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RESUMO

Esse artigo apresenta o olhar formativo proporcionado na disciplina de Estágio Supervisionado II da
Universidade Federal de Sergipe. Para tanto, nosso objetivo é analisar as práticas desenvolvidas em
uma escola de educação infantil da rede municipal de Aracaju-Sergipe. Nesse sentido, foi realizada
uma pesquisa de natureza qualitativa, por meio de observações não-participantes e de entrevistas
semiestruturadas com a coordenação pedagógica e a direção, a fim de apreendermos o cotidiano da
instituição. Constatamos que a escola possui algumas práticas desfavoráveis como a ausência de
espaços pedagógicos, a grande quantidade de alunos por turma, a ausência de trabalho integrado
entre cuidadores e professores e o caráter assistencialista da instituição. Houve também aspectos
positivos como a infraestrutura e o estabelecimento de critérios de avaliação.

ABSTRACT

This article presents the formative look provided in the Supervised Internship II, discipline of the
Universidade Federal de Sergipe. Therefore, our objective is to analyze the practices developed in a
kindergarten of the municipal school of Aracaju-Sergipe. In this sense, a qualitative research was
conducted through non-participant observations and semi-structured interviews with the pedagogical
coordination and direction, in order to apprehend the daily life of the institution. We found that the
school has some unfavorable practices such as the absence of pedagogical spaces, the large number
of students per class, the absence of integrated work between caregivers and teachers and the welfare
character of the institution. There were also positive aspects such as the institution&39;s
infrastructure and the establishment of evaluation criteria.

RESUMEN

Este artículo presenta el aspecto formativo proporcionado en la disciplina Prácticas tuteladas II de la
Universidad Federal de Sergipe. Por lo tanto, nuestro objetivo es analizar las prácticas desarrolladas
en un jardín de infantes de la escuela municipal de Aracaju-Sergipe. En este sentido, se realizó una
investigación cualitativa a través de observaciones no participantes y entrevistas semiestructuradas
con la coordinación y dirección pedagógica, con el fin de aprehender la vida cotidiana de la
institución. Descubrimos que la escuela tiene algunas prácticas desfavorables, como la ausencia de
espacios pedagógicos, la gran cantidad de estudiantes por clase, la ausencia de trabajo integrado
entre cuidadores y maestros y el carácter de bienestar de la institución. También hubo aspectos
positivos como la infraestructura de la institución y el establecimiento de criterios de evaluación.
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1 INTRODUÇÃO

A disciplina Estágio Supervisionado II é integrante da grade curricular do curso de Pedagogia da
Universidade Federal de Sergipe (UFS). Tem o objetivo geral de auxiliar o discente a realizar sua
experiência com a docência na educação infantil. No estágio, o aluno tem a oportunidade de se
aproximar do seu campo de trabalho através da observação e da participação. Ao mesmo tempo, o
discente relaciona as teorias aprendidas no decorrer do curso com a prática.

Nesse sentido, os saberes discutidos no momento do estágio se efetivam por meio da prática, em que
o estagiário utiliza os saberes na sala de aula, contribuindo para a ação e a reflexão docentes. Essa
reflexão se configura no objeto da práxis, que por sua vez deve ser entendida não apenas como a
primeira experiência, mas algo teórico-prático, em que a prática e a teoria sejam elementos
indissociáveis, pois

[...] o estágio passa a ser um retrato vivo da prática docente e o professor-
aluno terá muito a dizer, a ensinar, a expressar sua realidade e a de seus
colegas de profissão, de seus alunos, que nesse mesmo tempo histórico
vivenciam os mesmos desafios e as mesmas crises na escola e na sociedade.
(PIMENTA; LIMA, 2011, p. 127).

O estágio também se configura como um espaço de mediação reflexiva entre a universidade, a escola
e a sociedade, como construtores de identidade na análise sistemática da teoria e prática. Nesse
campo profissional organiza-se uma identidade profissional, como também uma identidade coletiva.

O espaço de reflexão proporcionado pelo estágio possibilita não somente aos futuros professores
desenvolver a teoria de forma prática, mas também aos que já exercem o magistério, pois permite a
sua formação continuada e o repensar sobre a sua prática, por meio de ações tais como: busca de
melhoria e transformações, devido ao contingente de alunos e à realidade de cada turma. Permite,
também, fazer uma reflexão após cada aula, adaptando-se às mudanças no decorrer do seu cotidiano,
exigindo do professor, assim, constantes atualizações. E, portanto, flexibilidade na maneira de
conduzir seu trabalho diante dos alunos.

Dessa forma, o Estágio Supervisionado, para quem nunca exerceu o magistério, é o momento de
promover uma relação entre a universidade e a escola, ocasião em que os estagiários podem buscar
caminhos para que dentro deste espaço consigam relacionar as propostas teóricas à realidade do que
ocorre nas instituições; observar os exemplos dos docentes que já exercem o magistério e ter a
certeza das suas escolhas no âmbito da docência. Na disciplina de Estágio Supervisionado II da UFS,
tivemos essa oportunidade de refletir as práticas presentes na instituição, bem como a respeito do seu
funcionamento.

Este artigo pretende sistematizar as reflexões feitas durante o período do Estágio Supervisionado II
do curso de Pedagogia com o objetivo de analisar as práticas desenvolvidas em uma escola de
educação infantil da rede municipal de Aracaju-Sergipe. Para alcançar este objetivo, realizamos uma
pesquisa de natureza qualitativa por meio de observações não-participantes e de entrevistas
semiestruturadas com a coordenação pedagógica e a direção da instituição.

Na primeira seção apresentamos brevemente o Estágio como um enriquecimento para a formação do
docente. A segunda seção contém a fundamentação teórica a respeito da contribuição do Estágio
Supervisionado para os discentes da licenciatura. A terceira seção apresenta a caracterização da
instituição de ensino escolhida com algumas reflexões e, a quarta os aspectos metodológicos. A
análise dos dados é apresentada na quinta seção a partir do que mais nos chamou a nossa atenção
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durante os dias em que fomos à instituição.

2 A CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA FORMAÇÃO DOCENTE

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 61, estabelece que a formação dos
profissionais da educação deverá ser fundamentada na “associação entre teorias e práticas”
(BRASIL, 1996), aproximando o estagiário de uma realidade social de educação e de
responsabilidade profissional. O embasamento teórico adquirido pelo aluno no curso de licenciatura
é um subsídio para analisar e averiguar as práticas presentes nas instituições de ensino (PIMENTA;
LIMA, 2011). Esse aporte teórico também proporcionará ao discente um entendimento explícito
sobre as situações que ocorrem dentro das escolas (PELOZO, 2007 apud LINHARES et al., 2014).

Outrossim, o estágio também pode ser utilizado como pesquisa no momento em que os estagiários
assumem uma postura de pesquisador e buscam compreender e problematizar as situações que
observam. Essas situações não se limitam apenas ao contato com a sala de aula. No estágio do curso
de Pedagogia, tem-se um olhar completo sobre a escola, as relações que são estabelecidas, bem como
sobre toda a sua disposição espacial, os materiais disponíveis e se estes estão sendo utilizados
adequadamente, entre outros olhares que podem acontecer a partir dessa inserção do estagiário no
âmbito escolar.

Logo, o estágio é compreendido como um objeto de pesquisa e ao mesmo tempo, torna-se fonte dela.
Pode-se pesquisar, por exemplo, as metodologias adotadas, os livros didáticos, as estratégias
didáticas usadas pelos professores, bem como as avaliações. A partir dessa pesquisa, o estagiário
reflete sobre sua futura prática pedagógica no momento em que analisa e problematiza a postura
tanto da escola, como dos profissionais que a abrangem. Pimenta e Lima (2011) afirmam que as
possibilidades de pesquisa dentro do estágio ampliam “[...] a compreensão das situações vivenciadas
e observadas nas escolas, nos sistemas e nas demais situações [...]” (PIMENTA; LIMA, 2011, p. 51).

No entanto, é necessário que ao realizar o percurso entre duas instituições tão distintas em relação às
suas respectivas culturas – a universidade e a escola, o estagiário possa estabelecer uma ponte entre
estes dois campos diversos permitindo compreender suas especificidades sem acusações supérfluas.
Mediante este fato Pimenta e Lima (2011) afirmam que:

Ao transitar da universidade para a escola e desta para a universidade, os
estagiários podem tecer uma rede de relações, conhecimentos e
aprendizagens, não com o objetivo de copiar, de criticar apenas os modelos,
mas no sentido de compreender a realidade para ultrapassá-la. (PIMENTA;
LIMA, 2011, p. 111).

Frequentemente os estagiários chegam à escola com a ideia fixa que suas atividades possuem por
finalidade colher dados para denunciar falhas e insuficiências presentes nas instituições escolares.
Contudo, para que o estágio supervisionado possa ser concretizado com o seu devido intento, é
imprescindível uma mudança de discernimento, possibilitando que o estagiário construa um lugar
dentro da escola e das relações da qual ele consiga participar (PIMENTA; LIMA, 2011).

3 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA

A instituição de ensino escolhida para realizar o Estágio Supervisionado está localizada na zona
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oeste do município de Aracaju em Sergipe. Atualmente, a instituição é subordinada
administrativamente à Secretaria Municipal de Educação de Aracaju (SEMED).

Ela atende alunos do âmbito da educação básica na etapa da educação infantil e na modalidade de
educação inclusiva, no período integral. No total, a escola atende cerca de 110 crianças de zero a três
anos. Eles estão distribuídos da seguinte forma: na turma Berçário há 15 bebês (seis a 18 meses)
matriculados, nas turmas Infantil I (um ano e seis meses a um ano e onze meses) e II (dois anos a
dois anos e 11 meses), 23 alunos. Já nas turmas do infantil III A e B (três anos a três anos e 11
meses), existem 25 alunos matriculados, sendo que na turma infantil III A há dois alunos com o
Transtorno do Espectro Autismo (TEA).

Para atender essa faixa etária, a escola dispõe, com relação à infraestrutura física, uma área que
abrange 1.157m², incluindo a subterrânea. O local contém sala multiuso (que está sem
funcionamento), sala destinada ao almoxarifado, sala de suporte pedagógico (funciona também como
direção) e secretaria. Além disso, possui espaço para o refeitório (funciona também como espaço
para as atividades pedagógicas e eventos), cozinha de apoio (local onde a comida é distribuída), outra
cozinha com geladeira, fogão industrial e equipamentos de cozinha. Possui ainda duas salas para
guardar a alimentação escolar e lavanderia. Também contém brinquedoteca, espaço para parquinho
com brinquedos, área de serviço, quatro banheiros sociais, berçário e quatro salas de aula.

O espaço do parquinho é amplo e não possui cobertura. Nos dias de chuva todos os brinquedos ficam
molhados. Apesar disso, nesse espaço, as crianças podem brincar e tomar um banho de sol. O chão
do parque é revestido com um tapete de material sintético.

Há uma sala destinada às crianças de um ano, uma para as de dois anos e duas para os alunos de três
anos. Cada sala possui um banheiro, armário, prateleira na parede para colocar a água e os copos das
crianças e também ganchos para segurar as mochilas. As salas de aula do infantil I, II e III não possui
nenhuma mesa, cadeira ou carteira. Quando o(a) professor(a) desenvolve alguma atividade
pedagógica que necessita deste apoio, o(a) docente se dirige junto com as crianças para o pátio do
refeitório. Todas as salas possuem janelas e lâmpadas. Além disso, possuem televisão e ventiladores.
No entanto, não são todos os ventiladores que funcionam. Nas salas de aula também há
espreguiçadeiras. O berçário, por sua vez, possui uma estrutura parecida com as salas de aula
anteriores, porém, a única diferença é que eles contêm vários berços para que os bebês fiquem
durante o período em que elas estão na instituição.

A escola também possui brinquedoteca que também funciona como sala de cinema. O espaço é
amplo e possui banheiro, sala para guardar os materiais e estante com DVDs para uso didático. Nela
as crianças têm a oportunidade de assistirem filmes e de ter acesso a vários brinquedos, como
exemplo: piscina de bolinhas, ursos de pelúcia, cabana, carros, bonecos (as), entre outros. Alguns
estão rasgados e quebrados devido ao tempo de uso. Durante as nossas visitas, foi perceptível que
esse espaço não é muito utilizado. A sala da secretaria, por sua vez, possui armários, mesas, cadeiras
e ventilador. Já a sala da coordenação contém duas mesas, computador, alguns armários e murais
com informações a respeito da instituição e ventilador.

O refeitório da escola funciona durante o horário em que a instituição está aberta e também como já
mencionado é um espaço utilizado para eventos e atividades pedagógicas da escola. Esse refeitório
contém diversas mesas organizadas em uma fileira. A alimentação dos alunos é bastante variada. É
oferecido aos alunos arroz, carne moída, frango, macarrão, cuscuz, entre outros. Na nossa visita
encontramos dois cardápios mensal fixado no mural na entrada da escola e próximo a secretaria.
Durante todas as visitas presenciamos o momento do lanche e almoço. Vimos que as crianças
realizavam este momento de forma muito rápida, pois percebemos que os profissionais da limpeza se
preocupam em organizar o local, cumprindo o horário estabelecido pela gestão. Com relação a
equipe escolar, especificamente com relação ao corpo técnico administrativo da escola, é composto
por diretora, responsável pela coordenação pedagógica e secretária.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/uma_analise_das_praticas_desenvolvidas_em_uma_escola_da_rede_muni.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.5-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Em relação ao corpo docente, a escola possui quatro professoras, todas formadas em Pedagogia. São
distribuídas uma em cada turma e a maioria trabalha no turno matutino para desenvolver as
atividades pedagógicas. A coordenadora pedagógica também é professora de uma das turmas. No
período vespertino as crianças ficam com as cuidadoras da instituição.

No que se refere ao planejamento, as professoras planejam suas as atividades de acordo com a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC)[i]. Além disso, a direção e a coordenação mencionaram que
eles se baseiam também no planejamento anual da instituição. De acordo com as informações
disponibilizadas pela coordenação, as docentes participam, além do planejamento anual, da
elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. No entanto, cabe ressaltar, que o PPP da
EMEI está desatualizado (é de 2014). Também os professores participam de formações continuadas
oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), como exemplo, a coordenadora
mencionou a capacitação oferecida sobre a BNCC.

Sobre as avaliações e a recuperação, os alunos são avaliados formativamente, ou seja, durante todo o
seu processo de desenvolvimento. A coordenadora mencionou que cada docente possui uma ficha
individual por aluno, onde é registrado o seu desenvolvimento a partir de capacidades sociais,
cognitivas, entre outras. Durante o nosso estágio tivemos a oportunidade de observar essas fichas.

Em relação aos equipamentos e aos recursos presentes na instituição, encontram-se disponíveis aos
professores, o data show, televisão, aparelho DVD, computador, impressora, brinquedoteca, cantina
(com as mesas para desenvolver atividades) e o parquinho.

Com relação à metodologia adotada pela escola, segundo a coordenadora, a instituição utiliza aulas
dinâmicas. De acordo com ela, o ensino é baseado em contação de histórias, vídeos, uso de
fantoches, pinturas, atividades em folha, entre outros. Contudo, nas salas em que realizamos as
observações, a atividade mais trabalhada com as crianças era em folha, de maneira não dinâmica.

Em relação às recomendações aos docentes referentes aos planos de ensino e condução do trabalho
pedagógico, a coordenadora relatou que fornece apenas informações a respeito da disponibilidade
dos recursos didáticos e da exigência do uso da BNCC pela Secretaria Municipal de Educação
(SEMED) para se basear nas atividades. De acordo com ela, os professores ficam livres para
desenvolver as suas atividades, desde que utilizem a BNCC como um alicerce. Entretanto, em nossas
visitas observamos que o planejamento da professora do Infantil III A é elaborado por coordenadora
e entregue a docente.

A rotina diária da instituição, de acordo com o PPP (2014), relatos da coordenadora e nossas visitas,
contêm a chegada das crianças, em seguida o desjejum, atividades pedagógicas, lanche da manhã,
atividades livres (brincadeiras no parque, ida a brinquedoteca, ou sala de multiuso), hora do banho,
hora do almoço, momento destinado ao sono, hora do banho, lanche da tarde e retorno. Após o
almoço, as crianças ficam sob o cuidado das cuidadoras até o horário da saída.

Com relação ao acompanhamento especial dos alunos, a instituição apenas indica a família em que
local poderá ser feito o atendimento especializado. Na turma do infantil III A além dos alunos com
TEA (CID. F84) há a presença de outros com suspeitas da mesma deficiência. No entanto, nos foi
relatado que as famílias dos alunos suspeitos não aceitam essa suposição.

As relações interpessoais entre professor-aluno, aluno-aluno e os integrantes da comunidade escolar,
de acordo com a coordenadora, é muito boa. Porém, nas visitas percebemos que nem sempre na
instituição essas relações são boas. De acordo com a coordenadora, as reuniões com os pais
acontecem três vezes em cada semestre. Essas reuniões apresentam como pauta central o
acompanhamento o desenvolvimento do aluno na instituição. Também a coordenadora mencionou
que a instituição oferece atividades extracurriculares a comunidade, como exemplo, ela citou o
projeto da dengue e palestras que são feitas.
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4 METODOLOGIA

Para alcançar o objetivo desta pesquisa optou-se pela abordagem qualitativa. Segundo Filho (2002)
essa natureza de pesquisa preocupa-se mais com a compreensão dos fenômenos. A sua intenção é
tentar “[...] compreender o significado que os outros dão às são próprias situações [...]” (FILHO,
2002, p. 43). Para ouvir os integrantes da comunidade escolar realizou-se uma entrevista
semiestruturada com a coordenação e direção. Essa entrevista buscou compreender os aspectos do
corpo discente, docente, metodologias adotadas pela escola e relações interpessoais.

Realizamos também uma observação não-participante da instituição escolhida e das práticas
desenvolvidas nela durante os meses de janeiro e fevereiro do ano de 2019 nos turnos matutino e
vespertino. De acordo com Calvino (1994, p. 7) ao realizarmos uma observação devemos delimitar o
nosso objeto “[...] no intuito de evitar sensações vagas [...]”. Por isso, antes de realizarmos as nossas
observações, elaboramos um diário de campo, que continha aspectos a serem observados na
instituição. Procuramos observar, por exemplo, a infraestrutura física da escola, equipe escolar,
metodologias adotadas pela instituição, corpo discente e também as relações interpessoais. Em
seguida, apresentaremos a nossa análise a partir do que observamos na instituição.

5 RESULTADOS

Os resultados desta pesquisa foram sistematizados a partir da análise dos aspectos desenvolvidos na
instituição. Sendo assim, apresentamos nesta seção os resultados de acordo com a infraestrutura da
instituição, organização dos espaços, quantidade de alunos por turma, caráter assistencialista,
atividades desenvolvidas na escola, critérios de avaliação e ausência de trabalho integrado entre
cuidadores e professores.

5.1 Infraestrutura da instituição

A instituição em que realizamos o Estágio Supervisionado II foi inaugurada em 2010. Como vimos
na seção da caracterização da escola, a instituição dispõe de uma boa infraestrutura física. Falciano,
Santos e Nunes (2016) elaboraram indicadores de qualidade para a infraestrutura escolar com base
no Censo Escolar para a Educação Básica. Estes autores elencaram 7 critérios de uma qualidade da
infraestrutura.

O primeiro se refere à infraestrutura básica que trata do fornecimento básico da escola, a exemplo da
água. O segundo aponta a estrutura pedagógica, ou seja, se há espaços para atividades pedagógicas.
A adequação à Educação Infantil é o terceiro indicador, no qual se verifica se há instalações
apropriadas para esse público. O mesmo é apontado no quarto indicador. Porém, o público-alvo são
os alunos com algum tipo de deficiência. O quinto indicador, observação da estrutura predial, traz
um olhar a respeito da infraestrutura voltada para a administração. O sexto e sétimo indicadores se
referem aos equipamentos disponíveis para a instituição. O sexto diz respeito aos para o apoio
pedagógico e o sétimo sobre os diversos (FALCIANO; SANTOS; NUNES, 2016).

A instituição atende à maioria desses critérios, porém, o terceiro e o quarto indicadores merecem
uma atenção pelos integrantes da comunidade escolar. Durante as nossas observações, constatamos,
por exemplo, tomadas sem nenhuma proteção nas salas observadas e nas dependências da instituição,
o que poderia ocasionar acidentes com qualquer criança da escola. Além disso, observamos
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banheiros com pisos escorregadios que também ofereciam riscos aos alunos.

Outro aspecto a ser criticado foi que durante a observação verificamos a ausência de bebedouros
acessíveis para as crianças nos espaços da instituição e de bebedouros em sala de aula. Na turma do
Infantil III B, por exemplo, em vários momentos, a cuidadora precisava se retirar da sala de aula para
encher um vaso de dez litros para que as crianças pudessem beber água. Isso, ao nosso ver, é um
aspecto que merece atenção. Após o período de observação, a EMEI recebeu bebedouros, porém,
continuou-se o uso de vasos em sala de aula e além disso, não há copos individuais para os alunos.

5.2 Organização dos espaços na sala de aula

Organizar os espaços da Educação Infantil envolve pensar em um ambiente familiar e acolhedor para
as crianças. Além disso, o espaço deve ser decorado de forma que favoreça a sua autonomia e
valorize o seu protagonismo.

Segundo Zabalza (1998), deve-se organizar espaços que sejam amplos, seguros e reconhecido pelas
crianças. Na instituição, observamos que a sala de aula das turmas que realizamos o estágio contém
um espaço amplo. No entanto, não há uma diferencialidade pedagógica e elas não são organizadas de
forma que haja os cantinhos de aprendizagem. Desta forma, o espaço, é vazio, há apenas um armário,
as espreguiçadeiras guardadas no canto da sala, e uma televisão, das quais foram descritas na seção 2
deste relatório.

Nas Diretrizes para a Educação Infantil é sinalizado a importância de um espaço como terceiro
educador (BRASIL, 2009). Esse espaço é pensado com um potencial educativo para que a própria
criança possa interagir e se desenvolver com ou sem professor.

Além disso, o espaço deve ser reconhecido pela criança (ZABALZA, 1998), ou seja, as paredes
devem expressar o protagonismo infantil, porém, infelizmente, nas salas, as quais observamos não
encontramos este protagonismo infantil. O único ponto que se aproxima a isso na sala, é que na sala
do Infantil III B contém atividades das crianças pregadas em um varal na parede e na sala do Infantil
III, há apenas um mural que de vez em quando é colocado uma atividade desenvolvida, mas não
permanece ali por muito tempo.

5.3 Quantidade de alunos em cada turma

A relação entre o número de alunos por professor em sala de aula é um fator determinante para uma
educação de qualidade. Diante disso, já houve vários projetos em tramitação no Senado que
propuseram limitar e diminuir a quantidade de crianças em sala de aula na educação infantil.
Contudo, houve também projetos que almejaram aumentar a quantidade de crianças em sala de aula.
Desse modo, este tópico tem o intento de discutir, baseado nas observações e nas atividades
realizadas nas turmas de educação infantil III A e Infantil III B, se a quantidade de alunos por
professor, a qual nos deparamos, contribui para o desenvolvimento integral das crianças ou não. O
desenvolvimento integral, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade, é o objetivo principal da educação infantil
(BRASIL, 1996).

As turmas analisadas contêm 25 alunos e esta quantidade é amparada pelo Ministério da Educação
(MEC). Porém, percebemos que com essa quantidade as crianças estressam-se em sala de aula;
percebemos também o quão difícil é para uma só professora educar as 25 crianças de 3 anos à 4 anos
ou na faixa etária da Educação Infantil. Além da questão da idade, que precisa de acompanhamento
mais minucioso, há também a questão da atenção para a especificidade de cada aluno, principalmente
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quando há na turma alunos com deficiência física, intelectual ou mental, como é o caso da turma
infantil III A, que possui dois autistas.

Quando a turma contém muitos alunos, torna-se muito difícil avaliar processualmente o
desenvolvimento de cada um e realizar as intervenções adequadas, quando necessário. Com uma
quantidade menor de alunos em sala de aula, o professor tem mais tempo de corrigir as atividades e
dar uma melhor atenção a elas. Ademais, tem a oportunidade de dar à criança uma melhor
assistência, ou seja, poderá estimular mais a criança a desenvolver-se ao ponto que alcance o seu
desenvolvimento integral.

5.4 Caráter assistencialista da instituição

Durante o nosso período de observação, também constatamos o caráter assistencialista da instituição,
tanto nas falas da coordenação, das professoras e das cuidadoras, como também na maioria das
práticas desenvolvidas. A professora regente da turma Infantil III B, por exemplo, falou que a EMEI
era para que as crianças ficassem no período que os pais trabalham. O mesmo foi falado na entrevista
realizada com a coordenadora.

No decorrer da história, observou-se que o atendimento a criança através das instituições de ensino,
surgiu, primeiramente, com uma finalidade assistencialista (BERNARTT, 2009; ABRAMOWICZ et
al., 2010). No entanto, a concepção de infância atual é muito diferente de alguns anos atrás.

Com o decorrer do tempo a criança ganhou visibilidade social e política. Na Constituição de 1988,
por exemplo, estabeleceu-se o direito da criança a creche e a pré-escola (BRASIL, 1998). A partir
desse momento, discutiu-se e aprofundou-se os estudos sobre uma Educação Infantil na qual o
objetivo não era somente buscar “[...] tirar as crianças das ruas e dar-lhes assistência e ensinamentos
morais [...]” (ABRAMOWICZ et al., 2010, p. 28).

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI) a criança é um sujeito
histórico e de direitos que se desenvolve através das relações, interações e práticas cotidianas. Essa
concepção atual considera a criança como um ator social desde bebê, o que possibilita compreender a
ideia da criança como um sujeito competente, capaz de produzir e reproduzir cultura (BRASIL,
2009).

Desta forma, a visão assistencialista deve ser observada na instituição, já que o objetivo principal da
educação é desenvolver o indivíduo de forma integral (BRASIL, 1988;1996). Para isso, a criança não
vai à escola somente para passar o tempo na instituição, mas sim para desenvolver as suas múltiplas
dimensões.

5.5 Atividades desenvolvidas na escola

Conforme as nossas observações, as atividades desenvolvidas na escola, em sua maioria, eram
realizadas conforme o ensino tradicional. As crianças realizavam tarefas em folha para cobrir ou
pintar. Diferente do que era mencionado na fala da coordenação e das próprias professoras, que
mencionaram a realização de atividades que buscassem desenvolver os alunos em suas capacidades
sociais, cognitivas e motoras. Além disso, mencionaram a realização de atividades dinâmicas e que
envolvessem a movimentação das crianças, o que não foi observado durante as nossas visitas.

Como já vimos, é assegurado às crianças o seu pleno desenvolvimento na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (BRASIL, 1996), reforça-se isso, por meio das DCNEI e inclusive, através da
atual BNCC. Porém, isso não acontece em ambas as turmas observadas. Pressupõe-se aqui que uma
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criança não desenvolve as suas múltiplas habilidades através de atividades em folha. De acordo com
Sá (2010, p. 166) a “[...] educação musical, a educação física, a expressão plástica, serão as áreas
nucleares no desenvolvimento infantil [...]”. Deste modo, realizamos uma crítica as atividades
realizadas nesta instituição já que elas não atendem essas áreas nucleares do desenvolvimento da
criança.

5.6 Critérios de avaliação para as crianças

A avaliação esperada na instituição da forma que é prevista para a Educação Infantil, ou seja, há uma
avaliação formativa que busca demonstrar o desenvolvimento do aluno durante todo o ano letivo.
Isso, ao nosso ver, é um aspecto positivo, pois, segundo Hoffmann (2014) a finalidade do processo
avaliativo na Educação Infantil é conhecer cada uma das crianças. Nesse contexto, o papel do
professor é o de observar cada criança em suas ações e manifestações de pensamento e de interpretar
o significado do que a criança. A partir disso, o docente pode conversar, agir, orientar e desafiar ao
ponto do aluno estabelecer novas relações e associações, apropriando-se de novos conhecimentos.

Neste papel de observador a professora do Infantil III B demonstrou assumir esta postura. A docente
realizava anotações cotidianas do desenvolvimento de cada aluno e após isso, fazia a avaliação
padronizada pela SEMED. Enquanto isso, durante as observações, foi possível verificar que a
docente do Infantil III A realizava as avaliações dos alunos de forma aleatória, o que pode ocasionar
um julgamento incorreto para o aluno. Porém, observou-se também que esta docente realizada
anotações no diário do aluno com algumas informações a respeito do desenvolvimento da criança.

5.7 Ausência de trabalho integrado entre cuidadores e professora regente

Segundo Robbins (2007) a responsabilidade do trabalho em equipe é individual e mútua, enquanto
que em grupo de trabalho ela é apenas individual. Além disso, o trabalho em grupo possui interação,
interdependência, porém ele é segregado, ou seja, cada um desempenha a sua função, sem precisar
participar de um trabalho coletivo que precise de um esforço coordenado. Ademais, a interação do
trabalho em grupo é apenas para compartilhar informações e tomar decisões com o intento de cada
um melhorar seu desempenho em sua área de atuação. Já a equipe de trabalho, busca uma sinergia
positiva; busca um desempenho coletivo e não apenas um compartilhamento de informação. Como
assevera Robbins (2007, p. 107) “[...] uma equipe de trabalho gera uma sinergia positiva por meio do
esforço coordenado. Os esforços individuais resultam em um nível de desempenho maior do que a
soma das entradas individuais [...]”.

Diante da distinção entre grupo de trabalho e equipe de trabalho, podemos analisar e discutir se as
duas turmas analisadas possuem um trabalho em equipe ou grupal, no que se refere ao trabalho entre
cuidadores e professoras. A partir das observações realizadas, pode-se notar que enquanto as
professoras desenvolviam as atividades pedagógicas extrassala, todas as cuidadoras permaneciam em
sala, ou quando a professora desenvolvia alguma atividade em sala de aula, as cuidadoras
permaneciam sentadas, conversando umas com as outras.

Não havia interesse em auxiliar a professora durante as atividades. Inclusive, sentimos falta do
auxílio das cuidadoras durante nossas práticas também, com exceção de duas cuidadoras, todas as
outras não estavam preocupadas em contribuir com as professoras e conseguinte, contribuir para no
desenvolvimento do aluno. A exceção referida foi pontuada, pois havia uma das cuidadoras que
demonstrava essa preocupação. Durante algumas atividades que realizamos ela nos auxiliava a
acalmar as crianças e a trazer os alunos que queriam correr pela escola para realizar a atividade.

Além disso, durante o banho feito pelas cuidadoras, não há nenhum trabalho pedagógico dirigido
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pelas professoras, não há nenhuma preocupação com relação a isso, então, as crianças não aprendem
a serem autônomas no que diz respeito a cuidar de seu corpo e da sua higiene.

Dessarte, pode-se afirmar que há uma ausência de trabalho integrado entre cuidadores e professoras.
O trabalho integrado, porém, é essencial, pois sem ele torna-se muito difícil trabalhar para o
desenvolvimento dos alunos, sobretudo os autistas e os considerados mais agitados. Com tudo que
foi abordado, portanto, considera-se que ambas turmas não trabalham em equipe, mas sim em grupo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo da disciplina de Estágio Supervisionado é auxiliar ao discente a compreender sobre a
gestão da escola, a sua organização, funcionamento, práticas desenvolvidas e as relações que a
determinam. Nesse segundo estágio, em específico, objetivou-se além de observar a infraestrutura
física da escola, o seu funcionamento e um olhar a respeito da equipe escolar, também realizar
atividades pedagógicas com os alunos da instituição. Durante estas observações e realização das
atividades, observamos a EMEI e percebemos aspectos favoráveis e também desfavoráveis com
relação a essa instituição.

Uma das reflexões que pontuamos neste artigo, baseando-se em nossas visitas e atividades
desenvolvidas, foi em relação aos aspectos desfavoráveis em relação a ausência de espaços
pedagógicos na sala de aula. Vimos que não havia na sala de aula um espaço como terceiro educador.
Outro aspecto analisado referiu-se a grande quantidade dos alunos em cada turma, apesar de estar
amparada pela lei, observamos a dificuldade das professoras e a nossa para realizar um trabalho
pedagógico com 25 crianças, sendo que em uma das turmas haviam crianças com deficiência.

Além disso, criticamos algumas atividades desenvolvidas, pois apesar dos profissionais falarem que
eram desenvolvidas atividades dinâmicas, observamos que isso é muito difícil de acontecer na
instituição. As crianças das turmas Infantil II A e B faziam, em sua maioria, atividades em folha e
muitas delas sem sentido para elas. Também se notou uma ausência de trabalho integrado entre
cuidadoras e professoras regentes da turma, o que torna inviável a execução de um trabalho
pedagógico durante todo o período que as crianças encontram-se na instituição.

O ponto mais favorável dessa instituição de ensino é a infraestrutura da instituição, pois a escola
dispõe de vários espaços que possibilitam uma prática pedagógica em locais diferenciados. No
entanto, percebemos que nem todos os locais são utilizados. Inclusive, nem os profissionais sabiam
onde se encontrava a chave da brinquedoteca. Além disso, outro aspecto favorável é em relação ao
estabelecimento de critérios de avaliação, que observam as capacidades sociais, desenvolvimento
motor e o cognitivo do aluno. Isso, ao nosso ver, é um aspecto positivo. Porém, pontuamos que se
deve realizar registros do desenvolvimento da criança durante o ano letivo e não apenas preencher
essa avaliação de forma aleatória.

Ao pensar na disciplina Estágio Supervisionado II e em tudo que estudamos e lemos sobre o estágio,
percebemos que essa disciplina pode nos ajudar a enxergar a escola de maneira mais crítica. A
experiência de vivenciar o cotidiano de uma instituição garante ao aluno do curso de Pedagogia um
novo olhar sobre as práticas que serão realizadas na sua vida profissional. Ao mesmo tempo em que
permite ao aluno conhecer e, descobrir qual área atuar, sob os diversos papéis profissionais que um
pedagogo pode exercer. Acreditamos que o aprendizado adquirido nos trouxe aproximação da teoria
e prática, bem como a reflexão da práxis docente, e do saber teórico, que em todo tempo esteve
presente nas visitas à escola. Contudo, isso só foi possível por meio da união do conhecimento da
disciplina de Estágio e de outras disciplinas presentes no curso, o que tornou o nosso estágio
enriquecedor. Não apenas sobre o olhar acadêmico, mas também do ponto de vista profissional.
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