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RESUMO:

Este estudo partiu de uma pesquisa realizada durante o Estágio Supervisionado em Educação Infantil, da
Universidade Estadual de Feira de Santana cujo intuito é conhecer na prática o cotidiano da sala de aula
de crianças do grupo quatro, bem como investigar o registro pedagógico como prática cotidiana no
exercício profissional do professor, em uma escola pública em Feira de Santana - BA. Para essa análise,
tomamos como base Kramer (1997), Ostetto (2000), Zaballa (1998) Devries & Zan (1998). A metodologia
utilizada foi de cunho qualitativo, e através da observação, coparticipação, entrevista com a docente dessa
turma coletamos os dados. Os resultados evidenciam que não há uma preocupação com a elaboração dos
registros pedagógicos, sendo o registro uma documentação necessária para acompanhar o
desenvolvimento da criança ressaltando assim o trabalho do educador.
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ABSTRACT:

This study was based on a survey conducted during the Supervised Internship in Early Childhood
Education, State University of Feira de Santana whose purpose is to know the practical everyday
classroom of children in group four, as well as investigate the pedagogic registration as a daily practice in
professional practice as a teacher in a public school in Feira de Santana - BA. For this analysis, we take as
a basis Kramer (1997), Ostetto (2000), Zaballa (1998) Devries & Zan (1998). The methodology used was
a qualitative, and through observation, joint participation, interview with the teacher of that class collect
data. The results show that there is a concern with the development of educational records, and
registration documentation required to accompany the child&39;s development thus highlighting the work
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of the educator.
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INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado é um momento muito importante na vida acadêmica, principalmente nos cursos
de licenciaturas, pois proporciona ao estudante um momento de reflexão, que podem relacionar os
conhecimentos teóricos adquiridos na Universidade e a prática realizada durante as atividades de estágio
no espaço escolar, oportunizando assim, aos estudantes em formação um contato direto acerca da
realidade educacional e a futura prática profissional.

Segundo Gomes (2001, p. 117): “o grande desafio do estágio é constituir-se como um espaço de
aprendizagem que nos leva a refazer continuamente a prática e a descobrir novos jeitos de compreender
nosso fazer pedagógico e conviver com ele”. Para que o estágio seja de fato aproveitado, é necessário
refletir, analisar e teorizar as experiências vividas durante esse período. É necessário que haja um diálogo
constante entre a teoria e a prática, a práxis, que assume um papel de grande relevância na formação de
pedagogos (as).

Desse modo, a disciplina de Estágio Supervisionado em Educação Infantil acontece como oportunidade
para que pedagogos (as) em formação conheçam a dinâmica da escola, o cotidiano da sala de aula, por
meio de atividades de observação, coparticipação e reflexão, permitindo um contato direto com a prática
pedagógica na instituição de ensino, através de atividades que envolvam professores e alunos, as
problemáticas que se inscrevem neste meio, contribuindo para uma formação teórico-prática significativa e
consistente.

Na experiência de Estagio Supervisionado em Educação Infantil é possível aprofundar e familiarizar-se com
os acontecimentos da dinâmica da sala de aula e a relação entre as crianças e o professor. Registrar as
impressões e a trajetória vivenciada durante a experiência na sala de aula da educação infantil traz
contribuições essenciais para o desenvolvimento e aprimoramento da formação acadêmica. A oportunidade
de investigar um foco específico da educação infantil, neste caso, o registro pedagógico, oportuniza
também ao aluno em formação um olhar diferenciado trazendo concepções que contribuam para uma
melhor atuação na docência.

O presente artigo tem como objetivo inicial, conhecer na prática do cotidiano da sala de aula de crianças
do grupo quatro, bem como investigar o registro pedagógico como prática presente no exercício
profissional. O artigo está subdividido em conteúdos de trabalho e rotina pedagógica na Educação Infantil
e registro pedagógico, que abordam a discussão acerca da importância do registro no exercício profissional
e a importância de se ter uma rotina com atividades que provoquem o desenvolvimento da criança.

2. CONTEÚDOS DE TRABALHO, E ROTINA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.

A educação infantil ganha estatuto de direito, que a coloca como etapa inicial da educação básica. Sendo
assim, a educação infantil torna uma das etapas primordiais para o desenvolvimento cognitivo e social das
crianças, exigindo do professor um cuidado e uma atenção maior nos critérios de escolha dos conteúdos.
Nesse sentido quando se pensa em conteúdos de trabalho e o seu critério de escolha, o educador precisa
entender a dinâmica da pré-escola para poder organizar os conteúdos de modo que favoreça o
desenvolvimento infantil, e proporcione a elas a aprendizagem.

Partindo desse princípio, ao selecionar um conteúdo o educador vai exercitando sua capacidade de
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perceber as necessidades individuais ou de grupos das crianças.

No que diz respeito à prática cotidiana, este currículo está centrado na realização
de atividades significativas, que têm objetivos claros do ponto de vista do adulto,
e que, ao mesmo tempo, atendem aos interesses e necessidades das crianças,
sendo prazerosas (lúdicas) e, simultaneamente, geradoras de produtos reais.
(Kramer, 1997, p, 50).

Na citação acima, Kramer chama a atenção para a escolha dos conteúdos, que para realizar as atividades
e torná- la significativa, o educador tem que ter o cuidado de deixar bem claro o objetivo principal da
educação infantil que é o de propiciar o desenvolvimento das crianças, considerando seus valores culturais
, a realidade dos alunos de modo que garanta a ampliação desses conhecimentos desenvolvendo
capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação social, favorecendo uma autonomia,
cooperação, criatividade e responsabilidade do aluno.

A partir dos teóricos estudados foi possível constatar que na turma observada do grupo quatro, a
professora regente, formada em pedagogia parece não se preocupar muito com os conteúdos de trabalho,
pois a mesma trabalha os conteúdos de forma aleatória, não é um trabalho intencional, é um
planejamento baseado em listagem de atividades, com a preocupação de preencher o tempo de trabalho
com as crianças.

Por vez parece que a professora quer trabalhar com projetos de trabalho a exemplo do Projeto Planta que
a mesma desenvolve uma vez por semana, integrado com outras turmas do grupo três e quatro, porém a
professora regente não estabelece objetivos didáticos próprios para o desenvolvimento desse projeto, de
forma que não contempla o propósito de se trabalhar com projeto de trabalho.

O propósito é focar nas orientações didáticas do projeto, tais como: buscar materiais necessários,
especificar o fio condutor, envolver componentes do grupo e destacar o sentido funcional do projeto.

Segundo Hernandez (1998) “Projeto de Trabalho é uma modalidade de organização de conteúdos, de
forma que são articulados conhecimentos escolares”. Dessa forma a proposta do projeto de trabalho
envolve estudo, pesquisa, busca de informações, que visa buscar respostas para questões levantadas
pelos sujeitos, organização de um trabalho intencional, o que não condiz com a observação do grupo
quatro, pois o projeto desenvolvido na sala é muito superficial, se dá pela leitura de livros sobre o tema
planta, com poucos questionamentos.

A escola dispõe de uma horta que poderia ter sido explorada pelo projeto, aproveitando esse espaço da
escola para fazer a demonstração junto com os alunos, observando as ações espontâneas das mesmas
para criar novas estratégias de aprendizagem, auxiliando esses alunos a serem conscientes do seu
processo de aprendizagem.

A rotina no espaço da educação infantil estabelece caminhos em que a criança vai se encontrando no
tempo-espaço através da sequencia das atividades possibilitando para criança autonomia. Neste sentido,
Warschauer (1997, p. 28) afirma que:

Rotina de trabalho significa organização, sistematização e disciplina. É através da
rotina que o tempo e o espaço se estruturam para a criança (a hora da Roda, a
hora do lanche, a arrumação das mesas e dos materiais etc.) A rotina orienta a
criança a se organizar dentro de um espaço e tempo determinados.

A rotina diária do grupo quatro inicia no período vespertino. A acolhida é realizada com cantos, brinquedos
de encaixe ou livros ilustrados sobre as mesas, que não era realizado diariamente, deixando as crianças
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em alguns dias ociosas. A professora utilizava esse tempo também para organizar as atividades de casa
das crianças.

A Roda era realizada nas cadeiras ou sentada ao chão, após a acolhida, em dois momentos: Rodas de
conversas (oração do dia, quantos somos). Calendário, tempo, e a Roda de história com leituras infantis,
em alguns momentos realizados na sala de leitura localizada na biblioteca e outras na sala de aula, que a
professora regente falava o nome do autor e mostrava fotos ilustrativas da história com duração de 15 a
20 minutos.

O planejamento para a hora da roda é muito importante a fim de que não
ocorram contratempos. Temos percebidos que os professores mais bem sucedidos
com a roda frequentemente têm uma agenda escrita que inclui uma ou duas
alternativas no caso que as crianças não responderem ao que foi apresentado.
(Devries & Zan, 1998, p.69).

Na roda, a professora trabalhava também com letras do alfabeto chamada de corrida alfabética. Depois
dessa corrida alfabética a professora utilizava o quadro para trabalhar uma letra do alfabeto, pedia para
que as crianças falassem a letra e o nome do objeto desenhado no quadro, na maioria das vezes as
crianças erravam pela forma mecânica que era feita.

Em seguida, a hora do lanche. Depois do lanche as crianças passavam quase sempre o recreio dentro da
sala de aula. Durante o tempo do estágio presenciamos uma ida ao pátio da escola, a justificativa era a
falta de comportamento na sala de aula. E nesse tempo não era desenvolvido nenhum tipo de brincadeira
que estimulasse o ato de brincar por parte da professora.

Após o recreio era realizada outra roda, dessa vez para explicar a atividade de casa, com atividades de
pintar ou marcar. Depois, seguia com a hora da atividade livre com desenhos para pintar, distribuição dos
nomes das crianças para que elas pudessem treinar a escrita, ou atividades dirigidas.

Existem elementos do espaço físico da sala de aula que, dependendo de como
estiverem organizados, irão constituir em determinado ambiente de
aprendizagem que condicionará necessariamente a dinâmica de trabalho e as
aprendizagens que são possíveis nesse cenário. (Zaballa, 1998, p.237).

A organização do espaço da sala de aula na educação infantil tem que favorecer o desenvolvimento infantil
atendendo as necessidades fisiológicas, emocionais e intelectuais das crianças, ou seja, esse espaço tem
que ser um espaço pedagógico. O espaço é sempre retrato da relação pedagógica entre professor e aluno
onde seus interesses são respeitados através da organização da sala.

Desse modo, o ambiente observado do grupo quatro não favorece muito a interação professor aluno, pois
há uma separação dos mesmos.

A visibilidade das produções coletivas e individuais das crianças estava exposta nas paredes, mas não de
uma maneira que valorize as produções, revelava mais um amontoado de trabalho sem importância para
as crianças. A organização das crianças na sala até que favorecem a interação com os colegas em algumas
atividades como jogos e faz de contas, mas em momentos de roda a professora não incentiva as crianças
a falarem umas com as outras aproveitando o momento de interação.

A professora não organizava o ambiente para que as crianças adquirissem responsabilidade pelos
materiais e mobílias utilizadas. Não estimulava s crianças a observarem que quando um material é
utilizado de forma inadequada traz conseqüências para toda a turma, ou seja, não problematizava a
situação para trazer solução.
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3. REGISTRO PEDAGÓGICO

Buscando ampliar o campo de conhecimento acerca do registro pedagógico e os estudos já existentes
sobre esta temática, propusemos verificar na atuação dos professores se o registro pedagógico é uma
prática presente no exercício profissional e a sua importância para a organização do trabalho pedagógico,
já que o registro na educação infantil permite uma dinâmica constante entre avaliar e planejar como
motor propulsor na construção dos conhecimentos.

Assim, verificar o exercício diário do registro na prática docente se faz necessário no estágio
supervisionado na educação infantil, pois o registro se apresenta como uma das condições necessária para
realizar aprendizagens significativas com as crianças.

A proposta do registro compreendida como espaço de reflexão da própria prática do professor, organiza
todo o trabalho pedagógico e válido como campo de reflexão, torna- o um instrumento capaz de fornecer
informações para o professor, na medida em que o mesmo está em contato constante com os seus limites,
falhas, angústias exigindo uma atuação maior do educador em buscar novos conhecimentos acerca do
problema identificado. Sobre o registro, Ostetto (2008, p. 13) nos diz que:

Por meio do registro travamos um diálogo com nossa prática, entremeando
perguntas, percebendo idas e vindas, buscando respostas que vão sendo
elaboradas no encadeamento da escrita, na medida em que o vivido vai se
tornando explícito, traduzido e, portanto passível de reflexão.

Nesse sentido, a ação reflexiva da prática do professor configura- se na prática diária dos registros, em
que o docente pode expressar todos os sentimentos aos quais ele pode expor e interpretá-los. Os registros
vão sendo sistematizados no decorrer da escrita própria do professor, de maneira que venha ajudar a
refletir sobre todo processo pedagógico e tomar certo distanciamento do que foi realizado, revê-lo e dar
novos direcionamentos ao trabalho, constituindo um instrumento reflexivo.

As formas de registrar a prática pedagógica variam de acordo com o objetivo que o docente quer atingir.
No entanto o registro terá sempre o mesmo objetivo que é o acompanhamento do desenvolvimento dos
alunos, e a busca do docente em avaliar a sua própria prática pedagógica para melhor atuação nas
dificuldades das mesmas.

Cada registro tem suas particularidades, é uma marca individual de cada professor, não tem um modelo
ideal, caracteriza pela sua informalidade e também do olhar atento do professor com as crianças,
relatando as dificuldades e desafios. Identificar a necessidade de registrar determinada situação exige do
educador uma prática contínua da escrita. É através do exercício continuo da escrita que o professor vai
desenvolvendo habilidades e aperfeiçoando as anotações do processo vivido semanalmente com as
crianças.

O exercício de registrar o cotidiano vivido com um grupo de crianças é uma
aprendizagem e um grande desafio, principalmente porque o educador, para
tanto, precisa necessariamente observar ações, reações, interações, proposições
não só das crianças, mas suas também. Precisa ficar atento às dinâmicas do
grupo, às implicações das relações pedagógicas, para ser “iluminado” por elas...
(Ostetto 2008, p. 21).

Ostetto chama a atenção para o desafio do exercício de registrar, o ato em si de registrar já traz constante
conflito para o professor, pois denuncia falhas no processo de ensino aprendizagem. Cabe ao educador
desconstruir esse olhar de insegurança e usar o registro em benefício de caminhar na direção do novo. Os
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registros além de acompanhar o desenvolvimento da criança resultam numa documentação necessária,
ressaltando assim o trabalho do educador.

Este estágio possibilitou verificar que não há uma preocupação dos registros pedagógicos por parte da
professora do grupo quatro. Os registros pedagógicos não são elaborados, pois a professora não dá
importância para essa prática de acompanhamento do desenvolvimento e aprendizagem das crianças.

Assim as crianças dessa sala sentem muita dificuldade em aprender, poucas são as que sabem as letras do
alfabeto, muitas têm dificuldades de diferenciar letras dos números. Acreditamos que não é por falta de
conhecimento, que a professora não faz os registros, pois a mesma é graduada e conhece o significado do
registro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência do estágio se configurou como um momento único indispensável para a nossa formação
acadêmica, enquanto futuras pedagogas, e pesquisadoras no campo educacional, pois, através deste
estágio da educação infantil tivemos a oportunidade de relacionar a teoria vivida dentro da universidade
com a prática na sala de aula.

Durante esse período de estágio percorrendo caminhos em busca do saber, fomos percebendo que cada
dia na sala de aula era uma situação nova e uma aprendizagem diferente, ou seja, novas experiências. A
proposta do estágio trouxe para alguns, questionamentos acerca de como observar e participar da
dinâmica da sala de aula sem interferir ou atrapalhar os sujeitos envolvidos seja as crianças ou o
professor.

Com a possibilidade de acesso à escola podemos perceber o quanto essa dinâmica favoreceu tanto na
nossa formação acadêmica, como também proporcionou aos sujeitos da sala de aula novas experiências e
aprendizagens, através dos diálogos, das discussões, interações com as crianças.

Com certeza, ficará na nossa memória, o registro da experiência de toda essa trajetória percorrida,
durante o estágio, o cotidiano da educação infantil que incluiu falas das crianças, as brincadeiras, as
atitudes da professora dentro da sala de aula, o ambiente da educação infantil, os desafios cotidiano do
fazer docente, ou seja, um grande momento de autoconhecimento perante a futura profissão, onde os
sentimentos, desejos e angústias se fizeram presentes.

Conhecer na prática a dinâmica da educação infantil trouxe contribuições relevantes acerca da importância
de organizar todo trabalho pedagógico garantindo o direito das crianças possibilitando uma relação entre
crianças e relação entre crianças e o docente, um cuidado e atenção que o professor tem que ter com a
rotina, os conteúdos de trabalho e do registro pedagógico para favorecer as crianças uma autonomia,
responsabilidade e respeito.

Registramos aqui, as reflexões sobre esse estágio que sem dúvida contribuíram para uma análise
detalhada do contexto da educação infantil no qual oportunizou questionamentos relevantes, onde a
relação entre ensinar e aprender ultrapassa as quatro paredes da sala de aula. Concentra- se também na
prática do professor, sua linha de atuação e o compromisso com a educação.
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