiões 

brasileiras, identificando elementos da nossa cultura popular e pousaremos no Amazonas para 

comemorar a Festa do Boi de Parintins – tema de nosso Projeto Instituinte.  

Portanto, não podíamos deixar de relatar a preciosidade de trabalharmos em forma de 

Projetos com Tema Gerador, o que demanda uma riqueza de apropriações de formas de cultura, 

para além do conhecimento propedêutico, gerando planejamentos multiculturais voltados para a 

Educação Infantil e suas peculiaridades. “Neste sentido é que a investigação do Tema gerador, 

que se encontra contido no universo temático mínimo, se realiza por meio de uma metodologia 

conscientizadora, além de nos possibilitar sua apreensão, insere e começa a inserir os homens 

numa forma crítica de pensarem seu mundo” ( Freire,1987-p.97). 
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RESUMO  

  Levando em conta a importância de conhecermos o nosso país e sua diversidade 

cultural, o presente trabalho conta, através de relatos das experiências obtidas pelo grupo de 

referência 5A, do Núcleo Avançado de Educação Infantil da Vila Ipiranga, no projeto 

semestral: “Um passeio pelo Brasil de Norte a Sul, conhecendo nossas raízes”. Como 

subprojeto, trabalhamos “Da Beleza à diversidade: contribuições da região Centro– Oeste”, que 

teve como tema a região Centro-Oeste do Brasil. Região importante para o nosso país, onde se 

encontra o Pantanal Mato-grossense, maior área inundável do planeta, o Parque Indígena do 

Xingu, maior e mais importante reserva indígena brasileira e Brasília, capital de nosso país. 

Essas temáticas deram origem a trabalhos pedagógicos, ricos em aprendizagem para as 

crianças, nos permitindo trabalhar diversos temas transversais e despertar um grande interesse 

em toda a turma. Este tema nos permitiu trabalhar a fauna, flora, hábitos e lendas das culturas 

pantaneiras e indígenas. Abriu margem, através da arquitetura de Brasília, de conhecermos 

Oscar Niemeyer, arquiteto brasileiro, que projetou a capital do país e criou, dentre outros, o 

Museu de Arte Contemporânea, em nossa cidade, Niterói. Embora as crianças tenham 

demonstrado grande interesse em todo o projeto, sem dúvidas o pantanal mato-grossense e seus 

animais foram o que mais chamaram a atenção dos alunos, nos permitindo dar um enfoque 

maior ao assunto. Readaptamos a história Festa no Céu, colocando personagens comuns do 

pantanal mato-grossense. Construímos jogos e fizemos brincadeiras típicas da região. 

Finalizamos nosso projeto falamos do grande poeta Manoel de Barros, nascido no Matogrosso. 

Visitamos a biblioteca, “Cora Coralina”, localizada em Niterói, conhecendo a vida e a obras 

desta poetiza Goiana. Nomes muito importantes para a literatura nacional. 

 

 

 

PALAVRAS - CHAVE: centro- oeste; ludicidade; educação infantil.   

  

 

  A educação infantil é uma das fases mais importantes para o desenvolvimento da 

criança, é nessa fase que ela entra em contato com as brincadeiras, jogos e atividades lúdicas. 

Essa etapa é fundamental, pois permite um desenvolvimento global completo, ou seja, um 
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mailto:marga16@ymail.com


 

134 

desenvolvimento social, cognitivo, linguísticos e motor.  

  É necessário que nesta fase a criança tenha acesso à literatura, música, teatro, artes 

visuais, artes plásticas, e qualquer outra linguagem que permita que a mesma se expresse 

livremente e aprenda se divertindo e brincando.  

  Pereira afirma: 

 Brincar é uma forma própria da criança se relacionar com o mundo, é a exteriorização  

de sentimentos por meio do concreto,é o encontro do proprio mundo, é a interação 

com o outro, a descoberta do mundo contruido no e real “faz de conta”. Hoje é 

inegavel a importancia da atividade ludica, e de deixar o corpo falar, por meio do jogo 

e do brinquedo(PEREIRA, 2014,p.89). 

  O núcleo Avançado de Educação Infantil da Vila Ipiranga  é uma unidade que atende  

do GREI 0 ao GREI 5, cerca de 130 alunos, divididos em 10 turmas. Ela está localizada na 

comunidade da Vila Ipiranga, no bairro do Fonseca, em Niterói. 

 O GREI5A, é uma turma composta por 15 alunos, sendo estes 6 meninas e 9 meninos, 

de modo geral a turma é bem agitada e inquieta. As crianças do GREI5A demonstram gostar 

muito da escola, de suas professoras e dos demais funcionários da unidade escolar. Elas gostam 

bastante de brincar, principalmente nos momentos coletivos, como roda de música, roda de 

conversa e história. O pátio é o momento favorito da grande maioria, mas eles também gostam 

bastante de modelar massinha e montar peças de encaixe.  

  Logo no início do ano letivo, mais precisamente na primeira reunião pedagógica, 

começamos avaliar o projeto anual mais adequado para nossa unidade. Naquele momento a 

equipe de articulação pedagógica aproveitando o evento Copa do Mundo, propôs que 

trabalhássemos os países do mundo, dividindo os continentes entre os grupos de referência. 

Levando em conta o tamanho geográfico do nosso país e a sua diversidade cultural. 

Democraticamente, optamos por estudar o Brasil no primeiro semestre e a cidade de Niterói no 

segundo. Sendo assim, para o primeiro semestre dividimos as cinco regiões brasileiras, de 

forma que cada duas turmas ficassem responsável por uma região. 

 

 

GREI 0 e GREI 1 NORTE 

GREI 2A e GREI 2B NORDESTE 

GREI 3 e GREI 4A SUL 

GREI 4B e GREI 4C SUDESTE 

GREI 5A e GREI 5B CENTRO OESTE 
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  Na primeira semana, começamos a explicar as crianças o que seria feito neste semestre, 

falamos do Brasil e de suas regiões. Fizemos uma breve apresentação da região Centro Oeste, 

falando sobre os pontos turísticos, culturais e a importância dessa região. Percebemos nesse 

momento o interesse pelo Pantanal Mato-Grossense pela sua Flora e principalmente pela sua 

fauna.   

  Conversamos com o bibliotecário Marcelo, que nos recebe toda semana na Biblioteca 

Popular Municipal Agnaldo Pereira de Macedo, que fica próximo a nossa unidade, sobre o 

tema que estávamos trabalhando. Ele selecionou vários vídeos que falavam sobre as regiões 

brasileiras, sobre o Pantanal, a reserva do Xingu e outros temas, todos relacionados ao projeto 

do semestre.  

  Como é de costume no NAEI, fizemos o primeiro encontro da família, para 

apresentação do projeto anual. Nesta reunião ouvimos as expectativas das famílias, recebemos 

sugestões e tiramos dúvidas. As crianças fizeram uma pequena apresentação da música “Jacaré 

mora na lagoa”, música preferida da rodinha, que cita também um dos principais animais do 

pantanal.  

 

 

 

  Apresentamos as crianças o mapa do Brasil, onde identificamos a região Centro Oeste. 

Eles também conheceram o mapa da dessa região e os três estados e o distrito federal, que o 

compõe. Comparamos os estados da região Centro Oeste com o Rio de Janeiro, estado onde 

moramos, e conversamos sobre seus territórios, suas fronteiras e seu litoral. Eles conseguiram 

perceber que os estados do Centro Oeste, não tem contato com o mar, portanto não existem 

praias. Essa comparação foi importante, pois conseguimos perceber como no mesmo país existe 

realidades distintas.  

  O RCNEI, afirma: 
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O contato com representações como as plantas de rua, os mapas, globos terrestres e 

outros tipos de representação, como os desenhos feitos pelos adultos para indicar 

percursos (chamados croquis) poderá ocorrer com a mediação do professor. Esse 

contato permitirá às crianças reconhecerem a função social atribuída a essas 

representações nos contextos cotidianos e de trabalho, e se aproximarem das 

características da linguagem gráfica utilizada pela cartografia. (RCNEI, 1998. P. 185).

  

 

  As bandeiras também são símbolos importantes, tanto do país, como dos estados. Sendo 

assim, observamos as bandeiras de cada estado e a nacional. E representamos, através de uma 

pintura coletiva, com papel e tinta guache as bandeiras do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e 

Goiás. E para representar a Nacional, usamos caixas de pera, que também pintamos com tinta, 

usando as cores que representam o nosso país. Como usamos um material que seria descartado 

para reproduzir a bandeira nacional, conversamos sobre a importância da reciclagem, da 

diminuição do lixo e da preservação ambiental.  

   

  

  Iniciamos as conversas sobre o Pantanal Mato-grossense, os hábitos e costumes 

pantaneiros, suas comidas típicas, sua moradia, seu jeito de se vestir e falar. Mas o que mais 

chamou atenção do nosso grupo de referência foram os animais, principalmente o jacaré e a 

jiboia, mas também conhecemos a arara, o tuiuiú, animal símbolo do Pantanal, a piranha, a 

ariranha, o sapo, entre outros. Com esses animais, conseguimos aprender um pouco mais sobre 

répteis, mamíferos, peixes, aves. Suas principais diferenças e suas semelhanças como, sua 

alimentação, seu tipo de pele. Aprendemos sobre a profissão do Pantaneiro, pescador, 

boiadeiro, peão entre outras, profissões.  

   A fábula Festa no Céu é muito popular principalmente na região Centro Oeste.  Por isso 

escolhemos essa história para nosso projeto “A mochila literária”, onde a criança junto de um 

responsável ouvia a história e pintava uma página do livro. 

O projeto foi tão bem aceito pelos pais e pelos alunos, que adaptamos a fábula para uma 

dramatização e apresentamos para os pais na culminância do projeto, e também a usamos no 

teatro de fantoches, para o reagrupamento com as turmas de GREI 2 e GREI 4C. 

  Ainda com o tema pantanal, criamos no jogo de tabuleiro gigante, onde a criança era os 

“pinos”. Cada criança representava um animal do pantanal, e todas ficavam na linha de partida, 
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outra criança era responsável por jogar o dado que tinha um dos animais em cada uma de suas 

faces, o animal sorteado no dado andava uma casa. Ganhava o jogo quem chegasse mais rápida 

a linha de chegada, que era representada pelo pantanal. Criamos também um jogo da memoria, 

um dominó e vários quebra-cabeças, todos usando os animais do pantanal ou alguma referência 

ao Centro Oeste.  

 Sobre a importância dos jogos o RCNEI, afirma:··. 

Os primeiros jogos de regras são valiosos para o desenvolvimento de capacidades 

corporais de equilíbrio e coordenação, mas trazem também a oportunidade, para as 

crianças, das primeiras situações competitivas, em que suas habilidades poderão ser 

valorizadas de acordo com os objetivos do jogo. É muito importante que o professor 

esteja atento aos conflitos que possam surgir nessas situações, ajudando as crianças a 

desenvolver uma atitude de competição de forma saudável. (RCNEI ,1998) 

 

                                

 

  Demos continuidade em nosso projeto, falando da nossa capital Brasília, Distrito 

Federal. Onde ficam a Catedral de Brasília, o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e a 

Praça dos Três Poderes. Construções projetadas pelo grande arquiteto Oscar Niemeyer, que 

nasceu e morreu no Rio de Janeiro e projetou além de Brasília, vários pontos turísticos do 

mundo e da nossa cidade Niterói. As crianças demostraram muito interesse pelas construções 

de Niemeyer, e pela sua profissão. Por isso, fizemos uma maquete com uma releitura de 

algumas de suas obras, usando materiais simples e recicláveis, como caixas de pasta de dente, 

pratinho de isopor e pedacinhos de E.V.A., que havia sobrado de outra atividade. Levamos 

alguns dias para construir nossa maquete e a cada construção íamos conversando sobre o que 

ela representava para nosso país, quem trabalhava lá, o que era feito, qual dos três poderes ela 

representava. Para finalizar as falas sobre Brasília e Oscar Niemeyer, visitamos uma das suas 

principais construções em nossa cidade, o Teatro Popular Oscar Niemeyer que leva seu nome 

em sua homenagem.  
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  Começamos a falar da parte artística da região Centro Oeste. Para falar de Literatura e 

poesia,  escolhemos dois grandes autores nascidos na região, a  poetisa Cora Coralina que era 

Goiânia, adorava escrever poemas e foi uma ótima doceira. E o Poeta Manoel de Barros que 

nasceu em Cuiabá em 1916 e ganhou vários prêmios literários de sua época. Dois grandes 

nomes que escreveram não somente poesias encantadoras e marcantes, mas a sua história na 

literatura brasileira. O GREI 5 amou as poesias da Cora Coralina e por isso fomos a uma visita 

à biblioteca Popular Cora Coralina, que fica na Casa Amarela em nossa cidade Niterói. Lá 

ouvimos um pouco sobre sua vida e sua história, manuseamos seus livros e ouvimos novamente 

algumas de suas poesias. Depois, para lembrar a profissão de Cora, que era doceira, fizemos 

pirulitos de chocolate com confeitos.  

             

  

  Ouvimos algumas músicas, de cantores nascidos na região Centro Oeste, tais como 

Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Luan Santana, entre outros. E o ritmo sertanejo, muito 

tocado na região. No reagrupamento com a turma GREI 5 B, fizemos uma festa de peão, onde 

eles puderam conhecer e ouvir o som do berrante, além de ouvir mais músicas típicas da região 

que estamos estudando.  
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  Conhecemos o Parque do Xingu, através de fotos e vídeos, sobre os povos indígenas e 

suas vidas. Aprendemos que os índios vivem de diversas maneiras diferentes. Que nem todos 

os índios são iguais e vimos alguns de seus hábitos e costumes. Aprendemos sobre a herança 

cultural deixada por eles.   

   E ouvimos as lendas indígenas, da vitória-régia e também a Lenda da Mandioca, que foi 

contada pela professora Fernanda, do Atendimento Educacional Especializado. E a lenda 

pantaneira do boi de piranha.  

 

  

  Na culminância do projeto, fizemos a dramatização da fábula, “Festa no Céu”, adaptada 

pelas professoras para conter os animais do pantanal.  Jogamos os jogos que preparamos com 

os pais e apresentamos todos os nossos trabalhos. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo trazer um relato de experiência, a partir das propostas de 

atividades desenvolvidas em um GREI2 na UMEI Rosalda Paim numa perspectivada Educação 

Inclusiva. Pretendemos trazer nesta apresentação, os desdobramentos das propostas de 

atividades que surgiram em torno de um dos desafios muito comum a esse grupo, que foi a 

restrição alimentar presente em uma criança do grupo, onde a preparação de seu alimento 

deveria ser feita a parte, com utensílios e ingredientes livres de traços de leite. Tal questão não 

caracterizou impedimento para que o grupo realizasse coletivamente suas refeições e 

participasse de atividade culinária juntos. Assim, iniciativas de inclusão foram tomadas sempre 

amparadas em planejamentos minuciosos tendo como pano de fundo a conhecida artista que foi 

tema inspirador em nossa UMEI, Cecília Meireles. A partir de suas obras e de curiosidades 

quanto a vida pessoal da autora, realizamos coletivamente atividades envolvendo a culinária, a 

inclusão e a arte como inspiração desse movimento rico e prazeroso. Partindo de pressupostos 

teóricos que embasam esse tema que compõem o Referencial Curricular e a DCNEI, 

apresentaremos como o desafio da educação inclusiva, no que tange à restrição alimentar, pode 

ser possível no contexto da Educação Infantil.  

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Inclusão; Culinária; Cecília Meireles 
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INTRODUÇÃO 

 

Era uma vez... Um grupo de crianças de dois anos... 

 Esse grupo viveu um primeiro semestre intenso, profundamente envolvido em 

experiências artísticas, experimentando também a livre criação através de elementos não 

estruturados. Um grupo autêntico, construtor do próprio espaço na sala de atividades, que 

revelava a forte identidade do grupo através de suas criações e produções artísticas. 

O GREI2B adorava rodas de músicas ao som da viola, rodas de leitura, banho de mangueira, e 

várias outras atividades... Porém, a atividade que vamos abordar aqui não fazia parte do 

cotidiano do grupo, até que a história foi se redesenhando! “As crianças são sujeitos históricos, 

aqueles que, do passado ou do presente, produzem imagens que relampejam as centelhas de 

esperança, avivando em nós o desejo do vôo livre das andorinhas.” (BENJAMIN, 2000) 

 

Conhecendo Cecília Meiréles 

 

A intenção era acompanhar o ritmo intenso que embalava as atividades relacionadas a 

Artes Plásticas em nosso grupo, por isso começamos nossa 

aproximação com Cecília Meirelles através de conversas e 

apreciações de alguns de seus quadros, o que nos motivou a 

continuar conhecendo e experimentando outras técnicas de 

pintura e conversar sobre o fato de existirem muitos outros 

artistas além do Joan Miró (Artista inspirador de várias 

atividades no primeiro semestre), como por exemplo a 

Cecília Meirelles. Aos poucos fomos conversando sobre 

suas poesias, biografia, um pouco de sua história de vida, 

suas preferências. A partir daí foram desenvolvidas muitas 

atividades... 

Obras foram apreciadas! Poesias foram lidas, 

cantadas... As preferidas foram “A bailarina” e “Leilão de Jardim”; Bailarinas nos visitaram e 

fizeram apresentações exclusivas! O assunto estava sendo abordado sob as régias do interesse e 

demanda do grupo, que esbanjava autenticidade, trazendo real sentido e significado para as 

atividades desenvolvidas. 

 Mas a autenticidade do grupo nos direcionava para algo a mais... 

 

O interesse do grupo 
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O grupo estava bem interessado pelo assunto, pelas propostas...  Mas em relação a 

biografia de Cecília Meirélles, algo despertou um interesse especial: o bolo de laranja que era 

feito pela avó da autora, uma de suas receitas favoritas. 

Parece simples... Era só continuar seguindo as demandas do grupo. Mas as docentes se viram 

envolvidas em uma grande preocupação: Os traços do leite! 

 A vontade de fazer o bolo com as crianças era muito grande, mas a certeza era que 

deveria ser feito com o Davi. Mas e a família? E os utensílios? E se algo fugir do controle? E se 

ele apresentar reação alérgica?  

Pensamos em fazer com o grupo um bolo de massinha, de brincadeirinha... Mas o grupo 

era realmente muito autêntico! Quando o lanche era laranja, comentavam sobre o bolo 

preferido da Cecília... Quando a cartolina do blocão era laranja, faziam associação entre cor e 

fruto e lembravam do bolo que a vovó fazia para ela... Quando a história foi “Guilherme 

Augusto Araújo Fernandes”, lembravam que era a avó que fazia o bolo para a Cecília. Estava 

vigoroso demais. Não seria justo calar essa demanda!  

 

Quem é Davi? 

 

• Um menino lindo! Dono de uma criatividade incrível! Que nos despertou para novas 

possibilidades! 

• Portador de alergia à proteína do leite de vaca, sendo determinante a exclusão desse 

alimento da sua dieta, assim como traços de proteína do leite de vaca. Tal intolerância 

também impede o contato (de pele) e o compartilhamento de utensílios expostos a 

alimentos que contenham proteína do leite de vaca e/ou traços. 

•  Um toque em superfícies com traços de leite, ou um simples beijo de uma criança que 

tenha tomado leite pode causar sérios danos a sua saúde, como choque anafilático. 

• Não pode ter contato e nem ser alimentado com os alimentos ou utensílios manipulados 

na própria UMEI 

• Todo o seu alimento e utensílios (pratos, talheres, copo e etc) é enviado pela família. Já 

que o seu alimento é feito em panelas exclusivas, lavado com esponjas exclusivas, 

guardado em locais exclusivos para que não tenha contato com outros utensílios. 

• Uma criança com carga horária reduzida na UMEI, para não participar do café da 

manhã, onde o leite é muito presente, e nem do jantar, já que o alimento poderia perecer 

por ser armazenado por tanto tempo.  

• Uma Professora de apoio o acompanhava até 12h a fim de cuidar do seu almoço 

• Toda essa organização foi elaborada em uma reunião conjunta com responsáveis pela 

equipe nutricional, educação especial e EAP da UMEI. 
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O encorajamento 

 

O sistema Educacional encontra-se em processo de intensa transformação: a escola 

mudou, os estudantes mudaram, as comunidades exigem mais participação e a professora deve 

estar preparada para encarar o novo cenário educacional. Contudo, ainda não existe clareza 

sobre o que é necessário para este preparo, qual é sua essência e fundamento. Já está claro que a 

diversidade existente na sala de aula hoje não permite mais a rigidez da ação docente, apoiadas 

no uso de metodologias de ensino tradicionais e centradas no professor. (WINDYZ B. 

FERREIRA) 

Não resistimos! Nos encorajamos e decidimos fazer o nosso próprio bolo de laranja! Foi 

aí que, juntos, pensamos e preparamos cada detalhe! E nenhum detalhe poderia ser esquecido, 

nenhum mesmo!  

 

(...) Pode não ser tão fácil reunir crianças de 2 a 3 anos, mas insistir para que vistam 

uma touca e convencê-las de trabalhar com alimentos é muito divertido. Crianças 

gostam de fantasias, misturas, de perguntas e respostas de receitas! Crianças gostam 

ainda de misturar cores, texturas, sentir os resultados. (Ana Maria Mello, 2010) 

 

Mãos na massa 

 

Conversamos com a mãe do Davi. Falamos sobre a expectativa do grupo, sobre nosso 

receio... Ela, apesar de também estar receosa com a preocupação natural em virtude do 

quadro, concordou! Fizemos juntas uma lista de tudo o que seria utilizado, e ela disse o que 

não poderia ser utilizado de modo compartilhado e ficou responsável por trazer tais itens: 

 Bacia 

• Colher de pau 

• Faca 

• Esponja 

• Toalha de Prato 

• Uma porção da manteiga que ele pode consumir 

• Colher de chá e de sopa 

• Xícara 

• Assadeira 

• Espremedor de laranjas 

• Etc  

 

1. Pesquisamos juntos na internet e Escolhemos juntos a receita! 
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2. A receita foi transcrita para o blocão do grupo. Onde temos criações e registros coletivos, e 

assim a nossa história vai ganhando solidez, podendo inclusive ser revivida.  

 

“O blocão, todavia, não é um portfólio, que só no final de um período letivo é 
organizado. Sua principal característica é justamente a cotidianidade: ele vai 
sendo composto no decorrer dos dias, em diferentes momentos, ao longo do 
ano.” (Luciana Ostetto, 2017, p. 33) 

 

 

 

4. Pensamos em uma data e registramos em nosso calendário. Desenhamos um bolo no espaço 

referente ao dia escolhido e ficamos contando os dias para fazer o nosso bolo. 

 

 

 

5. Com utensílios e ingredientes devidamente organizados, colocamos nossas toucas, tomamos 

os devidos cuidados com higienização e colocamos literalmente as mãos na massa!  Enquanto 

consultávamos a receita no blocão e fazíamos juntos a massa, também conversávamos sobre 

assuntos diversos como, por exemplo, o que tem por dentro do ovo, a importância do fermento 

na massa do bolo, a importância do açúcar e etc.  
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Naquele momento, não importava se o bolo ia solar ou ficar fofinho, pois o que 

importava mesmo era a riqueza do momento que estávamos vivendo.  

 

6. Levamos juntos o bolo para o forno. Tentávamos 

disfarçar, mas não conseguíamos tirar os olhos de Davi! 

Quanto medo de acontecer alguma reação alérgica. Estava 

tudo correndo como planejado, mas por se tratar de 

intolerância aguda, é difícil relaxar. Mas tentamos participar 

da atividade demonstrando tranqüilidade.  

 

7. Enquanto o bolo assava, o grupo esperava ansiosamente!!! Enquanto isso, conversávamos 

sobre a atividade: 

•  Tia, será que ele vai ficar bem docinho? (Elis)  

•  Eu acho que teve muito ovo (João Gabriel)  

•  A laranja não‘tava’ muito gostosa (Petrus)  

 

E Davi... Demonstrando estar apreensivo. Talvez por 

tantas orientações de não consumir nada preparado fora de 

casa.  

 

8. Um simples bolo - Um delicioso desafio 

9. O bolo preparado durante a manhã, foi saboreado no lanche da tarde, que foi quando 

estendemos a nossa toalha xadrez no canto da árvore e fizemos um delicioso piquenique.  
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A experiência foi literalmente uma delícia! Afinal, além da relação com o próprio 

alimento, pesquisar, selecionar, escrever e preparar receitas coletivas é muito enriquecedor. Em 

especial quando essa receita é significativa para o grupo, como neste caso, o “bolo da Cecília”. 

 

Todos se deliciaram, exceto Bernardo, que disse que estava muito azedo  

 

Davi viveu pela primeira vez uma experiência culinária, participou ativamente da 

atividade e não apresentou nenhuma reação alérgica! Sua família se emocionou com o saldo da 

atividade e demonstrou disponibilidade para colaborar em próximas experiências.  

 
Educação é um direito humano com imenso poder de reforma. Em seus fundamentos, 

se apóiam os pilares da liberdade, democracia, e desenvolvimento sustentável [...]. 

Não há maior prioridade, nem missão mais importante do que a educação para todos 

(Kofi Anan – Eenet, 2004 - https://www.eenet.org.uk/newsletter)  
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo contribuir para as práticas pedagógicas na educação 

infantil num ambiente de diversidade e inclusão. A abordagem teórica foi baseada nos estudos 

de L. S. Vigotski sobre as funções psicológicas  superiores para o desenvolvimento humano. 

Para discutir  a formação de professores neste segmento buscou-se as contribuições de Sonia 

Kramer e suas reflexões sobre o processo autoral que envolve a criação; Luciana E. Ostetto nos 

fala sobre a arte nas suas diferentes linguagens que abre caminho para o encantamento peça 

fundamental para a recriação do cotidiano pessoal e profissional; e António Nóvoa com suas 

observações a respeito das experiências e os estudos autobiográficos produzidos no contexto da 

profissão docente. O fio condutor que articula o trabalho é a narrativa como perspectiva 

epistemológica e metodológica no enfoque autobiográfico com a valorização da narrativa como 

a importância do olhar do sujeito na construção de sua história, sua formação e sua experiência 

numa sala inclusiva a partir da entrevista narrativa  de duas professoras da Educação Infantil do 

município de Niterói RJ. Baseado pelas proposições de Marie-Christine Josso que nos leva a 

pensar que o cenário no qual propicia a construção de uma narrativa revela-se do embate 

paradoxal entre o passado e o futuro em favor do questionamento presente. As narrativas das 

docentes revelaram que as múltiplas e diferenciadas relações que têm e tiveram com a 

diversidade e inclusão, foram  e são fundamentais nas suas orientações e concepções sobre a 

importância do trabalho com a inclusão na Educação Infantil. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: narrativas de professores; diversidade e inclusão; educação infantil. 
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 A partir da minha experiência como professora de apoio especializado numa turma de 

alunos de Educação Infantil no município de Niterói, acompanhando um aluno autista, e dos 

diálogos e reflexões com as professoras das turmas2. senti a necessidade de compartilhar com 

outros docentes essa vivência. Diante disso, este trabalho tem como objetivo geral contribuir 

para as práticas pedagógicas na Educação Infantil num ambiente de diversidade e inclusão. E 

como objetivos específicos, conhecer qual a concepção que o professor de educação infantil 

tem sobre a educação inclusiva; identificar a relação construída  pelo professor de Educação 

Infantil com o aluno especial e ouvir a experiência do professor no que se refere ao seu trabalho 

pedagógico numa sala inclusiva.  

 O tema é pertinente porque vivemos numa sociedade na qual a inclusão está cada vez 

mais presente no nosso dia a dia e precisamos estar preparados para essa realidade. Este 

trabalho pode contribuir para que os professores reflitam sobre a importância da inclusão desde 

a Educação Infantil. Assim, iniciarei fazendo um breve comentário sobre o que as leis falam a 

respeito da Educação Inclusiva e da Educação Infantil.  

 No mundo contemporâneo, o paradigma da educação especial encontra-se na 

perspectiva da inclusão. Essa proposta, no Brasil, é destacada pela LDB n. 9.394 de 1996, no 

PNE n. 10.172 de 2001, na resolução do CNE n. 2 de 2001, dentre outras que preveem que os 

alunos deficientes devem ser atendidos "preferencialmente" na rede regular de ensino. O art. 27 

da Lei n°13.146/2015 diz que: 

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e o aprendizado ao longo de toda a vida, de 

forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades 

físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 

necessidades de aprendizagem. (LEI 13.146/2015) 

  À declaração de Salamanca (1994) foi fundamental  nessa mudança substancial com 

relação a educação da pessoa deficiente. Essa declaração homologou um conjunto de princípios 

que reflete as atuais políticas educativas relacionadas à educação especial, ratificando, dentre 

outros, princípios norteadores de uma educação para a integridade social. 

 Segundo Ariés (1981), a concepção de criança foi sendo historicamente construída , por 

muito tempo ela não foi vista como um ser em desenvolvimento, com necessidades e 

características próprias, mas sim como um adulto em miniatura. No Brasil, o grande avanço 

para a infância ocorreu com a Constituição de 1988, essa lei responsabilizou o Estado no 

atendimento em creches e pré-escolas para crianças de 0 a 5 anos de idade, reconhecendo a 

Educação Infantil como um direito da criança e da família. Em 2009, o MEC publica as 

                                                           
2Acompanho o aluno desde o GREI - 4, atualmente ele está no GREI - 5B 
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Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil, que tem como objetivo estabelecer orientações 

para a Educação Infantil a serem observadas na organização de propostas pedagógicas na 

Educação Infantil. As Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil articulam-se às 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e reúnem princípios, fundamentos e 

procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, 

para orientar as políticas e a elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas 

pedagógicas e curriculares de Educação Infantil. Esta resolução define a Educação Infantil 

como: 

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se 

caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem 

estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças 

de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e 

supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle 

social. (BRASIL, 2010, p.12) 

 O reconhecimento da Educação Infantil como direito da criança e sua inserção na 

educação básica, conferindo-lhes características educacionais fez com que novas discussões 

sobre o trabalho pedagógico surgissem. O Referencial Curricular de Educação Infantil da rede 

municipal de ensino de Niterói ressalta que:  

Entendemos como um dos direitos da criança estar em contato direto com as várias 

formas de expressão. Da fotografia ao cinema, da mímica à dança, da palavra à 

música, do livro ao computador todos têm o direito de ter acesso às linguagens que 

nos humanizam. (REFERENCIAL CURRICULAR, 2010, p.32) 

 Assim, percebemos que a arte é uma das premissas desse referencial que pretende apontar os 

professores da Educação Infantil a realizar um trabalho como mediador nas diversas formas de 

expressão das crianças. 

Aporte Teórico 

 Após nos apoiarmos nas leis e entendendo a importância de um referencial rico e 

fundamentado este trabalho buscou autores que estudam a Educação Infantil e a Educação 

Especial e a formação de professores e que oferecem suporte na construção, discussão e análise 

desta pesquisa. 

 Dentre os estudiosos que sustentam esse trabalho, na perspectiva de infância e funções 

psicológicas superiores do sujeito, tomo como suporte Vigotski. Para discutir  a formação de 

professores neste segmento buscou-se as contribuições de Sonia Kramer e suas reflexões sobre 

o processo autoral que envolve a criação; Luciana E. Ostetto nos fala sobre a arte nas suas 

diferentes linguagens que abre caminho para o encantamento peça fundamental para a recriação 

do cotidiano pessoal e profissional; e António Nóvoa com suas observações a respeito das 

experiências e os estudos autobiográficos produzidos no contexto da profissão docente.  
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 Segundo Vigotski 1994, o uso de signos para auxiliar um problema psicológico -

comparar coisas, escolher relatar, lembrar,...é semelhante ao uso de instrumentos, porém, agora 

no universo psicológico. O signo atua como um instrumento do movimento psicológico de 

modo similar ao papel de um instrumento no trabalho. Mas não devemos esperar alcançar 

muitas afinidades entre os instrumentos e os tais meios de adaptação que nomeamos de signos. 

Na fase inicial o esforço da criança depende, de forma crucial, dos signos externos. 

Através do desenvolvimento, porém, essas operações sofrem mudanças radicais: a 

operação da atividade mediada (por exemplo, a memorização) como um todo começa 

a ocorrer como processo puramente interno[...] A criança muito pequena não depende 

de meios externos; ao invés disso, ela usa uma abordagem "natural", "eidética". 

Julgando somente pelas aparências externas, parece que a criança mais velha 

começou, simplesmente, a memorizar mais e melhor; ou seja, que ela, de alguma 

maneira, aperfeiçoou e desenvolveu seus velhos métodos de memorização. 

(VIGOTISKI, 1994, p.73-74) 

 A internalização dos aspectos culturais de comportamento abarca a restauração da 

atividade psicológica tendo como suporte as operações com signos. As mudanças nos 

procedimentos com signos ao longo do desenvolvimento são similar àquelas que acontecem na 

linguagem. "Aspectos tanto da fala externa ou comunicativa como da fala egocêntrica 

"interiorizam-se", tornando-se a base da fala interior" (VIGOTSKI, 1994, p.76). Podemos usar, 

como exemplo, para os estudos de Vigotski a brincadeira de faz de conta das crianças, nessas 

brincadeiras elas reproduzem as suas vivências, da escola, de casa, tudo aquilo que elas 

internalizaram das suas atividades sociais.  

Reflexões para a formação dos professores de Educação Infantil 

 Segundo Kramer (2005), para que o professor possa compreender a criança como um 

ser concreto, é necessário que ela conheça as crianças com as quais trabalha. A autora convoca 

os professores a compreenderem como as crianças brincam, do que brincam, qual é a visão de 

infância que sua família possui, o que ela faz no seu dia a dia, quais são os valores éticos e 

religiosos dessa família, que músicas escuta, entre outras coisas. 

 O professor como mediador, para Kramer (2005),  deve se perguntar que criança ele foi; 

que aspecto de infância existe dentro dele. Ouvimos muito falar que a criança tem que ser 

respeitada, tem que brincar etc. E o professor foi respeitado quando criança? que tipo de 

infância ele teve? O professor tem de se reapropriar da sua própria história e entender que 

criança ele foi para, a partir desse ponto, saber que tipo de criança gostaria de forma.  

 Kramer (2013), nos fala sobre a criação artística, o trabalho envolvendo artes na 

Educação Infantil. Para compreender o que é lido, escutado, dito, é necessário compreender os 

não ditos, os afetos, a entonação, os presumidos. "A criação artística está ligada à vida e às 

experiências partilhadas por autor, contemplador e obra. Arte e vida são polos indissossiáveis 
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da existência humana" (KRAMER, 2013, p.312). Para esta autora a autoria envolve 

colaboração, é sempre coletiva, os autores e os mediadores nela interferem nos seus limites, nas 

possibilidades concretas dos cenários em que as práticas são realizadas, as disposições  e os 

objetivos de fomentar, impedir ou expandir a criação. Assim, o processo autoral compreende a 

criação, quem cria vai em busca da criação na vida comum e a exterioriza nas mínimas 

expressões. 

 Ostetto (2012), trás suas contribuições com relação a arte na formação dos professores. 

A arte é o conhecimento de si, pensamos que a contribuição da arte na formação do professor, 

agrega um conhecimento que age com as oposições;"ao possibilitar o gostoso, também 

engendra desgostoso; ao dar prazer, também provoca o desprazer; o sublime e o horrível, o belo 

e o feio; está tudo aí, no processo artístico" (OSTETTO, 2012). Algumas universidades já estão 

incluindo disciplinas em seus cursos de pedagogia como o objetivo de trabalhar o movimento, 

o olhar e a escuta do professor em formação. Embora, ainda não intituladas "arte-educação". 

Essa autora defende que a arte tem seu status próprio e não deve ficar presa na educação, essa 

disciplina deve ser mostrada não pelo ensino de técnicas, mas por experiências estéticas 

relevantes para quem está em formação. 

Percurso do trabalho 

 Nóvoa (2008) defendeu uma maior participação do professor na sua própria formação, 

onde fosse valorizado a pessoa do professor e o seu olhar sobre sua trajetória de formação. Para 

ele as narrativas podem ser definidas como uma metodologia de pesquisa-formação, ou seja, 

uma metodologia onde a pessoa é, ao mesmo tempo, objeto e sujeito da formação.  

 As narrativas procuram rememorar as práticas dos docentes, tendo como objetivo 

produzir uma reflexão autoformadora. Por isso, a importância da abordagem das narrativas 

como uma proposta de reconhecimento do professor como sujeito de sua própria formação. 

 Neste sentido, esse trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa que, ao valorizar o 

olhar do professor, trabalha com a narrativa como abordagem metodológica, e com a entrevista 

narrativa, como instrumento de pesquisa. 

 Para Josso (2010) nessa perspectiva de formação, não poderia existir um método 

construído a priori que fosse adequado para interpretar as biografias educativas. Cada narrativa 

tem que deixar claro o que tenta responder. “Um dos desafios da abordagem biográfica é pois 

uma prática epistemológica do sujeito cognoscitivo que sirva de referência prévia a toda e 

qualquer aprendizagem intelectual” (JOSSO, 2010, p. 149). Desse modo, as narrativas podem 
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ser consideradas como uma reflexão teórica sobre a formação e os processos pelos quais ela se 

dá.  

O contexto do trabalho  

 O trabalho foi realizado na escola em que eu trabalho, Escola Municipal Ernani Moreira 

Franco, a escola atende crianças da comunidade do Bonfim, do Caramujo e adjacências. 

Atualmente, a escola tem aproximadamente, 478 alunos matriculados, sendo 102 alunos na 

Educação Infantil divididos em crianças de três, quatro e cinco anos, nos turnos da manhã e da 

tarde: três turmas no turno da manhã e três turmas à tarde. A escola conta com 

aproximadamente, trinta e cinco professores, sendo dez da Educação Infantil (contando com 

professores de apoio e professores articuladores) e 10 professores de apoio. A maioria dos 

professores são concursados e possuem nível superior de ensino.  

Apresentação e discussão dos dados 

 A apresentação dos dados coletados iniciará pelas entrevistas narrativas com os sujeitos 

da pesquisa que foram: Verônica e Natália Caroline. A professora Verônica é formada em 

Matemática e tem dezoito anos de profissão. A professora Natália Caroline tem formação em 

nível médio e dez anos de experiência. A entrevista foi realizada nos horários livres das 

professoras. A entrevista narrativa não é uma entrevista de perguntas e respostas o entrevistado 

fala livremente sobre um tema desencadeado pelo entrevistador. O tema gerador foi “fale sobre 

sua experiência de trabalho numa turma inclusiva de Educação Infantil”. 

Professora Verônica 

 Eu acho muito boa a experiência de ter um aluno especial dentro da turma, porque a 

gente pode trabalhar várias coisas com a turma envolvendo a necessidade daquele aluno, para 

eles aprenderem a lidar com várias possibilidades de tratamento de um com o outro. E 

geralmente, as crianças são bem solidárias quando têm crianças especiais na sala. Pelo menos 

nas experiências que eu tive foi assim.  

 Eu tive uma aluna que eu a acompanhei  por quatro anos, ela me ensinou bastante, 

aprendi muito com ela, como profissional, pude vê também, progressos que as crianças 

especiais mesmo com as suas dificuldades específicas, elas conseguem progredir bastante, às 

vezes além do esperado.  

 Tem o Miguel, agora, que também surpreende muito, ele parece que tem altas 

habilidades não sei se é, só sei que ele aprende só visualizando. As outras crianças observam 

isso, que a criança especial consegue aprender como eles ou talvez melhor que eles. 
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 Na outra rede que trabalho eu tenho, também, um aluno especial, autista. Cada um é 

diferente, tem seu jeitinho de ser e suas necessidades individuais. 

 Partindo da proposta da Josso (2010), que diz que "para o autor da narrativa o problema 

da análise resolve-se pela explicitação do seu(s) interesse(s) de conhecimento nessa prática 

reflexiva". Percebi que embora, tímida ela falou sobre sua experiência, disse que aprendeu 

muito como profissional, percebeu que apesar das dificuldades as crianças especiais podem 

aprender e às vezes além do esperado.  

Professora Natália Caroline 

 Então, eu estava pensando, eu costumo dizer que a experiência com o Miguel foi uma 

experiência transformadora, ele veio para desarmar a Natália professora e ele desarmou não 

só a mim, como toda a escola. Ele veio e a gente sem muitas expectativas, um pouco 

apreensivas e ele vem surpreendendo a cada dia com progressos, com avanços, com uma 

novidade. É uma criança muito peculiar, bem diferente do que eu já tinha visto, tem a questão 

alimentar toda essa preocupação que a gente tinha no início e depois tornou-se algo natural, 

entrou para o convívio. 

 O jeito dele o temperamento as coisas características de pessoa que ele veio e mostrou, 

e são muito pontuais e são dele. E como isso se integrou na sala, no início existia aquele 

movimento, esforço dele se integrar de fazer como ele estivesse ali e conforme foi passando os 

dias aquilo se tornou muito natural e hoje, eu vejo o Miguel como uma criança pertencente da 

escola e da turma que ele esteve no ano passado e da que ele está esse ano. E o carinho, ele 

tinha um comportamento mais arredio, muito agitado, desconsertado. O colo que ele gosta de 

receber, como toda criança e com ele não é diferente, ele gosta desse colo, desse dengo, desse 

mimo, ele é muito dengoso. 

 A inteligência dele é algo surpreendente e que me surpreende ainda, quando ele se 

sentiu a vontade e começou a mostrar o potencial dele foi uma surpresa atrás da outra. Como 

ele é cheio de potencial, de capacidade, energia e como ele está disposto a aprender por mais 

que a gente com os nossos olhos agitados na correria não consiga enxergar isso a olho nú a 

primeira vista, mas quando a gente para e percebe e dá aquela atenção ele mostra para você 

tudo que você tentou ensinar e achou que não estava aprendendo, como ele entendeu e entrou 

na dinâmica. Ele é uma criança muito especial no sentido literal da palavra. Eu com o 

temperamento sempre muito agitado, ansiosa, ele veio para mostrar que cada um tem o seu 

tempo, ele tem o tempo dele de acordo com as demandas, os dias propícios. Isso foi a principal 

lição que eu aprendi com ele, ele veio mostrar que cada um tem o seu tempo. 
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 No início quando ele chegou eu fiquei muito nervosa, achei que seria muito difícil 

trabalhar com ele. Eu não minto que me apavorei e fiquei muito ansiosa. Eu nunca imaginei 

que o Miguel fosse está integrado, socializado e bem de conteúdo  como está hoje, eu não vou 

mentir que lá no início de 2017 eu não imaginava isso. Eu tive muito medo achava que era 

uma criança que demandava muito trabalho, mas não, aos poucos se tornou algo muito 

simples, muito natural. 

 As demandas com a alimentação, com o horário porque ele trabalha com os horários 

certos, ele sabe a hora do lanche, a hora de ir embora, tudo dele é muito regrado e ele te cobra 

de uma maneira muito forte.  

 Mas com o tempo se tornou natural, se tornou tranquilo, até ele mesmo já consegue 

compreender um pouco melhor os imprevistos. No início foi bem complicado sim, eu me 

lembro como se fosse hoje o dia em que ele apareceu na sala, naquele dia fui para casa muito 

preocupada como ia ser o restante do ano, fiquei muito temerosa de não dar conta, eu tive 

muito medo, mas graças a Deus isso foi superado e hoje é só amor, só sucesso. 

 A professora Natália Caroline falou da sua experiência como professora regente da 

turma do aluno Miguel, de seus medos e angústias quando ele chegou na escola, mas que aos 

poucos ele foi se adaptando à escola e quando ele se sentiu a vontade mostrou todo o seu 

potencial. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esse trabalho demonstra que é possível articular pesquisa e formação como uma das 

possibilidades pedagógicas. Espero que as narrativas das professoras tenham contribuído com 

suas práticas pedagógicas e tenha feito com que elas pudessem refletir sobre o seu trabalho 

numa sala inclusiva e tenha, também sido uma forma de aprendizado. Dá voz aos professores e 

fazê-los refletir sobre sua prática é o que essa proposta de trabalho almeja. Para mim a 

aprendizagem com este trabalho foi entendida como uma atividade em que estão copresentes: o 

passado, o presente e o futuro.  
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INTRODUÇÃO 

 

  Pensando a respeito do ensino da cultura indígena, na Educação Infantil, de maneira que 

as crianças pudessem vislumbrar um povo rico em tradição, costumes e resistência é que a 

Aldeia Curumim Naurú na Unidade Municipal de Educação Infantil Olga Benário Prestes foi 

planejado. Como ensinar sobre a cultura de um povo tão importante para crianças de 2 a 5 

anos? Este era o grande desafio, mostrar a cultura desse povo com ludicidade, criatividade, 

encantamento e respeito. 

 A intencionalidade em todo o tempo foi ambientar a escola de forma a se transformar 

numa grande aldeia em festa, com possibilidade das crianças vivenciarem experiências de 

aprendizado incomensurável, bem como os valores e ensinamentos contidos na cultura 

indígena, além de desenvolver atividades pautadas no entendimento da importância da tradição, 

costumes de seus ensinamentos valiosos. Pensar, prestar atenção e experienciar situações que 

poderiam ajudar, no dia-a-dia, a todos. Isto seria, por exemplo, aprimorar o olhar em direção à 

Natureza, ao outro ser humano e aos valores culturais que alicerçam as verdadeiras sociedades.  

Repassar o conhecimento por questões documentais existentes em lei não é o bastante, é 

preciso sentir a necessidade da ação, de conduzir o conhecimento de forma a ser apreendido 

através do campo sensível do ser, porque as crianças estão mais perto de perceber do que os 

adultos, fazendo com que em atividades e propostas como esta envolvam de forma satisfatória 

todos os envolvidos, alunos e professores, tamanha gratidão pelas experiências e oportunidades 

vividas. Já que é através do olhar atento para a questão artística e humanizada existente na 

cultura indígena que há a possibilidade de se permear a questão sensível de se ouvir as histórias 

e os ensinamentos desse povo e a melhor parte, que é viver em ambientes que remetam aos 

costumes indígenas, proporcionando o desenvolvimento humano de forma tão plena através de 

múltiplas linguagens. 

 

Norteadores fundamentais da ação 

mailto:lmgiro@ig.com.br
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A questão proposta acima descrita vai de encontro ao que está previsto no DCNEI – 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (Resolução CNE/CEB nº 5/2009), em 

seu Artigo 4º, quando define a criança como “sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, 

relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos 

sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura” (BRASIL, 2009). A Aldeia Curumim 

Naurú proporcionou interações, práticas e relações que foram ao encontro de vários itens acima 

citados quando se percebeu que o vivenciar no referido espaço estimulava o aprender, os 

questionamentos, curiosidades e observações a respeito da cultura indígena. Houve o 

envolvimento das crianças pela prática de alguns costumes indígenas, trazendo encantamento a 

respeito dessa cultura repleta de ensinamentos saudáveis de modos a educar através da história, 

ajudando na construção desse sujeito histórico. Ainda norteando o trabalho aqui proposto, há o 

destaque de dois direitos de aprendizagem e desenvolvimento, assegurando condições para que 

as crianças aprendam em várias situações, propiciando a elas desempenhar papel ativo em 

ambiente que estimulem o vivenciar de desafios, ajudando na construção de significados sobre 

ela, sobre os outros e o mundo social e natural: “Explorar movimentos, gestos, sons, formas, 

texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, 

elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas 

diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.” E o outro:  “Expressar, como 

sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, 

hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens,.” 

A vivência na Aldeia Curumim Naurú despertou nas crianças a curiosidade a respeito da 

cultura indígena, seus hábitos e costumes, aguçando o olhar sensível e a escuta do outro, 

daquilo que está a nossa volta, da sonoridade, do ritmo e da dança, contribuindo para a 

intensificação do gosto pelas histórias desse povo que, com certeza, estão repletas de 

ensinamentos importantes, como as histórias do autor indígena Daniel Munduruku para que 

elas pudessem ter a chance de conhecer sobre esse povo que é de verdade, de uma maneira livre 

dos estereótipos ensinados a mais de 500 anos. E na Aldeia Curumim Naurú os direitos foram 

assegurados com intensa vivência a respeito do povo indígena.  

 

Como surgiu a Aldeia Curumim Naurú  

 

No início deste ano, movimentos foram realizados a partir de março com oficinas de 

construção de instrumentos musicais, confeccionados pelas próprias crianças com orientação da 

Professora Mônica que, além da confecção dos instrumentos sonoros musicais com latas e 

garrafas pet, realizava círculos para que as crianças tocassem tambor e os instrumentos a partir 
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do comando de um cacique por vez. O cacique   determinava batidas - forte e fraco, 

coordenando as mãos e os pés nessa atividade e a alternância dos caciques foi muito 

interessante, pois a liderança tinha haver com o respeito que a criança teria que ter para com os 

colegas. Aí começou a formação da referida aldeia, que depois dessas atividades eram 

convidadas a ouvir várias histórias e contos indígenas com a Profª Isis, fortalecendo 

conhecimentos a respeito desse povo a cada encontro. 

Visitações eram realizadas nessa aldeia por todos os grupos da escola, começando com 

a visita do GREI 2ª. Por ocasião,  foi contada história dos Indiozinhos que gostavam de tomar 

banho, comer frutas e brincar, causando muita curiosidade nos pequeninos que se encantaram 

com a ambientação do espaço, tendo até a canoa de papelão muito usada pelos indígenas. E 

como é interessante ver a curiosidade das crianças nessa faixa etária, que do jeito deles se 

prendem a história e quando estimulados com perguntas a respeito do assunto respondem de 

uma forma muito peculiar e linda o nome da fruta que gostam de comer e se gostam ou não de 

tomar banho.  

A história e a ambientação da Aldeia Curumim Naurú proporcionou, em muito, esse 

envolvimento e participação das crianças e como é gratificante ver o momento em que o aluno 

Caio, de 2 (dois) anos, se sentou no chão e começou a folhear, com muita curiosidade, o livro 

com as figuras dos indiozinhos alegres e espertos. Sem falar nos coleguinhas que prestaram 

atenção na história o tempo todo.  

Prossegue a movimentação de todos os GREI’s pela Aldeia e a cada visitação era uma 

história a ser contada seguida de uma conversa que acontecia, sempre, em círculos, precedida 

de sons e de dança, modo de ressaltar a importância de cada momento de aprendizado, de cada 

encontro. 

Nos encontros, tinham a questão da abordagem e explicação do indígena que está longe 

das cidades e ainda não teve contato com os habitantes das grandes cidades; explicação daquele 

que conhece a cidade, mas vive na aldeia ou daquele que sai dela para estudar e depois reverter 

o conhecimento no sentido de ajudar o seu povo ou falar sobre ele no intuito de derrubar 

preconceitos antigos a respeito do seu povo, resgatando a importante cultura indígena. Foi o 

caso da apresentação do Índio Daniel Munduruku, escritor e professor brasileiro pertencente à 

etnia indígena Munduruku, no Estado do Pará. Foi lido histórias do livro Catando Piolhos – 

Contando Histórias que fizeram com que as crianças prestassem atenção e perguntas a respeito 

dessa sabedoria acumulada nas histórias indígenas, como por exemplo, a história Brincar para 

aprender, provocando interessante como o conhecimento das palavras além do significado, 

assunto que despertou interesse nos GREI 5 A e 5 B, em conversa com eles após a contação da 

história, isto é, da importância de ser criança, aproveitar o momento e brincar para também 
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aprender. Assunto aproveitado para veicular o brincar realizado na escola como forma de muito 

aprendizado, citando também 

Outro livro de Daniel foi lido chamado Kabá Darebu, que fala do povo Munduruku e do 

seu gosto pela Natureza, seus hábitos e costumes transmitindo, dessa forma, através da história 

muito aprendizado. Por exemplo, quando da citação da importância da planta urucum e da 

maceração para a produção de tinta avermelhada muito usada para pintura dos corpos 

indígenas. E para saberem mais de perto sobre tal experiência, foi mostrada a planta e 

macerada, mostrando a utilização da planta. Importante momento de mostrar o conhecimento 

do indígena a respeito das plantas e da domesticação de algumas como o caso da mandioca que 

o indígena transformou em alimento. Histórias interessantes que deixaram as crianças atentas e 

envolvidas com o tema desse importante autor indígena. 

Segue as conversas, histórias e atividades de pintura com a Profª Isis, promovendo 

encontros com as crianças para conversar vários assuntos, tais como: a) explicação de que o 

indígena não é atrasado ou primitivo por não usar roupas; b) conversar a respeito da cultura 

indígena e seus hábitos e costumes; c) falar sobre a importância desse povo para a preservação 

das florestas, da fauna e flora; d) mostrar imagens de indígenas em suas aldeias ou fora delas, 

destacando a pintura corporal usada pelos povos indígenas e seus significados. As conversas e 

os encontros com as crianças, desde o início do ano de 2018, principalmente as dos GREI’s 4 e 

5, foram de suma importância e altamente produtiva.  

As crianças são sensíveis e interessadas e é possível falar de assuntos como os citados 

com linguagem acessível e mais próxima deles, causando nas crianças motivo de muitas 

perguntas trazendo muito dinamismo ao ensino aprendizagem, de forma arrebatadora. 

Perguntas das crianças do porquê dos indígenas não usarem roupas surgiu,  dando a rica 

oportunidade de explicar sobre o assunto, isto é, de falar que isso faz parte dessa cultura e não 

significa que eles são atrasados, por exemplo.  

Explicação a respeito de indígenas que vivem afastados da civilização ou dos que se 

deslocam para a cidade grande para estudar e se formar a partir de outros conhecimentos, 

retornando com estes novos conhecimentos para a sua aldeia foi explicado, aprimorando ainda 

mais a rica sabedoria indígena, exemplificado com a  reportagem a respeito da Índia Terena, da 

Aldeia Buritizinho, terra indígena Limão Verde no Município de Aquidauana – Mato Grosso 

do Sul, que se formou em Nutrição para depois reverter o conhecimento no sentido de ajudar o 

seu povo. 

As histórias que falavam sobre respeito das crianças indígenas pelos mais velhos e seus 

ensinamentos despertou interesse. E também a apresentação de fotos de índios  com cocares e 

adornos pertencentes à nação indígena dos Kayapós despertou admiração e encantamento, 

fazendo com que as crianças achassem curiosas e interessantes as imagens, visitando o mural 
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da aldeia para entender melhor as fotos, notando que houve real interesse sobre o assunto a 

partir dos olhares e atenção nas exposições.  

Na Aldeia, foi montada uma floresta com animais da fauna brasileira, confeccionados 

com caixas de papelão, tinta e cola e nessa floresta a ser visitada pelas crianças tinham: 

Tamanduá-bandeira, Onça pintada, Jacarés, Cobra, Tucanos, Papagaios, Tartarugas, Ararinhas 

azuis e uma revoada de pássaros, produções visuais dos alunos, que pintaram formas de 

pássaros, com tinta guache de várias cores, e que não poderiam se misturar. As produções 

seriam colocadas na floresta como símbolo de liberdade com a revoada desses pássaros que 

para o povo indígena representam a alma da floresta.   

A revoada de pássaros lançada pelas crianças dos GREI’s 4 e 5 tinha como objetivo 

explicar que o animal precisa estar livre na Natureza e esse é um ensinamento indígena 

importante, que gerou conversa entre as crianças sobre animais presos em gaiolas. A conversa 

no ambiente da aldeia foi muito produtiva, intensificando a conscientização do cuidado com o 

meio ambiente e com os animais. E falar sobre os costumes indígenas neste momento 

contribuiu para clarear ainda mais o assunto do aprisionamento de bichos e da extinção de 

alguns, inclusive as crianças dos GREI’s 5 A e 5 B falaram sobre isso, quando contavam a 

respeito de avós e pais que possuíam passarinhos em gaiolas.  

Em relação à presença importante dos indígenas como primeiros habitantes do Brasil 

instigou a fala do aluno Arthur (GREI 5 A) que falou a respeito Pedro Alvares Cabral e do 

“Descobrimento do Brasil”, proporcionando um momento de esclarecimento a respeito do 

verdadeiro dono da terra e das perseguições que sofreram por conta dessa ocupação. Foi 

interessante perceber o interesse de uma criança ao falar com certa propriedade sobre o referido 

assunto, demonstrando sua vontade de falar, ouvir, entender e aprender a história. 

Continuando a atividade por conta das histórias contadas e imagens mostradas do povo 

indígena chamado Kayapós foi proposto para as crianças GREI’s 3 A e 3 B, o primeiro 

pintando adornos com a confecção de tiras com cores fortes e vibrantes para compor os 

cartazes para enfeitar a aldeia e o segundo realizando a confecção e pintura de penas em papel, 

com os dedinhos, para o cartaz da representação indígena. Grupos da Educação Infantil das 

professoras Kátia/Ana e das professoras Marcelle/Marcely, respectivamente.  

 

Visitação à Floresta da Aldeia Curumim Naurú 

 

Antes de entrar na Floresta, as crianças sentaram em círculos e tocaram os instrumentos 

por elas confeccionados e dançaram a partir de ritmos e sons, com muita integração e alegria 

entre elas. A partir deste momento começa a grande aventura nessa floresta. 
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Uma floresta diferente com animais, confeccionados em papelão, importantes da fauna 

brasileira, tais como: Onça Pintada, Tamanduá-bandeira, cobras, Ararinhas azuis, Papagaios, 

Tucanos, Tartarugas, Jacarés e uma revoada de pássaros, todos à espera dos visitantes.  

Mágico!!! Foi mágico!!! 

A entrada na floresta, após a iniciação com a dança, provocou imensa curiosidade e a 

foi espantoso ver o olhar das crianças para os animais lá expostos, principalmente para o jacaré 

que, por sinal, fez muito sucesso, especialmente depois da explicação a respeito da dentição 

desse animal. O momento de visitação, nessa floresta, provocou conversa interessante com a 

turminha do GREI 5 B, das Professoras Zulei e Denise, que estavam estudando dentição e 

entenderam a importância de tratar dos dentes, depois de saberem que o jacaré troca de dentes 

mais ou menos quarenta vezes perfazendo um total de mais ou menos de 2000 a 3000 dentes 

trocados, já que o mesmo possui oitenta dentes, ao contrário do ser humano, que só troca os 

dentes uma vez, o que instigou a curiosidades das crianças no que diz respeito ao cuidado que o 

ser humano deve ter com sua dentição.  

O momento foi inspirado na sabedoria indígena que conhece os animais e tem os seus 

próprios ensinamentos, mas nos conduz de forma a utilizar essa sabedoria em assuntos 

referentes à fauna e flora, para que as crianças sintam a importância do aprendizado e a 

referência daquele que nos conduz.  

As crianças gostaram já que a intenção era falar sobre assunto de que o indígena tem 

muita sabedoria, mostrando a importância desse povo em relação aos assuntos ligados com o 

meio ambiente através da vivência e experiência nas matas e florestas brasileiras. Foi 

interessante demais ver e sentir que o projeto trouxe muita vontade de aprender através das 

experiências. 

 Explicações sobre o modo como os indígenas viviam, caçavam e plantavam também foi 

explanado, ressaltando de que o indígena só caçava o que precisava para sua alimentação diária 

e de que eles desenvolviam suas atividades de forma organizada, ao contrário do que a história 

conta, não precisando de tanto tempo para realizá-las, já antecipando para as crianças de que os 

índios não são indolentes como a história conta, apenas realizam suas atividades de forma 

diferente, devido aos seus costumes e tradições.  

A explicação sobre a preservação das tartarugas também foi explicado para as crianças e 

a presença da réplica do Tamanduá-Bandeira em papelão despertou muita curiosidade a 

respeito da alimentação desse animal e da língua enorme que ele possui.  

 A apresentação das aves, colocadas em árvores, também chamou muita atenção das 

crianças e as explicações sobre as espécies apresentadas causaram uma série de perguntas sobre 

o bico enorme do tucano e a curiosidade das ararinhas azuis que adoram voar em pares, 
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fazendo com que elas relatassem imagens de filmes vistos na U.M.E.I. sobre a importância e 

vivacidade desses animais e o risco de extinção pela sua beleza.  

Na realidade a figura de cada animal exposto provocou muita curiosidade e perguntas 

das crianças e em relação aos pássaros, eles perguntaram se eles não eram  felizes presos, 

alimentados pelos humanos e a explicação dada foi de que os indígenas entendem que os 

animais têm que estar livres na Natureza, buscar o seu próprio alimento e encantar com seu 

canto e cores em seu habitat natural, sem gaiolas, só livres.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A ambientação da Aldeia Curumim Naurú, na unidade escolar em questão, oportunizou  

contação de histórias e de contos indígenas, assim como o contato com hábitos e costumes 

indígenas simulados nos encontros, sinalizando a vontade de interação e vontade de aprender 

das crianças,  da feitura dos círculos de dança e ritmos com os instrumentos sonoros musicais e 

da visitação por toda a Aldeia Curumim Naurú.  

O envolvimento foi intenso e produtivo em todos os momentos vividos pelos alunos, 

momentos dos ritmos e sons e das conversas a respeito da cultura indígena com todos os 

GREI’s, destacando as crianças de 4 e 5 anos, que conversavam e perguntavam a respeito dessa 

cultura, interessados em saber de como é o cuidado e o tratamento dos povos indígenas  com a 

Natureza e com os ensinamentos repassados pelos membros de uma nação indígena. Eles 

ouviram com atenção a explicação sobre os hábitos e costumes indígenas que nos orientam a 

respeito de liberdade, de viver bem e cuidar do nosso meio-ambiente. 

 Da simplicidade ao ensinar costumes e da oportunidade dada a criança em viver o seu 

momento de criança e aprender através das experiências, entendendo que ouvir os mais velhos 

estar atento ao que a Natureza fala é muito importante. Não é porque é diferente que não há 

sabedoria. 

 Na realidade, a conversa do tema preservação do meio ambiente, dos animais foi muito 

requisitada pelas crianças que abordavam o assunto e queriam saber mais e mais. Além disso, a 

importância dos pássaros, das histórias que falavam sobre a alma da floresta representada pelos 

pássaros e a importância da fauna e flora brasileira, para as pessoas que vivem dentro e fora da 

floresta, das aldeias.  

A experimentação dos círculos de dança, ritmo e sons foram muito importantes para a 

integração das turmas que representavam as nações indígenas Kayapós e Munduruku, 

entendendo o uso dos cocares e outros adornos indígenas nos encontros e nas situações 

importantes vividas por esses povos.  
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Notório!!!As crianças experienciaram situações com muita alegria e atenção e, no 

momento das histórias e da visitação à floresta foi inesperado constatar a curiosidade das 

crianças a respeito daquelas representações de animais da nossa fauna e da conscientização 

proposta para que as crianças entendam e se achem parte integrante de tudo que há em torno de 

nós – a Natureza com sua sabedoria e seus ensinamentos. 

 O envolvimento foi satisfatório e as ações realizadas na aldeia foram extremamente 

produtivas no sentido da aprendizagem e entendimento da cultura indígena e de sua 

importância em nossas vidas. 

 O aprendizado maior ficou para nós, adultos, no sentido de acreditar cada vez mais no 

potencial das crianças da educação infantil, sua vontade infinita de se doar para aprender em 

atividades que nelas despertam interesse pelo verdadeiro conhecimento. O projeto buscou como 

referência inspiração na sabedoria indígena para abordar assuntos importantes para indígenas e 

não-indígenas, já que falar da fauna, da flora, de alimentação saudável, da nossa terra através 

desse olhar indígena produz mais sentido, já que nos ensina e nos torna, verdadeiramente, mais 

conscientes e mais ricos em atitudes humanizadas em plena consonância com o nosso planeta, 

logo, em consonância com nós mesmos.  
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RESUMO 

 Este trabalho propõe divulgar as atividades desenvolvidas por crianças de 5 a 6 anos (Grei 5) 

dentro do Projeto Instituinte para o ano de 2018 da nossa escola: ''Um Passeio pelo Brasil de 

Norte a Sul, conhecendo nossas raízes! ”. Entendemos que o Brasil é um país continente e que 

são variadas as percepções que temos de Nação e de Identidade Brasileira. O Grupo de 

Referência apresentado neste trabalho, ficou designado a pesquisar e conhecer a Região 

Centro-Oeste. Conhecer o Brasil partindo de suas regiões, facilitou a compreensão dos aspectos 

e diferenças territoriais, naturais, culturais e Socioeconômicas. Na busca pelo conceito de 

Identidade Brasileira, caracterizamos os Estados da Região Centro-oeste, suas Capitais e 

principais cidades, bem como as diferenças com as demais regiões do Brasil. A diversidade do 

Brasil encantou as crianças e estas, interessaram-se pelo homem do campo, as grandes fazendas 

agrícolas e as comitivas de gado atravessando o Pantanal. Ainda pesquisamos sobre a 

preservação do meio ambiente e a luta contra o extermínio das nações indígenas, bem como a 

diversidade das belezas naturais. Destacamos o interesse das crianças pelas diversas linguagens 

artísticas e manifestações culturais da região tais como as festas de Peão de Boiadeiro, a música 

sertaneja e a literatura dos Poetas Manoel de Barros e Cora Coralina. Ainda foi possível 

conhecer a história de Brasília, a Capital do Brasil, no coração do país. No ano em que 

participamos de uma Copa do Mundo de futebol e ao final do ano participaremos das eleições 

dos nossos principais representantes na política; faz-se necessário levar os alunos a pensarem 

no país que precisamos, e a Identidade Brasileira que estamos a construir. 

  

PALAVRAS - CHAVE: Identidade; Brasil; Centro-Oeste. 
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INTRODUÇÃO 

 

 No início de 2018 os professores do Naei Vila Ipiranga em conjunto com a EAP 

escolheram democraticamente o projeto que iriamos trabalhar durante o ano letivo. Aos poucos 

desenhamos esse projeto levando em consideração que teríamos um ano de Copa do Mundo de 

Futebol e eleições para os principais representantes do país. Portanto o tema do nosso Projeto 

Instituinte ficou assim delineado: “Um passeio pelo País de Norte a Sul, conhecendo nossas 

raízes! Para o projeto fluir didaticamente, dividimos o passeio pelo Brasil pelos 10 Grupos de 

referência nas 5 regiões, na seguinte ordem por sorteio: 

Grei 0 e 1-  Norte Grei 2A e 2B- Nordeste Grei 3 e 4A- Sul 

Grei 4B e 4C-Sudeste Grei 5A e 5B-Centro-

Oeste 

 

 

Um trecho do projeto escrito pelo grupo de docentes e pela EAP divulgado no Blog da 

escola3  nos chamou a atenção e passou a ser nosso objetivo principal: 

O Projeto visa trabalhar e explorar a diversidade cultural, diversidade de povos, 

costumes existentes no Brasil, proporcionando as crianças o contato com outras 

culturas e consequentemente com o novo, favorecendo o desenvolvimento da 

tolerância ao diferente e reforçando a autoestima e identidade de cada um, 

reconhecendo-se no outro. 

Tínhamos a missão de estabelecer a Nossa Identidade de Brasileiros, do Ser -Criança e 

compreender sobretudo a identidade das pessoas do Centro-Oeste. 

A apresentação do Projeto e a participação das Famílias.  

 

                                                           
3 http://educacaoinfantilvilaipiranga.blogspot.com/2018/04/o-naei-vila-ipiranga-neste-ano-letivo.html- Acesso em 

11 de abril de 2018. 

 

 

http://educacaoinfantilvilaipiranga.blogspot.com/2018/04/o-naei-vila-ipiranga-neste-ano-letivo.html
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A família é o primeiro grupo social ao qual fazemos parte. Com esse grupo nos 

preparamos para a vida em sociedade. É a família que aos poucos vai ajudando a criar a nossa 

Identidade Social. Ao chegar a escola a criança começa a perceber as diferenças entre as 

pessoas e os grupos sociais ao qual fazem parte. Nesse primeiro encontro do ano, cada grupo de 

referência pôde mostrar os objetivos para o semestre. 

As Brincadeiras da Região do Centro-Oeste e as crianças que vivem lá... 

Começamos a conhecer o centro-Oeste através de vídeos, histórias, notícias e as 

brincadeiras e jeitos de brincar de quem vive lá. Descobrimos que brincadeiras como, Cobra –

Cega, meus pintinhos venham cá, Cinco Marias, Chocolate Inglês são provenientes dessa 

região e que a brincadeira de corre –Cutia é bem parecida com a brincadeira que brincamos 

aqui no sudeste chamada Chicotinho queimado. As crianças possuem Identidade Social e 

reconhecem suas ações nos outros e em si mesma. É brincando que a criança projeta seu mundo 

e se vê como parte dele. A criança busca identificar-se com seus pares. E foi brincando que nós 

começamos a delinear a noção de Pátria e de Nação. 

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação Infantil 

devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira que (...)possibilitem 

vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus 

padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade. 

(Diretrizes curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Dcnei-Brasil,2010, p.25-

26) 

Interessante observar que as crianças aos poucos vão tomando ciência que existe 

necessidades que devem ser supridas no dia a dia do ser humano, como brincar por exemplo. 

De acordo com o lugar ou grupo de pessoas essa necessidade é suprida de uma ou outra forma, 

um outro jeito de se fazer e de se estar no mundo. Iniciamos as crianças no processo de 

socialização e compreensão da relação com o outro. Questões importantes para melhor viver 

em sociedade. 

Se a condição humana determina que todos os homens devem comer, dormir, 

trabalhar, produzir, reproduzir-se,  rezar e festejar; essa determinação não chega ao 

ponto de especificar também que comida ingerir, de que modo produzir, com que 

mulher ou homem acasalar-se e para quantos deuses ou espíritos rezar. É precisamente 

aqui nessa espécie de zona indeterminada que nascem as diferenças e nelas os estilos 

de Ser e Estar, os jeitos de cada qual...( DAMATTA, 2001,p.10) 

 

Seguindo os documentos oficiais, nossos planejamentos e alguns teóricos da área de 

Educação e Sociologia, preparamos aulas que levasse as crianças a conhecer melhor o nosso 

Brasil através das brincadeiras e das culturas Infantis. 
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Mas o que é o Brasil? 

 “Brasil é quando vemos futebol e gritamos goooolll” (Nathan -5 anos 

 “Brasil está presente quando cantamos: Ouviram do Ipiranga” (Matheus-6 anos) 

 “Brasil é a gente? ” (Nicolle-5 anos) 

 “Brasil é todo mundo junto! ” (Lohrran-6 anos) 

A narrativa das crianças deixa claro a importância de se conceituar “Brasil” como nossa Pátria, 

nossa Nação na construção da nossa própria Identidade. 

A criança considerada como Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, 

relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 

brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. (DCNEI, p. 12) 

 

Os Brasileiros da Região Centro-Oeste 

Além de conhecermos toda a Biodiversidade da Fauna e da Flora e as descobertas 

geográficas como o Pantanal, que é a maior planície inundável do planeta, conhecemos ainda as 

capitais, as cidades em destaques. Nossos planejamentos giravam em torno das indagações das 

crianças que nesse momento do projeto estavam muito mais interessadas em conhecer e saber 

mais sobre as pessoas.As crianças ficaram felizes em saber que somos diferentes e tão iguais... 

E descobrimos muitas personas do Centro-oeste, tais como: 

 Os Índios/ lavradores pantaneiros/ peões de Boiadeiros 

 Donos de fazendas de gado e agriculturas diversas 

 Políticos que representam os seus Estados em Brasília.  

As crianças nas nações indígenas: Todo dia era dia de indio? 

As crianças do Grei 5B do Naei Vila Ipiranga puderam conhecer melhor as crianças que 

vivem em áreas indígenas.Compreenderam que os Indios estão mais próximos da Natureza e 

ainda preservam a floresta bravamente! Constatamos  através da tecnologia da internet, a leitura 

de mapas, onde  visualizamos as áreas demarcadas e como as Nações indígenas foram 

diminuindo ao longo dos anos e algumas até desapareceram...Fizemos relação com a história da 
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nossa cidade  Niterói, pois é talvez a única cidade do Brasil fundada por um Indio.O Cacique 

Araribóia. No dia do indio ,comemorado em 19 de Abril ,as crianças respeitosamente, 

participaram de uma sensiblização onde sentaram em círculo e puderam ouvir o vento, sentindo 

passar por seus cabelos, o sol no rosto e ficaram em silêncio para ouvir a natureza do 

entorno,além de ouvir canticos dos povos das florestas.Construimos petecas(brinquedo) com 

elementos da natureza como penas coloridas, sementes e grãos. 

É necessário que as crianças tenham contato com diferentes elementos, fenômenos e 

acontecimentos de mundo, sejam instigados por questões significativas para observá-

las e explica-las e tenham acesso a modos variados de compreendê-los e representá-

los.”(Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil,1998, p.166)  

 

 

  Houve um contraste importante para  análise, pois ao mesmo tempo em que as crianças 

estavam sensibilizadas as injustiças cometidas aos indígenas , as mesmas crianças 

maravilhavam-se com as grandes fazendas de gado, com as festas, musicas e lendas 

sertanejas.Discutimos se há como progredir em termos agropecuários, e ainda assim, preservar 

o meio ambiente. Muito a se pensar e construir para o futuro... 

A Identificação do Grei 5B com os Peões de Boiadeiro. 

Através da música sertaneja de raiz, as crianças compreenderam como é a vida dos 

boiadeiros que são responsáveis pelo bom andamento da fazenda e os cuidados com os animais. 

Em nossas buscas, constatamos que poucas são as mulheres que optam por essa 

profissão.Assim as meninas do Grei 5B queriam estar aptas a brincar e experimentar a vida de 

uma peoa. As meninas ao verem vídeos de Ana Raio e Zé Trovão4, e outros que trouxemos 

através de pesquisas,ficaram muito animadas em saber que  existem mulheres Peoas. E que ser 

peoa é uma profissão como outra qualquer podendo ser exercida tanto por homens como por 

mulheres. 

                                                           
4 -A História de Ana Raio e Zé Trovão foi uma telenovela brasileira produzida pela extinta Rede 
Manchete, exibida originalmente de 12 de dezembro de 1990 a 13 de outubro de 1991, às 21h30. 
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Assim realizamos uma festa Sertaneja para celebrar os conhecimentos adquiridos e foi 

muito especial esse momento, pois as crianças aprenderam a diferenciar os tipos de musica 

sertaneja classificadas em: Sertanejo Raiz,  Romântico e Sertanejo Universitário.  

  

Chegamos a Brasília e aprendemos para que nos serve a política. 

Nossa passagm por Brasília foi rapida e intensa, as crianças aprenderam o que fazem os 

políticos, comentamos sobre o baixo número de mulheres fazendo política no nosso país, o 

nome do presidente e suas atribuições. Vimos alguns deputados que representam o nosso estado 

do Rio de Janeiro e fizemos outra relação importante com o Caminho Niemayer em Niterói e os 

monumentos de Brasília que foram projetados também  por Oscar Niemayer. Trabalhamos com 

o livro: “Se criança governasse o Mundo” e tivemos a grata surpresa de Declarações lúcidas e 

apaixonadas por parte da crianças pelo Brasil e nossa gente. 
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 A poesisa de Cora Coralina e Manoel de Barros: 

As crianças ainda puderam se deliciar durante a Última semana do projeto com a 

Literaura  dos dois maiores representantes do Centro- oeste na poesia. As crianças viram vídeos 

sobre a vida dos autores e puderam conferir como a Identificação com o local em que se vive , 

faz diferença no modo da escrita dos autores citados, uma vez que suas obras estão intimamente 

ligadas a Natureza do lugar onde viveram... Os alunos visitaram a Biblioteca Municipal Cora 

Coralina localizada no centro de Niterói aprendendo mais sobre a importância da Cora Coralina 

para a nossa história e a História do Centro-Oeste.As crianças visitaram ainda o Horto do 

Fonseca  a fim de aproximarmos das coisas pequeninas da Natureza para relembrar as posias de 

Manoel de Barros.  

 

Culminância do Projeto: 

“O Homem,como ser histórico,inserido num permanente movimento de procura,faz e 

refaz constantemente o seu saber.”(Freire,1981,p.47) 

A culminância do projeto ocorreu com a participação de toda a Comunidade escolar 

para prestigiar as apresentações dos Trabalhos e atividades desenvolvidas duraante o primeiro 

semestre:Foi importnte para as crianças falar sobre o desenvolvimento das atividades e expor 

seus aprendizados de forma significativa e autônoma, falando de suas superações na busca pela 

nossa Identidade Nacional.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O olhar da criança sobre o mundo não é igual ao dos adultos.É necessário um dialogo 

amoroso e incentivador para quem está construindo sua história e tendo as suas primeiras 

impressões e experiências no mundo.Por isso que nossa proposta permite que vejamos a criança 

tal como ela é: Um ser de multiplos significados e produtora de cultura. Consideramos que a  

busca pela Identidade Social é contínua e reconhecer-se como membro de uma pátria, de uma 

Nação é um exercício diário que nossos pequenos estão estimulados a experimentar todos os 

dias e não somente em momentos como a Copa do Mundo de Futebol ou durante o período 

eleitoral.Esse sentimento de pertencimento e de Identificação como Brasileiros que somos,deve 

permear as festas, as manifestações artisticas e culturais,a vida escolar, nas rodas de conversas , 

na vida comunitária e familiar... A contribuição do NAEI Vila Ipiranga está em acreditar na 

Infância feliz que proporcionamos as nossas crianças e na crença que elas são o fator decisivo 

na construção de suas próprias identidades e na construção de uma Nação melhor voltada 

sobretudo para a pluralidade de idéias, a solidariedade entre os povos a e Justiça Social. 
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RESUMO 

Esse trabalho tem como objetivo relatar experiências vividas a partir do Projeto: Um 

passeio pelo Brasil de norte a sul, conhecendo nossas raízes, onde foi trabalhado o 

subprojeto “Viajando pelas maravilhas da Região Sudeste, numa turma de 4 anos (GREI 

4C). Foi realmente uma “viagem” pelos Estados que formam a Região Sudeste, mostrando a 

grandeza da diversidade cultural, abrindo possibilidades para novas descobertas e 

conhecimento. Passeamos por cada Estado e descobrimos brincadeiras, músicas, histórias, 

comidas, personalidades, lendas, pontos turísticos, sotaques e uma gama de detalhes e fatos 

que contribuíram para o nosso enriquecimento cultural. O objetivo desse Projeto foi levar o 

aluno a conhecer outras culturas e perceber as diferenças entre elas. A criança foi 

estimulada a experimentar e a produzir, vivenciando assim a aprendizagem, tornando-a 

significativa. A riqueza de informações expostas através das conversas e histórias, a 

produção e degustação de alimentos, a troca de informações e conhecimentos adquiridos 

através do reagrupamento com outras turmas, como foi o caso da turma GREI 5B, que nos 

presenteou com uma narrativa sobre os costumes dos índios que habitavam a região Centro-

Oeste(subprojeto da turma 5B), e a confecção de petecas, um brinquedo típico das crianças 

indígenas,  que despertou muito o interesse das crianças, e por fim, os recursos utilizados e 

as atividades direcionadas, tudo isso proporcionou ao aluno,  vivenciar situações que 

possibilitou construir e ampliar seu conhecimento. 

 

PALAVRAS - CHAVE: vivência, construção do conhecimento, diversidade cultural 
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INTRODUÇÃO 

    Objetivando apresentar de maneira lúdica e criativa, a região sudeste  às crianças  da 

Educação Infantil, desenvolvemos o subprojeto “As Maravilhas da Região Sudeste”, onde 

passeamos  por cada estado pesquisando, descobrindo e mergulhando no vasto campo da 

diversidade cultural que nos cerca. 

     Para conhecer um pouco de cada estado, separamos alguns aspectos e pontos 

importantes que tinham um maior destaque, como pontos turísticos, personalidades, 

músicas e culinária. Através de vídeos, histórias, fatos marcantes, imagens e muita 

conversa, a criança foi direcionada a percorrer pela região sudeste e trilhar o caminho da 

busca pelo conhecimento. 

 

METOLOGIA 

    Para inserir a região sudeste no cotidiano de uma turma de quatro anos, foi necessário 

planejar alguns momentos. O primeiro passo foi selecionar os conteúdos e as atividades e 

depois adaptar, para que a criança pudesse aprender de maneira lúdica e prazerosa. 

    Como cita Jean Piaget,(1976) “O professor não ensina, mas arranja modos de a 

própria  criança descobrir. Cria situações-problemas.” 

    A criança é a protagonista das ações pedagógicas, com educadores servindo de 

mediadores e selecionadores das melhores experiências e oportunidades para o aprendizado. 

E foi assim que a criança se apropriou de conhecimentos, através de experiências e 

oportunidades onde pudesse vivenciar situações de experimentação e descobertas. “O saber 

que não vem da experiência, não é realmente saber” (Lev Vigotsky (REGO, Teresa Cristina. 

2008) 

    Um dos métodos mais utilizados foi o vídeo. Porque através dele, trouxemos os 

Estados da Região Sudeste para a sala de aula. Com suas peculiaridades e diversidades, as 

crianças conheceram as cidades, o relevo, a hidrografia, aspectos culturais e muitas histórias e 

fatos marcantes. E também objetos específicos para trabalhar brincadeiras de cada Estado, 

como (chapéu de palha, anel, corda e outros). E para a culinária típica, apresentamos os 

ingredientes necessários para a produção de receitas. 

 

DESENVOLVIMENTO 
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    Ao introduzirmos o Estado do Espírito Santo com a história do cantor da MPB 

Roberto Carlos, tivemos a grata surpresa ao perceber como as crianças receberam a história e 

a música desse artista. A aceitação foi imediata e com grande interesse. Ouviram a história da 

vida do cantor e aprenderam a música em pouco tempo, demonstrando satisfação. Ver 

crianças de quatro anos cantando Roberto Carlos, valorizando a MPB, foi muito gratificante e 

até mesmo emocionante. 

    Continuando a nossa viagem, pesquisando pontos turísticos do Estado, nos 

deparamos com a fábrica de chocolate Garoto, localizada em Vila Velha, o que foi uma fonte 

de inspiração para desenvolver a atividade de produção do chocolate. As crianças foram 

convidadas a irem ao refeitório e derreter o chocolate, produzindo assim o seu bombom. Foi 

um momento de intensa participação e cooperação. Essa atividade foi desenvolvida num 

trabalho integrado com outra turma de  quatro anos. 

    Continuamos esse processo de experimentação também com o Estado de Minas 

Gerais, onde a criança conheceu e produziu o pão de queijo. 

    A vivência da atividade levou a criança a uma participação ativa e significativa, 

contribuindo para um aprendizado consistente e enriquecedor. 

    As brincadeiras regionais também foram grandes atrativos para levar a criança a 

conhecer alguns estados. Tais como: as brincadeiras do Passa anel e Passa chapéu, onde a 

criança passaria o chapéu para o amigo, enquanto uma música estivesse tocando, evitando 

assim ficar com o chapéu, para não sair da brincadeira. Nessa brincadeira, o nosso aluno 

incluso, ficou até o final. Em todas as atividades ele participou ativamente, interagindo com 

as crianças em todos os momentos. 

    Durante essas atividades, fizemos um trabalho de reagrupamento com a turma 5B. 

Levamos a brincadeira do Passa chapéu e fomos presenteados com atividade de confecção de 

petecas, um tipo de brinquedo comum entre as crianças indígenas da região Centro-Oeste 

(região que a turma 5B estava trabalhando). Essa troca de experiências foi gratificante e 

muito proveitosa, pois com isso as crianças construíram outras relações sociais, interagindo 

com outras crianças. Como diz a (BNCC, 2017, p,36) “À medida que vivenciam suas 

primeiras experiências sociais em situações de interação com a família, instituição escolar ou 

coletividade, as crianças constroem percepções sobre si e sobre os outros. É nesse contexto 

que desenvolvem a autonomia  e o senso de autocuidado, noções de reciprocidade e de 

interdependência com o meio. A Educação Infantil deve criar oportunidades para que as 

crianças ampliem o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizem sua identidade, 

respeitem e reconheçam as diferenças que nos constituem como seres humanos”. 
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    O Estado de São Paulo nos apareceu através do jogador Neymar Jr, ilustre paulistano 

que trouxe o Estado para a sala de aula. A contação de história sobre a vida e trajetória do 

craque, apresentou São Paulo à turma. O encantamento foi geral, pois estávamos em ano de 

copa do mundo, onde se falava e (esperava) muito do Neymar Jr.. Aproveitamos então para 

mostrar alguns pontos turísticos de São Paulo e vestir (literalmente) as camisas dos times por 

onde o jogador passou. Foi um momento de grande entusiasmo e participação. 
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    Então, depois de um tempo, chegamos ao Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa 

cantada em verso e prosa. Um lugar com paisagens encantadoras, praias, montanhas, 

monumentos e uma variedade de atrativos. Começamos o nosso passeio nas asas de Blu, a 

arara do filme RIO (exibido na biblioteca Municipal Agnaldo Pereira de Macedo)), que nos 

levou aos pontos turísticos mais importantes do Rio de Janeiro. Através das imagens do filme, 

conhecemos o Cristo Redentor, o Pão de Açucar, o Sambódromo, Os Arcos da Lapa, 

monumentos que formam o cartão postal do Rio de Janeiro. Foram muitas as atividades 

realizadas com as crianças durante esse projeto, tais como: desenhos e bandeiras para colorir, 

confecção de cenários reproduzindo alguns pontos turísticos, exibição de vídeos, contação de 

histórias, brincadeiras, produção e degustação de comidas típicas, ensaio com músicas e 

outros. 

 

 

 

    Para a culminância do projeto, selecionamos a música ‘Aquele abraço de Gilberto 

Gil, que descreve o Rio de Janeiro. As crianças se apresentaram cantando e todos nós juntos 
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abraçamos o Rio de Janeiro, ao ritmo de: “O Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro 

continua sendo, o Rio de Janeiro fevereiro e março alô, alô  Realengo, aquele abraço”... 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    Os resultados obtidos a partir do desenvolvimento das atividades revelam a 

possibilidade de oportunizar aprendizagens significativas a todas as crianças. Desde o 

momento que a criança aprende de maneira lúdica, ela constrói conhecimentos aumentando a 

sua compreensão do mundo que a cerca. 

    A participação ativa dos nossos alunos durante todo o processo de desenvolvimento 

do projeto demonstrou que os objetivos foram alcançados de maneira satisfatória. 
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