
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO INFANTIL E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA PRÁTICA

Andréia Bispo dos Santos ¹

Tathiana Santos Soares ²

Elis Regina Nunes Mota Araújo³

Resumo: O presente artigo é, em partes, recortes das experiências vivenciadas no Estágio Curricular do
Curso de Pedagogia Licenciatura desenvolvida em uma Instituição de Educação Infantil. A partir das
observações e da prática em sala de aula buscamos aprofundar a concepção de criança pequena
vivenciando suas experiências para assim aprofundarmos nosso referencial teórico desenvolvido na
academia. Compreender as relações estabelecidas entre o educar e o cuidar foi fundamental na nossa
prática em sala de aula, possibilitando assim um novo olhar no âmbito do aprendizado das crianças
pequenas. Podemos reafirmar que a creche compreende as relações que envolvem não apenas o cuidar,
mas um educar que envolva um planejamento pedagógico trabalhado a partir de uma prática que envolva
as relações estabelecidas no contexto sócio cultural da criança.
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Abstract: This article is, in parts, clippings of experiences which happened in a curricular traineeship for
the Pedagogy course, developed in a child education institution. The observations and the practice in the
classroom were used to deepen the conception of little child living their experiences, and with that, we
could deepen our academic referential developed in the academy. Understanding the relationships
established between educating and caring was fundamental to our practice in the classroom, it enabled a
new look within the learning of young children. We can reaffirm that the day care center consists in the
relationships that involves not only taking care, but an education that involves a pedagogical planning
from a practice involving the relationships established in the sociocultural context of the child.
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REFLETINDO SOBRE A RELEVNCIA DO ESTÁGIO

O Estágio Supervisionado vai proporcionar ao professor em formação a possibilidade de interagir com o
seu objeto de estudo, ou seja, a criança, no ambiente escolar. Teoria e prática, o saber e o fazer, a
primeira fundamenta e constitui todo o processo de aprendizado do professor, a segunda vai fundamentar
através da prática a ação do profissional em sala de aula.

Este sujeito ao qual está direcionada toda a prática da educação infantil constituise em um ser que, há
muito se pensou ser uma página em branco, uma criança onde os espaços oferecidos à educação infantil
como as creches e préescolas tinham características assistencialistas, especialmente àquelas das redes
públicas.

Será que esta realidade da criança enquanto um sujeito não pensante incapaz de produzir sua cultura
ainda permanece nos dias atuais em nossas escolas de educação infantil

Uma nova concepção de infância surge a partir da Constituição Federal de 1988 garantindo a educação
infantil, em seu Art. 208 definindoa como um direito da criança e obrigação do Estado o atendimento às
crianças de zero a seis estabelecendo políticas públicas para a Educação Infantil. A LDB 9394/96 em seu
Art. 29 afirma a educação infantil como primeira etapa da educação básica para as crianças de zero a seis
anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reconhece a criança como um ser social que necessita
ser protegido e amparado, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil/2010 diz que, o
atendimento em creches e pré-escolas se afirma como um direito social das crianças, 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. (DCNEI, 2010, p.
12)

Em relação à formação do professor da Educação Infantil, apesar do avanço das políticas educacionais
frente às leis vigentes, ainda encontramos, como afirma SOARES “professores com qualificação
inadequada e insuficiente, comprometendo sua competência e o desenvolvimento do seu trabalho” (2011,
p.108).

Ao adentrar ao espaço físico da escola, o professor em formação tem a possibilidade de trabalhar a prática
na sala de aula, compreender as relações estabelecidas entre o educar e o cuidar. Entendemos que, sem o
estágio curricular o estudante não terá condições de desenvolver toda a produção teórica discutida durante
a sua formação. Olhar, compreender e interagir com os sujeitos e os espaços da escola é fundamental
neste processo da formação profissional.

O presente artigo tem como objetivo proporcionar ao acadêmico uma reflexão a partir da experiência, ou
seja, a prática no ambiente escolar. Podese relacionar a prática com os princípios teóricos estudados até
o presente momento, desta forma enriquece a formação acadêmica e a futura prática docente, haja vista
que o estágio propõe estratégias para que o acadêmico busque uma prática docente realmente
significativa.

A aproximação da realidade possibilitada pelo Estagio Supervisionado
e a Prática da reflexão sobre essa realidade tem se dado numa
solidariedade que se propaga para os demais componentes
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curriculares do curso, apesar de continuar sendo um mecanismo de
ajuste legal usado para solucionar ou acobertar a defasagem
existente entre conhecimentos teóricos e atividade prática.
(VASQUEZ, 2001, p.241)

As informações aqui apresentadas representam o somatório de entrevistas, observações e reflexões a
respeito das práticas educativas efetuadas no ambiente escolar e atividades desenvolvidas durante o
estágio na turma de Educação Infantil.

Desenvolvemos nossa prática pedagógica a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil que define a criança como um sujeito social produtor de cultura. A escola enquanto um espaço
democrático deve proporcionar às suas crianças um lugar de aprendizado que se constitui a partir das
relações estabelecidas entre escola/aluno. Para Vasconcelos,

Pensar sobre os direitos de cidadania da criança significa reconhecerlhe, para
além do direito de proteção e provisão, o direito à participação, uma vez que,
resguardadas as suas especificidades, as crianças se constituem como categoria
social cujos membros são atores sociais de pleno direito.

(2008, p. 95)

Reconhecendo a criança como esse ser social com direito à participação no cotidiano escolar, pensamos
nossa prática pedagógica a partir da contação de histórias possibilitando à criança uma relação com o
mundo do faz de conta, da imaginação, da criatividade, do mistério, onde a criança tenha condições de
problematizar para assim, imaginar novos lugares, novas brincadeiras, como também criar histórias para
compartilhar com os colegas.

A CRIANÇA E A CRECHE: ASPECTOS RELEVANTES PARA A NOSSA PRÁTICA

O Estágio Supervisionado II foi desenvolvido em uma Escola Pública Municipal de Educação Infantil da
cidade de Aracaju/SE. A turma observada foi o Berçário I com dezoitos crianças matriculadas, onde a faixa
etária assistida pela instituição varia entre seis meses a um ano de idade. O quadro pedagógico da sala é
formado por quatro cuidadoras e duas professoras.

A escola lugar de atuação direta com a criança, na perspectiva de incluir novos projetos, como também,
objetivando colaborar para com a nossa prática docente foi fundamental para a o dinamismo de nossos
trabalhos, aceitando e colaborando com o nosso projeto desenvolvido no universo escolar.

O nosso estágio aconteceu no período de adaptação das crianças (início de semestre), período que exige
total atenção e cuidado da escola para com as mesmas, entretanto, este fato não prejudicou o
desenvolvimento dos nossos trabalhos. Outro aspecto positivo a ser considerado pela escola foi o apoio da
instituição para com a nossa equipe.

A partir da concepção da criança enquanto um ser social e de direitos a escola desenvolve suas atividades
trabalhando as várias questões que envolvem seus aspectos sócioculturais, reconhecendoa enquanto
este sujeito produtor de cultura. As atividades desenvolvidas durante o período letivo, como por exemplo,
as datas comemorativas são abertas a toda comunidade, havendo uma maior interação, entre escola e
família.

A experiência do estágio supervisionado II, na prática docente, nos proporcionou compreender a relação
existente entre teoria e prática, possibilitando uma análise em relação a prática nos espaços da Educação
Infantil.
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INFRAESTRUTURA E ROTINA

A escola possui apenas dois anos de funcionamento, portanto, possui uma boa infraestrutura. A parte
administrativa atende às exigências necessárias ao bom funcionamento da instituição. As instalações
sanitárias são adequadas para as crianças, cada sala tem seu próprio banheiro adaptado à faixa etária das
crianças.

Existem três cozinhas, uma utilizada como lactário que é responsável pelas refeições dos berçários. As
salas são amplas e possuem berços suficientes. A decoração apresenta aspectos lúdicos fundamentais para
o desenvolvimento das crianças. A escola compreende a importância do cuidar e do educar na educação
infantil.

A relação tempo/rotina é organizada e desenvolvida pelas professoras e educadoras, rotinas essas que
começam com a chegada das crianças até a saída das mesmas, geralmente a rotina começa com uma
música de CD para que as crianças possam relaxar, espalhamse os brinquedos no chão para que elas
possam criar suas próprias brincadeiras, sejam elas coletivas ou individuais.

De início preparase a alimentação, pois muitas crianças chegam à creche sem a alimentação devida para
aquele período. O sono acontece de maneira natural, a grande maioria fica nos berços e colchões
espalhados pela sala. È servido um lanche antes do almoço que acontece por volta das 10:30 h da manhã
(período que estávamos na creche). Existe uma tabela que acompanha a quantidade de alimentação
ingerida pelas crianças que fica anexada no mural da escola.

OBSERVAÇÕES E PLANEJAMENTO PARA A PRÁTICA: IDENTIDADE E AUTONOMIA DAS CRIANÇAS

De acordo com a Resolução CNE/CEB n. 5, de 17/12/2009, as práticas
pedagógicas que compõem as propostas curriculares das creches e
préescolas devem garantir experiências que promovam o conhecimento
de si mesmas pelas crianças, que ampliem a confiança e participação delas
nas atividades individuais e coletivas, que promovam a autonomia das
crianças nas ações de cuidado pessoal, autoorganização, saúde e
bemestar, que garantam a interação entre elas, respeitada as
individualidades e a diversidade.

Considerando tal observação em relação ao Documento Nacional da Educação Infantil, no primeiro
momento buscamos, através de nosso embasamento teórico, pesquisar atividades voltadas para a faixa
etária (Educação Infantil de 03), para que, a partir das pesquisas e observações em sala de aula
pudéssemos desenvolver nosso planejamento respeitando a legislação que envolve a Educação Infantil.

A partir da proposta pedagógica elaborada objetivando o reconhecimento da Identidade e o
Desenvolvimento da Autonomia das Crianças, buscamos uma prática que reconheça a criança enquanto
um ser social que constrói a sua história através das interações envolvidas no contexto sócio cultural. .

O planejamento e as sequências de atividades foram elaborados com o auxílio dos trabalhos disponíveis na
página da revista Nova Escola, nossa orientadora, por sua vez, disponibilizou alguns materiais que foram
bastante significativos para a nossa prática pedagógica. Buscamos desenvolver atividades objetivando
evidenciar a importância de elaborar um planejamento para trabalhar com crianças pequenas,
abandonando a ideia de que a creche é apenas um espaço para cuidar.

Partindo do pressuposto de que a criança da creche necessita do educar e do cuidar, e que este é um
momento de desenvolver suas habilidades para que possam expressar seus sentimentos, ou seja, um
período em que a criança apropria e constrói seus conhecimentos, devemos enquanto educadores elaborar
uma prática que respeite e valorize este ser social.
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Jacob faz uma reflexão sobre a apropriação, construção, interação e conhecimento dos bebês,

(...) Primeiro, os bebês constroem o conhecimento agindo sobre objeto que
estão tentando conhecer. Conhecer um chocalho é conhecer o seu peso,
manuseálo, que barulho faz, que gosto tem, que cheiro tem. Conhecer um
chocalho é agarrálo, sacudilo, cheirálo, abocanhálo, etc. Segundo, as
crianças ampliam seu conhecimento relacionando o que estão tentando
saber com o que já sabem. Se um bebê já sabe como apertar e saborear
objetos, um novo objeto é conhecido exatamente sendo agarrado,
apalpado e abocanhado. Para apropriarse desse conhecimento, a criança
precisa usálo, para dominálo e tornálo seu. Praticar o que foi aprendido
recentemente é a maneira da criança atribuir alguma permanência ao
conhecimento recémadquirido. (2002, p.20)

Através das observações foi possível perceber que a criança tem uma enorme necessidade afetiva, assim
elas se identificam com os adultos, isso ajuda na construção da confiança e para a construção de sua
identidade, ampliando os conhecimentos.

Como aborda Bondioli (2012, p.37), a creche, desse ponto de vista, pode ser uma experiência de
crescimento para a criança pequena, que pode usufruir da autonomia afetiva adquirida e da extensão das
próprias capacidades relacionais se a creche for um lugar acolhedor, relacionamento rico, capaz de apoiar
os recursos afetivos das crianças, de acolher e compreender as dificuldades e angustias da separação da
família, de fazer frente aos inevitáveis sentimentos negativos que a acompanham.

O desenvolvimento da identidade e da autonomia está intimamente ligado aos processos de socialização.
Isto pode ocorrer nas instituições de educação infantil que se constituem, por excelência, espaços de
socialização, pois propiciam o contato e o confronto entre adultos e crianças de várias origens
socioculturais, fazendo desta diversidade um campo privilegiado de experiência educativa. (Proposta
Curricular para Berçário, 2009).

AS RELAÇÕES QUE ENVOLVEM O EDUCAR E O CUIDAR

Durante um longo período a creche tinha um caráter assistencialista, onde, na maioria das vezes, os
profissionais eram desqualificados, esta realidade vem modificandose a partir dos diversos documentos,
movimentos e leis que instituem a educação infantil como um espaço que estabelece as dimensões entre
educar e cuidar.

Para Luisa de Marillac Soares, em seu artigo “O professor da Educação Infantil e as dimensões do educar e
cuidar” é preciso que o professor assuma a posição enquanto educador e cuidador,

Ele deverá perceber quando o seu aluno precisa de colo, de correr, de pular, de
ouvir histórias, de cantar, de ajuda, de apoio, de estar sozinho, de ser autônomo,
de ser independente, enfim, ele deverá ter a sensibilidade aguçada diante da
tarefa educativa. (2011, p. 113)

É preciso compreender que o profissional da Educação Infantil precisa estar atento as questões
relacionadas ao educar e cuidar, no sentido de ouvir a criança, acompanhála ao banheiro, ajudála nos
momentos das refeições, estarem com elas no momento da recreação, vigiar para que não se machuquem
observar para que não fiquem em situações de risco, enfim, são situações fundamentais neste espaço de
educação infantil, o que não significa dizer que as crianças não terão liberdade para brincar, o objetivo é
simplesmente garantir uma educação de qualidade para as nossas crianças.

Pág.5/8



A CRECHE É DAS CRIANÇAS

As crianças são, assim, produtoras de culturas próprias e negociam com as
demais categorias presentes na sociedade suas existências, buscando negar a
condição de categoria submetida [...] As crianças ao se apropriarem dessas
dimensões, reconfiguramnas, reconstroemnas; ao se criarem, criam suas
diferentes histórias e geografias. (LOPES, 2006, p. 64)

A Partir da observação, da análise dos dados, do reconhecimento da comunidade a qual está inserida a
instituição, quem são estas crianças Qual sua faixa etária E os professores, são sujeitos da Educação
Infantil, possuem qualificação profissional Enfim, foram inúmeras perguntas para a nossa reflexão e
desenvolvimento do nosso plano de atividades. Direcionamos os nossos trabalhos, respeitando a
diversidade, promovendo ações que diminuam o racismo, elaborando estratégias que viabilizem uma
prática para as crianças, pois a creche é das crianças. Assim como nós educadores, também as crianças
procuram reconhecerse neste mundo,

Procura ativamente compreender o mundo que a rodeia e trata de resolver
as interrogações que este mundo provoca. “É um sujeito que aprende
basicamente através de suas próprias ações sobre os objetos do mundo e
que constrói suas próprias categorias de pensamento ao mesmo tempo em
que organiza seu mundo.” (Ferreiro &Teberosky, 1999, p. 29)

A criança necessita de experiências para começar a esquematizar seu cognitivo e construir seus próprios
conceitos, criando através da interação possibilidades de criar seus próprios conceitos para o seu
desenvolvimento. Vale reconsiderar que a creche não somente se faz como um depósito de criança, cuja
finalidade é apenas cuidar, mas, sobretudo o papel da creche também é fornecer educação de qualidade
para esses sujeitos em processo de desenvolvimento físico e mental. Cabe salientar que o educar social e
cognitivo, é importante para a preparação do desenvolvimento e a construção da aprendizagem.

É importante observar que muitas instituições infantis classificam as crianças como sujeitos frágeis e
indefesos, e que esta concepção vem modificandose a partir das diversas pesquisas que consideram as
interações entre as crianças no desenvolvimento cognitivo, como os reflexos, as competências sensoriais,
onde estas questões que envolvem os bebês estão conectados as suas capacidades. Cada bebê possui um
ritmo pessoal, uma forma de ser e de se comunicar. (BARBOSA, 2010, p. 2).

Segundo Vygotsky (1987), o social é fundamental neste processo, as interações com os sujeitos fazem
com que as crianças aprendam, apropriemse do outro iniciando o seu processo de aprendizagem a partir
destas relações.

O Desenvolvimento Proximal acontece a partir da diferença entre o desenvolvimento atual e aquilo que a
criança consegue fazer com o auxilio de outras pessoas, atingindo através desse auxilio novos níveis de
desenvolvimento, possibilitando com o tempo a realização de alguma atividade pela criança sem a ajuda
do outro. Essa afirmação nos permite refletir sobre a importância das interações da criançacriança e
criança – educador no cotidiano escolar, promovendo seu desenvolvimento sócio cognitivo.

O LUGAR DA MÚSICA NESTE ESPAÇO

O ambiente sonoro e a presença da música em diferentes e variadas situações do cotidiano fazem com que
os bebês e as crianças iniciem seu processo de musicalização de forma intuitiva. Adultos cantam melodias
curtas, cantigas de ninar, fazem brincadeiras cantadas, com rimas, parlendas, reconhecendo o fascínio que
tais jogos exercem. Encantados com o que ouvem, os bebês tentam imitar e responder, criando momentos
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significativos no desenvolvimento afetivo e cognitivo, responsáveis pela criação de vínculos, tanto com os
adultos quanto com a música. Nas interações que se estabelecem, eles constroem um repertório que lhes
permite iniciar uma forma de comunicação por meio de sons. (Proposta Curricular para Berçário, 2009).

Com essa atividade pudemos notar que há um domínio do corpo em busca de desafios corporais. O
movimento pode ser visto como um meio de expressão e está relacionado à significação de si, do outro e
do mundo. O sentido que os bebês atribuem a si próprias como pessoas independentes está fortemente
ligado ao desenvolvimento da capacidade de controlar suas ações motoras, de manipular objetos e de se
deslocar.

Quando as crianças têm espaço e liberdade para se movimentar, aprendem a medir sua força e seus
limites. Elas se exercitam até que o domínio da ação as impele ao próximo desafio, como se dissessem:
“Já sei andar. Vou ver se corro”. O bebê passa de uma situação de dependência para certo controle, do
movimento descoordenado à coordenação quase total. (Revista Nova Escola, p. 67, edição 201, Abril de
2010).

Para Walon o movimento é a base da comunicação dos pequenos, a motricidade, portanto, tem um caráter
pedagógico tanto pela qualidade do gesto como por sua representação. (LA TAILLE, 1992, p. 7).

As crianças de 0 a 3 anos estão em pleno desenvolvimento motor, no primeiro ano de vida, predominam
as capacidades expressivas do movimento, pois são as emoções o canal privilegiado de interação do bebê
com o adulto e mesmo com outras crianças. Ao lado dessas capacidades expressivas, o bebê realiza
importantes conquistas no plano da sustentação do próprio corpo (estabilização), representadas em ações
como virarse, rolarse, sentarse, ficar em quatro apoios, ficar em pé com apoio, ficar em pé sem apoio,
etc.(Proposta Curricular para Berçário, 2009).

Pereira (2005), por sua vez, chama a atenção de que as brincadeiras são uma linguagem que perpassa
toda a nossa experiência de vida. São gestos, sons, expressões, inflexões, declarações e imagens que se
interrelacionam. Podemos estabelecer nossa forma de trabalho nessa linguagem, mas precisamos saber o
que estamos fazendo. O educador precisa constantemente procurar saber o que o brincar tem a ver com o
seu trabalho. Precisamos reconhecer que já fomos crianças e relembrar como o brincar foi importante em
nossa formação e, ao mesmo tempo, ver e escutar a criança que está diante nós.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Diante do exposto, podemos reafirmar que é possível realizar um planejamento pedagógico direcionado
para crianças pequenas (03) respeitando e compreendendo as relações estabelecidas entre educar/cuidar.
Tivemos a oportunidade de compreender que a creche é um espaço de interação, aprendizagem e
desenvolvimento, e que um currículo e um planejamento adequado, dará condições para que as crianças,
que passam em média oito horas diárias, desenvolvam suas habilidades motoras e cognitivas,
estabeleçam relações, e se identifiquem enquanto indivíduo de uma sociedade.

Embora, nos últimos anos no Brasil, tenha sido feito investimentos na Educação Infantil parecenos que
isso ainda não é o bastante, uma vez que, na maioria das creches brasileiras ainda não existem pessoas
com formação e qualificação para atuar na área, infelizmente, amor e dedicação por parte das educadoras
e cuidadoras também não serão suficientes se não houver um planejamento específico para ser aplicado. A
creche vista como um “depósito de crianças”, não trará os resultados tão almejados por nós.

Enfim, a partir da prática em sala de aula e da nossa experiência com os bebês percebemos que a creche
além do cuidar, participa do educar não só a partir de questões sociais, mas também no desenvolvimento
cognitivo, na preparação do desenvolvimento psicológico e motor da criança, na construção da
aprendizagem, um espaço de diversidade em termo geral e amplo, com um único objetivo, promover um
campo de produção e conhecimento, a função pedagógica dentro da creche é de fundamental importância
no papel de educar.
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