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RESUMO

As atividades de Práticas de Ensino são importantes aliadas no processo ensino aprendizagem 
dos acadêmicos em formação que poderão atuar na primeira etapa da Educação Básica. Assim, a 
pesquisa  buscou  conhecer  se  as  propostas  curriculares  de  Educação  Infantil  trabalhadas  em 
disciplinas da graduação são desenvolvidas com as crianças em instituições de Educação Infantil. 
O objetivo  principal  do  trabalho  desenvolvido  foi  de verificar  se  as  atividades  propostas  e 
efetivadas pelas ações do professor em relação às crianças da Educação Infantil, nos campos de 
estágio,  seguem  as  orientações  dos  Referenciais  Curriculares  Nacionais  para  essa  etapa  da 
Educação  Básica,  na  percepção  dos  acadêmicos  em  processo  de  formação  no  Curso  de 
Pedagogia.  Para  isso,  utilizou-se  da  pesquisa  bibliográfica,  da  observação  sobre  as  práticas 
realizadas  nas  instituições  onde  ocorreu  estágio  da  Educação  Infantil  e  da  reflexão  teórico 
prático,  em momentos  de  socialização  e  discussão das  percepções  acadêmicas,  nas  aulas  de 
Prática de Ensino II. Constatou-se que o desenvolvimento de atividades planejadas e orientadas, 
conforme os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil é pouco utilizado nas 
atividades  de  educar  e  cuidar  da  primeira  etapa  da  Educação  Básica.  São  realizadas  com 
frequência  como  exercícios  prontos,  automáticos  e  mecânicos  dentro  da  sala  de  aula.  As 
propostas poderiam ser mais usadas nas instituições infantis,  no trabalho com as crianças, de 
forma planejada e lúdica, com trabalhos de brincadeira, faz-de-conta, rima, poesia, dramatização, 
música,  recreação  dirigida,  dança  jogo,  dentre  outros  como  sugerem  os  referenciais  e  em 
ambientes diversos da instituição. 
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ABSTRACT

Activities for Teaching Practices are important allies in the learning process of academic training 
that may act in the first stage of basic education. Thus, the research sought to ascertain whether 
the proposed curriculum for kindergarten graduation worked in disciplines are developed with 
children in early childhood education institutions.  The main objective of this research was to 
determine whether the proposed activities and effected by the actions of the teacher in relation to 
children from  kindergarten,  in  the  fields of stage,  follow the  guidelines of  the National 
Curriculum Frameworks for  this stage  of  education,  perception  of academic in  process  of 
formation in the School of Education. For this, we used the literature review, observation of the 
practices carried  out in  the  institutions  where occurred the kindergarten stage of theoretical 
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reflection and practical in times of socializing and discussing perceptions of academic classes in 
Teaching  Practice II.  It  was  found  that the  development activities planned  and  directed, 
according to the National Curriculum Frameworks for Early Childhood Education is little used in 
activities to educate and take care of the first stage of basic education. Are performed frequently 
as exercises ready, automatic and mechanical inside the classroom. The proposals could be used 
in children's institutions, working with children in a planned manner and playful, with works of 
joke,  make-believe, rhyme, poetry,  drama, music,  directed recreation, dance  game, and others 
like suggest benchmarks and in different environments of the institution.

Keywords: Reference Curriculum, Early Childhood Education, Play, Playful.

1. INTRODUÇÃO

As questões  referentes  à  formação do professor  na  graduação têm sido  o  foco  de 

atenção  de  muitos  estudiosos  e  também  dos  profissionais  que  atuam  na  área  educacional. 

Atualmente, os envolvidos no processo educativo tem se unido, num esforço conjunto, para o 

desenvolvimento de projetos e de atividades com a finalidade de proporcionar aos acadêmicos 

em desenvolvimento intelectual,  uma formação que dê conta  de atender as necessidades  das 

crianças  da  primeira  etapa  da  Educação  Básica  em  uma  sociedade  que  se  encontra  em 

permanente  processo  de  transformação.  Os  professores  que  atuam na  graduação,  por  serem 

agentes de promoção da educação profissional, se preocupam com as questões que interferem no 

desenvolvimento  do  profissional  docente  da  Educação  Infantil.  Daí,  o  motivo  de  buscar  a 

melhoria na formação do professor que poderá vir a atuar nessa etapa escolar.  Pensando nessa 

temática, surge a reflexão da importância do trabalho de formação de professores, pois é por 

meio dessa formação que os acadêmicos se apropriam do conhecimento necessário ao docente. 

Diante disso, alguns questionamentos foram levantados como: qual a percepção do 

acadêmico em relação à aplicação da teoria na prática? Como está sendo trabalhada a proposta 

curricular  para  a  Educação  Infantil  na  Instituição  Concedente  de  Estágio?  Que  tipos  de 

atividades estão nos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e quais foram 

percebidas na Instituição - Campo de Estágio? 

Nesse sentido, percebe-se que é por meio de atividades de práticas, embasadas em propostas 

curriculares e conhecimentos teóricos, que se busca a construção de conhecimentos  necessários 

ao professor em formação inicial, em diferentes momentos do processo ensino aprendizagem, 

considerando as relações estabelecidas entre a teoria e a prática. 

Com a temática discutida em vários momentos das aulas de Prática de Ensino II, a 

aplicação da teoria na prática, foi que surgiu a necessidade de se registrar algumas experiências 



realizadas junto aos acadêmicos do segundo ano de Pedagogia de uma Instituição de Ensino 

Superior, na cidade de Barra do Garças, MT e as desses nos campos de estágio.  As atividades de 

reflexão  e  socialização  das  práticas  vivenciadas,  desenvolvidas  nas  aulas  da  disciplina  de 

Práticas de Ensino II, são importantes aliadas no processo ensino aprendizagem dos acadêmicos 

em formação que poderão atuar na primeira etapa da Educação Básica. Dessa forma, a pesquisa 

buscou  conhecer  se  as  propostas  curriculares  de  Educação  Infantil,  trabalhadas  em algumas 

disciplinas da graduação, são desenvolvidas em salas de aula de unidades escolares de educação 

infantil, onde a turma realizou os Estágios Curriculares Supervisionados I. Os estudos no Curso 

de Pedagogia, principalmente os relacionados às práticas de ensino do acadêmico em formação 

na Educação Infantil  oportunizaram o conhecimento  de  que o professor  deve  utilizar-se  das 

propostas orientadas nos referenciais curriculares, bem como desenvolver o currículo proposto 

pela instituição. 

              As percepções auxiliaram na definição do problema: será que as instituições de 

Educação Infantil, onde os acadêmicos realizam os estágios, trabalham observando as propostas 

curriculares presentes nos Referenciais Curriculares Nacionais para essa etapa da Educação?

               Dessa forma, o objetivo principal deste trabalho é verificar se as atividades propostas 

para  as  crianças  da  Educação  Infantil  seguem as  orientações  dos  Referenciais  Curriculares 

Nacionais (RCNEI) para essa etapa da Educação na percepção dos acadêmicos em processo de 

formação, no Curso de Pedagogia.

2. TEORIAS E PROPOSTAS PARA A EDUCAÇÃO IONFANTIL

A criança desde que nasce tem condutas que permitem a interação com seu meio e 

vivenciar aprendizagens. Os primeiros contatos da criança com o meio humano, transforma as 

condutas em respostas. Aos poucos ela vai assimilando experiências, integrando-as às que já tem, 

dando origem a  novas  respostas.  As  adaptações  às  situações  novas  que surgem ocorrem no 

transcorrer de toda a infância.

Assim,  as  atividades  para  as  crianças  deverão  priorizar  o  desenvolvimento  das 

capacidades expressivas e instrumentais do movimento, possibilitando a apropriação corporal, de 

forma que elas possam agir com mais intencionalidade. Devem ser organizadas num processo 

contínuo e integradas, que envolvam múltiplas experiências corporais.

As  brincadeiras,  os  jogos,  os  movimentos  do  corpo,  o  faz-de-conta  entre  outras 

atividades, são fundamentais para o aprendizado da criança pequena durante a sua escolaridade. 



Esses contribuem para o processo educativo uma vez que tem seu aspecto lúdico, de diversão e 

de prazer e contribuem para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizado da criança, 

refletindo na realidade escolar e na cultura em que ela está inserida.

A atividade lúdica é tão antiga quanto os jogos, os brinquedos e as brincadeiras. 
Até mesmo nos tempos da Companhia de Jesus,  de Inácio de Loyola,  já  se 
compreendia o jogo como exercício auxiliar de ensino, despertando o interesse 
para se aprender algo novo. Dessa forma, muitos profissionais devem aprender 
a diferenciar os tipos de jogos, não só como brincadeira, mas como recurso de 
ensino,  dando  o  verdadeiro  valor  a  esta  importante  ferramenta  de  ensino 
(KISHIMOTO, 2009, p.24).

É importante que o professor de Educação Infantil tenha uma atuação promotora da 

aprendizagem e do desenvolvimento das crianças nessa etapa da Educação, no sentido de lhes 

garantir o direito à infância. Um dos caminhos pelo qual a criança compreende o mundo é por 

meio  das  brincadeiras,  segundo o Referencial  Curricular  Nacional  para  a  Educação Infantil- 

RCNEI (1998) a brincadeira de estátua e das cadeiras é um exemplo de atividade que possibilita 

o desenvolvimento da expressão por meio do corpo, da concentração, do seguir normas e da 

atenção da criança.  Dessa forma, a criança vai se conhecendo e vai fazendo aquisições que, 

posteriormente, comporão seu nível de ação.        

Para Kishimoto (2000), o brinquedo, enquanto objeto, é suporte da brincadeira, pois 

ele estimula o desenvolvimento do imaginário infantil. A brincadeira é a ação da criança. Ao 

brincar ela se envolve na ludicidade necessária ao desenvolvimento dela. Brincando a criança 

adentra  no  mundo  da  imaginação,  se  torna  dona  de  sua  história,  assumindo  o  papel  de 

personagem. Isso oportuniza a elaboração e o desenvolvimento de sentimentos, de vivências, do 

cognitivo e do afetivo. A criança que brinca de montar no cavalo utilizando uma vara, passa a ter 

sentido no que é um cavalo, no sentido lúdico, neste momento. “A ruptura entre o sentido e o 

significado de um objeto no brinquedo não é dada antecipadamente, como um pré-requisito da 

brincadeira, mas surge realmente no próprio processo de brincar” (VYGOTSKY, 2001, p.128). 

As  brincadeiras  têm variados  significados  no  desenvolvimento  da  criança,  pois  o 

brincar  envolve  ação,  pensamentos,  normas,  descobertas,  palavras,  gestos,  emoções,  tensão, 

liberdade.  O prazer  do lúdico motivado pela  curiosidade e pelo desafio é a  razão do ato de 

brincar.  A brincadeira  desempenha um papel  de  grande importância  para  o  desenvolvimento 

infantil, uma vez que brincando a criança demonstra um comportamento de modo mais avançado 

do que nas suas atividades da vida real. "Por ser uma ação iniciada e mantida pela criança, a 

brincadeira possibilita a busca de meios de ação,  pela  exploração,  ainda que desordenada,  e 

exerce papel fundamental na construção do saber-fazer" (KISHIMOTO, 2002. p.146). Ainda, as 



brincadeiras,  por  serem  atividades  coletivas,  permitem  que  as  crianças  façam  relações  de 

permutas,  aprendam a  esperar  a  vez,  familiarizem-se  com as  normas,  percebam que  podem 

perder ou ganhar. (RCNEI, 1998).

A proposta para o trabalho pedagógico na Educação Infantil consta de conteúdos que 

envolvam  a  expressividade,  o  equilíbrio,  a  coordenação  motora,  a  localização  espacial,  o 

movimento.  Esses  conhecimentos  precisam  ser  desenvolvidos  por  meio  de  atividades  que 

utilizem a música, a contação de história, os jogos, as brincadeiras.

Para as crianças, nos primeiros anos de escolaridade, o brincar deve se fazer presente, pois ele 

faz parte do contexto de infância da criança. Afinal, 

Brincar  é  uma  das  atividades  fundamentais  para  o  desenvolvimento  da 
identidade e da autonomia. O fato de a criança,  desde muito cedo,  poder se 
comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado papel 
na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras as 
crianças  podem  desenvolver  algumas  capacidades  importantes,  tais  como  a 
atenção, a imitação, a memória, a imaginação.

Amadurecem  também  algumas  capacidades  de  socialização,  por  meio  da 
interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais.

A diferenciação de papéis se faz presente, sobretudo no faz-de-conta, quando as 
crianças brincam como se fossem o pai, a mãe, o filhinho, o médico, o paciente, 
heróis  e  vilões  etc.,  imitando  e  recriando  personagens  observados  ou 
imaginados nas suas vivências. 

A fantasia  e  a  imaginação  são  elementos  fundamentais  para  que  a  criança 
aprenda mais sobre a relação entre as pessoas, sobre o eu e sobre o outro.

No faz-de-conta, as crianças aprendem a agir em função da imagem de uma 
pessoa,  de  uma  personagem,  de  um  objeto  e  de  situações  que  não  estão 
imediatamente presentes e perceptíveis para elas no momento e que evocam 
emoções,  sentimentos  e  significados  vivenciados  em  outras  circunstâncias. 
Brincar funciona como um cenário no qual as crianças tornam-se capazes não 
só de imitar a vida como também de transformá-la.  Os heróis,  por exemplo, 
lutam contra seus  inimigos,  mas também podem ter  filhos,  cozinhar e ir  ao 
circo.

Ao brincar de faz-de-conta, as crianças buscam imitar, imaginar, representar e 
comunicar de uma forma específica que uma coisa pode ser outra,  que uma 
pessoa pode ser uma personagem, que uma criança pode ser um objeto ou um 
animal, que um lugar “faz-de-conta” que é outro. Brincar é, assim, um espaço 
no qual se pode observar a coordenação das experiências prévias das crianças e 
aquilo que os objetos manipulados sugerem ou provocam no momento presente. 
Pela  repetição  daquilo  que  já  conhecem,  utilizando a  ativação  da  memória, 
atualizam seus  conhecimentos  prévios,  ampliando-os  e  transformando-os  por 
meio da criação de uma situação imaginária nova. Brincar constitui-se, dessa 
forma, em uma atividade interna das crianças, baseada no desenvolvimento da 
imaginação e na interpretação da realidade, sem ser ilusão ou mentira. Também 
tornam-se  autoras  de  seus  papéis,  escolhendo,  elaborando  e  colocando  em 
prática  suas  fantasias  e  conhecimentos,  sem a  intervenção  direta  do  adulto, 
podendo pensar e solucionar problemas de forma livre das pressões situacionais 
da realidade imediata.



Quando  utilizam a  linguagem do  faz-de-conta,  as  crianças  enriquecem  sua 
identidade,  porque  podem  experimentar  outras  formas  de  ser  e  pensar, 
ampliando suas concepções sobre as coisas e pessoas ao desempenhar vários 
papéis  sociais  ou  personagens.  Na  brincadeira,  vivenciam  concretamente  a 
elaboração e negociação de regras de convivência, assim como a elaboração de 
um sistema  de  representação  dos  diversos  sentimentos,  das  emoções  e  das 
construções humanas. Isso ocorre porque a motivação da brincadeira é sempre 
individual  e  depende  dos  recursos  emocionais  de  cada  criança  que  são 
compartilhados  em situações  de  interação  social.  Por  meio  da  repetição  de 
determinadas  ações  imaginadas  que  se  baseiam  nas  polaridades  presença 
/ausência,  bom  /mau,  prazer/desprazer,  passividade/atividade,  dentro  /fora, 
grande /pequeno,  feio /bonito  etc.,  as  crianças também podem internalizar  e 
elaborar  suas  emoções  e  sentimentos,  desenvolvendo um sentido  próprio  de 
moral e de justiça. (RCNEI, 1998, p. 22-23).]

Em contraponto estão os professores que se empenham em utilizar de metodologias 

tradicionais e ensinar os conteúdos que muitas vezes não são adequados à criança da Educação 

Infantil. O professor poderia lançar mão de brincadeiras, de jogos, de situações reais. Assim, ele 

poderia mediar conhecimentos às crianças que também aprendem por meio das brincadeiras. 

Essas que devem fazer parte do cotidiano da criança pequena. Ele tem o papel de desafiar as 

crianças com atividades significativas para que elas próprias sejam capazes de progredir em seus 

aprendizados por meio da ludicidade. Pimentel (2012) defende que se o professor utilizar de 

atividades lúdicas, o ambiente de aprendizagem fica mais atraente, consequentemente a criança é 

estimulada  para  o  seu  desenvolvimento  global.  E  dessa  forma,  o  professor  pode  facilitar  a 

aprendizagem da criança.

Para o professor que utiliza de forma adequada as propostas lúdicas, percebe-se que 

estas auxiliam no processo educativo, possibilitando à criança fazer descobertas e subsidiando o 

trabalho do professor. Ainda, desperta o interesse da criança para os conhecimentos trabalhados e 

serve como recursos para a socialização entre as crianças,  conforme estabelecem e discutem 

regras  e/ou  propõem  soluções  em  momentos  de  conflito.  A  atividade  lúdica  ajuda  no 

desenvolvimento da autonomia das crianças, de modo que, cada vez mais, ela passa a aprender e 

a avançar nos conhecimentos de forma mais autônoma. A brincadeira é o lúdico em ação. Assim,

Se brinquedos é  sempre suporte de brincadeiras,  sua utilização deveria  criar 
momentos lúdicos de livre exploração, nos quais prevalecem à incerteza do ato 
e  não  se  buscam resultados.  Porém,  se  os  mesmos  objetivos  servem como 
auxiliar  da  ação docente  busca-se  resultados  em relação à  aprendizagem de 
conceitos e noções ou,  mesmo,  ao desenvolvimento de algumas habilidades. 
Nesse caso, o objeto conhecido como brinquedo não realiza sua função lúdica, 
deixa  de  ser  brinquedo  para  torna-se  material  pedagógico  (KISHIMOTO, 
2009,p.14).      



E para a utilização desse material pedagógico destaca-se que a motivação é importante 

no trabalho do professor da Educação Infantil e contribui para a aprendizagem. Entretanto, nem 

sempre recebe a devida atenção desse profissional no desenvolvimento do seu trabalho. Muitas 

vezes, ele se ocupa mais no cuidado das crianças, ou providenciando material e se esquece da 

motivação. Segundo Oliveira (2012), os professores precisam buscar caminhos que ampliem a 

motivação para a aprendizagem. Nesse sentido,  é preciso que haja motivação para o ensino-

aprendizagem das  crianças  pequenas,  pois  esse  processo  exige  a  utilização  de  recursos  que 

auxiliam no desenvolvimento das aprendizagens  das crianças,  visto  que através de jogos,  da 

contação de histórias, das brincadeiras dirigidas, dentre outros, as crianças podem desenvolver a 

autonomia, as relações de respeito e de confiança em si e nos colegas.

Maluf (2008, p. 61) afirma que “O brincar é assegurar a sobrevivência de sonhos e 

promover uma construção de conhecimentos vinculados ao prazer de viver e aprender de uma 

forma  natural  e  agradável”.   Dessa  forma,  entende-se  que  o  lúdico  contribui  para  o 

desenvolvimento e para a elaboração de conhecimentos necessários para o cotidiano da criança. 

Brincar é importante em todas as fases da vida, mas na infância ele é essencial, não apenas como 

um entretenimento, mas, também, aprendizagem. A criança, ao brincar, expressa sua linguagem 

por meio de gestos e atitudes, as quais estão repletas de significados, visto que ela investe sua 

afetividade  nessa  atividade.  Por  isso  a  brincadeira  deve  ser  encarada  como  algo  sério  e 

fundamental para o desenvolvimento infantil. Segundo Melo &Valle (2005), as crianças usam o 

brinquedo para externar emoções, criando um universo do seu jeito e, desse modo, questionarem 

o mundo dos adultos. Elas nascem em espaços que seguem normas sociais e as crianças devem 

adaptar-se a essas regras. Na brincadeira as regras se encaixam no mundo delas. Nas atividades 

de brincar a criança constrói e recria o mundo pela sua capacidade de utilizar o imaginário. O 

espaço para a fantasia é garantido para a criança pequena. 

A brincadeira é o caminho que percorremos felizes, expressando o que nos vai 
ao coração, revelando o nosso eu autêntico, nosso modo livre e criador de curtir 
a vida; viramos crianças quando já não somos mais, a diferença para as crianças 
é que vivem ainda um tempo mesmo de ser criança, de brincar. (MALUF, 2008, 
p 36).

            As crianças, nos dias atuais, estão desenvolvendo, em parte, suas potencialidades por 

meio das atividades lúdicas,  especialmente as que envolvem brincadeiras,  músicas,  histórias. 

Muitas vezes, o professor se perde e não consegue propor brincadeiras que atraiam atenção ou 

adequar as atividades ao tempo e espaço da criança. O brincar relaciona-se com a aprendizagem. 

Brincar é aprender, pois a brincadeira é a base do que depois favorecerá aprendizagens mais 



elaboradas à criança. Dessa forma, as atividades propostas na educação das crianças da Educação 

Infantil deverão subsidiar no processo ensino-aprendizagem posterior.

3. OS CAMINHOS
Os procedimentos metodológicos adotados na realização da pesquisa somaram estudos 

de referenciais bibliográficos e observações realizadas nos momento de aplicação da teoria na 

prática em alguns momentos pontuais dos acadêmicos do segundo ano do Curso de Pedagogia de 

uma instituição de Ensino Superior, localizada na cidade de Barra do Garças, MT. O enfoque 

principal era nas instituições de Educação Infantil, onde os acadêmicos realizam atividades de 

estágios. E ainda em atividades da disciplina de Prática de Ensino II para saber se na Educação 

Infantil,  desenvolvem-se  no  currículo  as  propostas  presentes  nos  Referenciais  Curriculares 

Nacionais para essa etapa da Educação.

Além de coletar  dados junto aos acadêmicos do curso nos momentos de relato de 

experiência,  de socialização da aplicação da teoria na prática, a pesquisa buscou referenciais 

bibliográficos  que  mostram  conhecimentos  importantes  que  devem  ser  desenvolvidos  com 

atividades mais significativas e adequados às crianças na faixa etária de zero a cinco anos de 

idade.

A pesquisa desenvolvida foi dividida em etapas distintas. Num primeiro momento os 

acadêmicos estudaram a proposta dos Referenciais Curriculares para a Educação Infantil com o 

objetivo de conhecer as atividades que podem e devem ser realizadas com as crianças dessa faixa 

etária.  Numa  segunda  etapa,  eles  deveriam  observar  durante  os  estágios  de  observação  e 

participação em sala de aula que conteúdos eram trabalhados com as crianças e  como eram 

desenvolvidos. Em um terceiro momento, com os dados levantados, procederam-se os relatos 

dos  acadêmicos  socializando as  experiências  vivenciadas  em campo de estágio nas aulas de 

Prática  de  Ensino  II.  Os  encontros  nas  aulas  permitiram  a  verificação  da  percepção  dos 

acadêmicos quanto à aplicação da teoria na prática em sala de aula da Educação Infantil. Nesse 

sentido, após discussões e debates com base nos dados, sugestões e questionamentos levantados, 

voltou-se à reflexão embasada em referenciais teóricos. 

4. OS AMBIENTES, AS OBSERVAÇÕES E AS REFLEXÕES.

 

A aplicação  da  teoria  na  prática,  objeto  de  observação relatado pelos  acadêmicos, 

foram realizadas em ambientes diferenciados. O primeiro ambiente foi no Estágio Curricular 



Supervisionado, em sala de aula, na creche e na pré-escola em instituições públicas e particulares 

da  cidade  de  Barra  do  Garças.  Os  ambientes  oportunizaram  experiências  de  observação  e 

participação efetiva nas  atividades  de rotina  dessas  turmas e  assim,  os  acadêmicos  puderam 

relacionar o que havia sido estudado no curso de Pedagogia com as práticas realizadas pelos 

professores e deles nas aulas das turmas de Educação Infantil. 

Uma primeira observação dos acadêmicos foi de que alguns professores queriam que o 

acadêmico estagiário desenvolvesse as atividades planejadas e previstas por ele. A justificativa, 

na sua maioria, era de que não poderiam atrasar com o conteúdo ou as crianças não poderiam 

sair do ritmo de aprendizagem. A orientação da Instituição Superior de Ensino era de que o 

acadêmico sabendo o que deveria trabalhar buscasse nos materiais estudados como desenvolver 

o  conteúdo  solicitado.  Assim,  deveria  aplicar  o  que  aprendeu  nos  momentos  de  Estágio 

Curricular Supervisionado.

Ao socializar as atividades que foram percebidas nas turmas de Educação Infantil, os 

acadêmicos destacaram como as que mais as crianças realizam: a acolhida na maioria das vezes 

com música que envolve gestos e oração; o desenvolvimento da coordenação motora por meio 

de pintura e de pontilhado de letras e números com lápis e colagem; a realização de pintura de 

desenho  impresso;  as  atividades  escritas  de  união  de  vogais  e  formação  de  sílabas;  as 

brincadeiras  livres  fora  da  sala;  a  contação  de  história;  a  TV ligada  em desenho  animado, 

principalmente para crianças de até três anos de idade; as crianças brincando no parquinho com 

observação de um adulto.   Com relação à aplicação da teoria na prática parte dos acadêmicos do 

segundo ano de Pedagogia afirmaram que perceberam em parte que as instituições de Educação 

Infantil desenvolvem as atividades pedagógicas propostas nos Referenciais Curriculares para a 

Educação Infantil. 

As atividades de desenvolvimento de habilidades motoras e de capacidades físicas 

devem ser realizadas com significado e não somente como exercícios prontos e automáticos, pois 

elas  são  recursos  do  professor  que  permitem  o  desenvolvimento  e  o  aprender  do  aluno. 

(BRASIL, 1997). Dessa forma, as atividades de movimentos do corpo e de coordenação motora 

devem ser desenvolvidas para aprendizagens sistemáticas.

A televisão está presente no cotidiano de todos e a escola faz parte desse todo. Para 

cumprir com sua função de contribuir para a formação das crianças ela deve ser utilizada para o 

desenvolvimento  da  cidadania  e  para  construções  da  realidade  desejada.  Dessa  forma,  a 

instituição de Educação Infantil que integre a cultura tecnológica em seu currículo, busque a 

ajuda  e  o  efetivo  desenvolvimento  da  capacidade  crítica  para  lidar  com  a  variedade  de 

informações.



Segundo Veiga (1996) há necessidade de um planejamento adequado para o uso da 

televisão como recursos. Esse planejamento vai além de assistir e de selecionar. Para ela esse 

recurso não funciona por si mesmo. É preciso que as crianças sejam informadas de aspectos que 

os situem na atividade proposta, para que elas assistam a programação com o olhar aguçado. É 

necessário que as exibições sejam enriquecidas com atividades dirigidas, previamente definidas e 

complementadas  por  discussões,  que vão trazer  fatos  e  observações  que apenas  no calor  do 

debate podem surgir.

O  segundo  momento,  objeto  de  observação  e  reflexão,  foi  na  Mostra  Acadêmica 

realizada na área de convivência da Faculdade, onde os acadêmicos tiveram a oportunidade de 

jogar e brincar com comunidades externa que eram crianças da Educação Infantil, de um centro 

educacional próximo da Instituição e crianças do bairro com faixa etária diversificada, mas que 

as atividades despertaram interesse. Nesse trabalho deveriam aplicar aprendizagens orientadas 

nas  aulas  da  graduação.  Na  socialização  dessa  experiência,  a  maior  parte  dos  acadêmicos 

percebeu o interesse das crianças ao desenvolver as atividades e puderam realizar um trabalho 

conforme pesquisas e estudos desenvolvidos na graduação. 

Conforme  Pimenta  (2004)  a  teoria  e  a  prática  devem caminhar  juntas,  pois  sua 

divisão empobrece as ações práticas do professor na instituição escolar. A intervenção prática do 

professor deve estar  embasada em teorias,  uma vez que elas propiciam meios que permitem 

direcionar e explicar as ações desenvolvidas.

Segundo Chaguri (2012) o professor pode propiciar atividades lúdicas com objetivos e 

isso  ultrapassa  o  brincar  livremente  pelo  simples  gosto  de  brincar.  Nesse  sentido,  as  ações 

docentes devem ser planejadas para que com uma atividade vários conhecimentos possam ser 

desenvolvidos. Daí a importância de lançar mão das atividades que são naturais para a criança, 

utilizando-as no processo de aprendizagem infantil com práticas educativas.

O terceiro momento, contou com o projeto de contação de histórias desenvolvido nas 

instituições  de  Educação  Infantil,  nas  quais  desenvolveram  os  Estágios  Curriculares 

Supervisionados.  A  contação  de  histórias  foi  organizada  e  apresentada  pelo  grupo  de 

acadêmicos-estagiários  nas  instituições  campo  em ambiente  decorado  com painel,  baú  com 

livros,  tapetes,  balões,  dentre  outros,  para  todas  as  crianças  da  instituição.  Nessa  atividade, 

mesmo não tendo o domínio total de contar história, tiveram várias percepções que contribuíram 

para a reflexão de que podem fazer melhor.  

No que diz respeito à proposta de contação de histórias para a criança da Educação 

Infantil  que “não sabe ler  convencionalmente pode fazê-lo  por meio da escuta  da leitura do 

professor, ainda que não possa decifrar todas e cada uma das palavras. Ouvir um texto já é uma 



forma de leitura” (RCNEI, VOL. 3, 1998, p.141).  A contação por mais de uma vez da mesma 

história também é benéfica, pois a criança percebe a cada vez algo que não havia percebido. 

Conforme o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil:

A repetição da historia contada é sempre positiva, a criança sempre observa algo 
novo após a contação. Quem convive com crianças sabe o quanto elas gostam 
de  escutar  a  mesma  história  várias  vezes,  pelo  prazer  de  reconhecê-la,  de 
apreendê-la em seus detalhes, de cobrar a mesma sequência e de antecipar as 
emoções  que teve da primeira  vez.  Isso evidencia  que a criança que escuta 
muitas histórias pode construir  um saber sobre a linguagem escrita (RCNEI, 
VOL. 3, p.143).

Observou-se  que  as  crianças  demonstram  prazer  em  ouvir  histórias.  Em  alguns 

momentos tentam prever acontecimentos ou mesmo antecipar. Não há reclamação por parte delas 

se a mesma história for lida ou contada novamente. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades que envolvem contação de histórias, faz-de-conta, jogos, recreação e as 

brincadeiras, podem auxiliar na elaboração de conhecimentos da criança na Educação Infantil. 

As  atividades  adequadas  às  crianças  pequenas  permitem  aprendizagens  importantes  ao 

desenvolvimento cognitivo delas. As brincadeiras e os jogos são estratégias pedagógicas que dão 

prazer. 

No cuidar e educar da criança é importante a sua utilização, pois podem transformar o 

espaço educativo em um espaço gerador de conhecimentos, não só pelos cuidados e atividades 

que a criança fica em sala fazendo. Percebe-se que, na maior parte do tempo, são atividades 

escritas. Há necessidade de propiciar momentos que desenvolvam conhecimentos por meio do 

imaginário;  da expressão corporal;  da ludicidade que envolve as brincadeiras,  a contação de 

história; da expressão oral e dos jogos, com a intenção de cuidar e educar. Tendo em vista o 

objetivo principal  que era  verificar  se  as  atividades  propostas  para as  crianças  da  Educação 

Infantil  seguem  as  orientações  dos  Referenciais  Curriculares  Nacionais  para  essa  etapa  da 

Educação,  na percepção dos acadêmicos em processo de formação,  no Curso de Pedagogia, 

pode-se  dizer  que  há  resistência  na  utilização  das  orientações  didáticas  registradas  nos 

referenciais curriculares, no trabalho docente. As práticas desenvolvidas, em grande parte das 

instituições, ainda carregam muito da concepção tradicional. Falta conhecimento teórico prático 

e disponibilidade para a execução de atividades planejadas e orientadas que permitam, de forma 



intencional, aprendizagens efetivas para a criança pequena. Assim, constatou-se no grupo, por 

meio das percepções dos acadêmicos, que na Educação Infantil, onde se realizou o estágio, o 

trabalho desenvolvido contempla em parte as propostas curriculares presentes nos Referenciais 

Curriculares Nacionais para essa etapa da Educação.

As instituições poderiam realizar mais trabalhos de expressão oral, faz-de-conta, rima, 

poesia,  dramatização,  música,  recreação  dirigida,  dança,  jogo,  arte  visual,  excursão,  dentre 

outros. Diante disso, acredita-se que poderiam planejar essas atividades, também, fora da sala de 

aula, em ambientes diversos como na brinquedoteca, nos espaços verdes, na sala de leitura, na 

videoteca, nos arredores da instituição e na quadra. 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL.  Ministério  da  Educação  e  do  Desporto.  Secretaria  de  Educação  Fundamental. 
Parâmetro Curricular Nacional/ Educação Física. Brasília: MEC/SEF, 1997.

BRASIL. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Ministério da Educação 
e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. _ Brasília: MEC/SEF, 1998.

CHAGURI, Jonathas de Paula.  O uso de atividades lúdicas.  Disponível em www.unicamp.br. 
Acesso em 5/11/2012.

KISHIMOTO, Tisuko Morchida (org.). O brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira Thomson 
Learning, 2002.

KISHIMOTO,T.M  .Jogos,  brinquedos,  brincadeiras,  e  a  educação/ Tizuko  M.  Kishimoto 
(Org.); -12. Ed. - São Paulo: Cortez, 2009.

MALUF,  Ângela  Cristina  Munhoz. Atividades  lúdicas  para  Educação  Infantil:  conceitos, 
orientações, praticas/Ângela Cristina Munhoz Maluf.- Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

MELO, Luciana; VALLE, Elizabeth.  O brinquedo e o brincar no desenvolvimento infantil. 
Psicologia Argumento, Curitiba, v. 23, n. 40, p. 43-48, jan./mar. 2005.

PIMENTA, Selma Garrido. Rstágio e docência. São Paulo: Cortez, 2004.

PIMENTEL,  Adele  E.  S.  et  al. Matemática  lúdica: aprender  brincado.  Disponível  em 
www.ceped.ueg.br. Acesso em 12/11/12.

SCHWARTZ,  Gisele  Maria.  Dinâmica  Lúdica:  novos  olhares  (Org).-Barueri,  São  Paulo: 
Manole, 2004.

VYGOTSKY, Leontiev, Luria. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. SP, Icone, 2001.

http://www.ceped.ueg.br/
http://www.unicamp.br/


VEIGA, Ilma Alencastro (Org.). Didática e Sociedade. Campinas, São Paulo: Papirus, 1996.


	1 PERCEPÇÕES DO PEDAGOGO EM FORMAÇÃO NA PRÁTICA DAS INSTIUIÇOES DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

