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Este artigo destinase ao relato e reflexão sobre uma experiência em estágio supervisionado em educação infantil do curso de
Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas, desenvolvida em uma instituição pública no município de Maceió, trazendo em suas
especificidades um diálogo sobre a importância do estágio no processo de formação do(a) professor(a), no conjunto da observação e
prática; proposta do estágio supervisionado da UFAL, e descrição do projeto de intervenção intitulado “A produção de jogos na
educação infantil a partir de um novo olhar sobre o meio ambiente”, aplicado na turma de crianças de 5 anos. Os resultados do projeto
apontam as contribuições para as crianças e estudantes em formação, a partir do avanço do desenvolvimento, concepções sobre meio
ambiente, brincadeiras, reciclagem e participação de todas ao longo do projeto.
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INTRODUÇÃO

O Estágio na Educação Infantil, componente da grade curricular do curso de Pedagogia (BRASIL, 2006) proporciona vivências
significativas no processo de aprendizagem, as quais expressam a amplitude dessa prática para além de uma relação teoria e prática,
envolvendo muito mais reflexões, sentimentos, observação, prática de registro escrito e conhecimento dos interesses das crianças
(OSTETTO, 2008; 2012).

Aliado a perspectiva da Ostetto, tomaremos como destaque positivo o cenário de conquistas da
inclusão de disciplinas relacionadas à Educação Infantil no curso de Pedagogia da UFAL, na qual
desde 2006, oferece aos seus alunos na grade curricular, duas disciplinas, anteriores a prática de
estágio, quais sejam: Fundamentos da Educação Infantil (80h), Saberes e Metodologias da
Educação Infantil I (60h) e paralelamente ao estágio a disciplina Saberes e Metodologias da
Educação Infantil II (60h). Tais disciplinas proporcionam riquíssimos conhecimentos sobre
educação infantil, crianças, currículo e formação do professor, permitindo assim, uma aventura de
experiências significativas aos alunos em sua prática de estágio supervisionado em educação infantil.

Dada a importância do estágio em educação infantil na formação do professor, em especial o da
UFAL, neste artigo procuramos expressar os resultados e as experiências obtidas no estágio
supervisionado realizado no Núcleo de Educação Infantil – NDI, da Universidade Federal de
Alagoas, no período de dezembro 2018, a abril de 2019, dandose destaque à importância do estágio
no processo de formação do(a) professor(a), no conjunto da observação e prática; a proposta do
estágio supervisionado da UFAL como um processo que proporciona o olhar para os interesses das
crianças, e descrição do projeto de intervenção intitulado “A produção de jogos na educação infantil
a partir de um novo olhar sobre o meio ambiente, a partir da apresentação do desenvolvimento do
projeto e suas etapas, possibilitando reflexões sobre práticas pedagógicas pensadas para a crianças e
a formação do pedagogo. Optamos em trazer resumidamente o processo do projeto em virtude da
limitação do espaço neste artigo, mas que serão apresentadas de modo que possa possibilitar ao leitor
a visibilidade dos ricos e desafiadores caminhos percorridos pelas estagiárias e crianças.

Para conferir o objetivo proposto neste artigo, quer seja de descrever e refletir sobre a prática do
estágio supervisionado, dialogaremos inicialmente sobre o estágio supervisionado na educação
infantil enquanto ator principal na mudança de visão do professor em formação inicial e o olhar para
o estágio para além da relação teoria e prática (OSTETTO, 2008; 2012). Em seguida, explanaremos
sobre a proposta do estágio na Universidade Federal de Alagoas – UFAL, caracterizando brevemente
o campo de estágio. Logo, apresentaremos o projeto de intervenção, explanando as sessões de modo
que possamos refletir sobre o tema do projeto de intervenção” “Meio ambiente e Sociedade” e o
desenvolvimento das crianças e estagiárias diante dessa prática educativa.

Por fim, tecemos nossas considerações finais a respeito de como o trajeto que percorremos durante
esse estágio trouxe as contribuições do desenvolvimento junto as crianças e instituição como todo.

O Estágio Supervisionado enquanto espaço de ressignificação do saber

O estágio supervisionado em educação infantil se coloca na universidade como campo de
experiências e vivências que nos possibilitam enxergar o espaço educativo, em especial o da
educação infantil, para além das obrigações acadêmicas e relação puramente da teoria e prática,
principalmente, quando nos colocamos a disposição das crianças que estão construindo uma vida de
cheia significações e visão de mundo.

O estágio não apresenta um caráter aplicativo, prescritivo ou normativo das
práticas de educação e cuidado das crianças de zero a seis anos. Ao contrário,
abrese como possibilidade, para as educadoras em formação, de exercitar o
olhar e experimentar, ver além do aparente, na complexa configuração do
cotidiano infantil. Para além de uma programação de atividades e
organização de rotinas, o plano de ação pedagógica constituise numa
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dinâmica permanente de sistemáticas intervenções e reposições pautadas num
contínuo processo de investigação do universo infantil. (ROCHA e
OSTETTO, 2008, p. 105).

Acentuar o valor do estágio supervisionado dentro desta perspectiva é de extrema relevância, visto
que, para Ostetto (2008; 2012), no âmbito da formação inicial e continuada, o estágio se constitui em
um contexto por excelência de conhecimentos de caráter prático, reflexivo e um encontro com os
saberes sobre si e específicos para a/na formação do professor de educação infantil. A autora ainda
em seus estudos complementa que o estágio se constitui como:

Tempo e espaço de inúmeros encontros de professorasupervisora com as
estagiárias, das estagiárias com a instituição que recebe o estágio, das
estagiárias com as crianças, das estagiárias consigo mesmo e, por fim e
principalmente, da universidade com a escola pública (OSTETTO, 2012, p.
80).

No meio desses encontros, Ostetto (2008), ainda nos convida a um olhar mais intrínseco à criança da
educação infantil para que assim se pense na prática pedagógica a ser adotada e o modo como vamos
nos aproximar deste universo infantil, percebendo que cada criança tem sua singularidade e um modo
de enxergar o mundo a sua volta.

Dessa forma, podemos compreender que o estágio vai muito além do simples fazer uma observação
da realidade. Envolve, sobretudo o pensar; conhecer os interesses das crianças, o pesquisar; o refletir;
o compreender o que se faz, como e por que se faz; e a significação social da profissão, pois, nessa
vivência o estagiário experimentará suas atitudes, seus comportamentos, conhecimentos, seus valores
e suas habilidades diante da especificidade de ser professor de educação infantil, com a necessidade
de olhar as crianças e observálas cada uma com suas particularidades e singularidades, e não
invisibilizálas diante de uma rotina comum, pois, como destaca Ostetto (2008), é “preciso aprender
a ver além do aparente, a construir um olhar implicado” (p.129), compreendendo cada detalhe que
envolve a criança em seu espaço de construção do conhecimento.

Além dos avanços no processo de formação sobre e com as crianças por meio do exercício do olhar
implicado durante a prática do estágio, Ostetto (2008) também traz a importância do estágio como
uma rica possibilidade de um exercício de olhar pra si – “saber sobre si” – e descobrir o outro;
estabelecer relações saudáveis e processo de autoconhecimento e de formação, que se abre a partir
dessa relação interativa. Essa perspectiva difere de uma proposta em que o que está em jogo é o
aprendizado de uma metodologia, de um saberfazer determinado.

Por considerar que o que não está em jogo na prática do estágio é o aprendizado de uma
metodologia, o conhecimento acadêmico, teórico deve estar atrelado, e bem fundamentado, as
significações dos interesses das crianças e ao saber da prática pedagógica, para que assim haja
construções de significados, resultados e ressignificações para a prática que virá posteriormente,
conforme explica Ostetto e Rocha (2008):

O enfrentamento das questões cotidianas dos espaços educativos leva à
construção de um conhecimento significativo, da observação à atuação direta,
para chegar aos níveis do saber, do saber fazer e do fazer. Assim, a
importância que tem o domínio dos conhecimentos, a que chamamos
fundamentos, como ferramenta de trabalho para o professor, é potencializada.
(p. 108)

Como forma de alimentar a ligação entre teoria e prática de forma reflexiva, entre as aprendizagens
já realizadas e os novos conhecimentos, a qual envolve uma “aventura além dos hábitos de pensar e
fazer” (OSTETTO, 2008, p. 128), a autora citada traz o valor do exercício do registro escrito,
defendido como “espaço onde a palavra, como narração do vivido, ampliase na possibilidade de
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revelar aspectos que dizem respeito a nós mesmos, na marcação de histórias que deixam entrever um
tanto do eu fomossomospoderemosser”.

Dada a importância do estágio na formação do professor e na ressignificação do saber sobre si,
discorremos no próximo tópico sobre a proposta do estágio da UFAL, na qual possibilita ao
estudante percorrer por um caminho no qual aparecem pedras, mas que possibilita uma autorreflexão
sobre formação docente, crianças e educação infantil.

Proposta do estágio supervisionado em Educação Infantil da UFAL

Como exposto anteriormente, o estágio supervisionado em educação infantil (120h) é componente
curricular do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas, sendo realizado no 6º período
no turno diurno e no 7º período no turno noturno, porém este último se realiza no turno diurno, uma
vez que as instituições de educação Infantil só funcionam no período diurno.

A universidade contempla a prática do estágio supervisionado em sua grade curricular desde 2006, a
partir dos pareceres CNE/CP Nº5/2005 e 3/2006 na resolução CNE/CP nº 01/2006 que fixava as
novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, sendo “300 horas dedicadas ao
Estágio Supervisionado prioritariamente em Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto
pedagógico da instituição” (BRASIL, 2006).

A proposta do estágio, pensada pelos professores da área compreende 7 momentos: “1. Contato do
supervisor com a instituição parceira; 2. Observações iniciais; 3. Elaboração do projeto de
intervenção; 4. Desenvolvimento das atividades programadas; 5. Encerramento e avaliação final; 6.
Elaboração do relatório; 7. Apresentação e discussão do relatório. (DOS ANJOS; MILLER, 2014).

O primeiro momento compreende a articulação com o campo de estágio, ocorrido em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação – SEMED e paralelamente a essa articulação os alunos antes da
entrada em campo fazem estudos teóricos sobre o estágio supervisionado e o seu papel no processo
de “tornarse professor” (OSTETTO, 2008,2012), sob orientação do professor de estágio.

O segundo momento consiste em um contato inicial com a instituição campo de estágio e com as
crianças, públicoalvo do projeto de intervenção, observando a rotina das crianças por 3 dias, sendo 1
dia para entrevista com a gestão e caracterização da escola, e 2 dias para observação da turma de
crianças.

O terceiro momento denominado elaboração do projeto é quando se define o tema do projeto, a
justificativa, os objetivos, a metodologia e o cronograma inicial, a partir dos interesses das crianças
ou a partir da sugestão da professora de referência da turma

O quarto momento quer seja das atividades desenvolvidas, referese ao desenvolvimento do projeto e
registro diário. Na maioria das vezes acontecem entre 10 a 12 sessões, sendo entre 1h a 1h30min de
intervenção por dia, com duração de aproximadamente dois meses.

O quinto e sexto momentos referemse à avaliação final do projeto e elaboração do relatório final
com os respectivos resultados e registros de todas as ações desde a entrada em campo dos alunos.

O sétimo momento consiste na apresentação do trabalho por meio de um seminário, em que as
instituições campo de estágio são convidadas. Nesta apresentação os alunos apresentam todo o
percurso, alterações no cronograma e os impactos para as crianças, estudantes, professoras e gestão
da instituição Educação infantil.

Assim, conforme a proposta da Universidade, tivemos como campo de estágio o Núcleo de
Desenvolvimento Infantil – NDI, creche localizada no campus da UFAL, que recebe filhos de
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servidores e alunos da universidade, além de atender a comunidade vizinha. A estratégia em dar
preferência ao núcleo como campo de estágio é enriquecedora aos alunos e a instituição, pois o local
funciona como um laboratório de pesquisas para o curso de Pedagogia.

O NDI atende a crianças a partir de dois anos de idade, completados até 31 de março, até cinco anos
e 11 meses, ou seja, é ofertada a etapa de Educação Infantil, composto por quatro anos de
escolaridade, intitulados pela instituição como: maternal I, maternal II, 1º período e 2 º período. A
divisão das crianças são feitas a partir da faixa etária e as tradicionais salas de aula são chamadas de
salas de referência[1]. A quantidade de crianças por sala de referência varia conforme a faixa etária.
Funciona em período integral das 7h30 às 17h, sendo opcional para os familiares o tempo de
permanência das crianças na instituição, podendo ser escolhido a permanência de meio período, em
horário matutino ou vespertino.

Como já dito anteriormente, diante da limitação de espaço neste artigo, buscaremos trazer uma
síntese da riqueza do desenvolvimento do projeto de intervenção pensado para as crianças do 2º
período do turno vespertino. Porém iremos apresentar numa ordem cronológica de acontecimentos
quer sejam: da observação da rotina e desenvolvimento do projeto de intervenção.

O começo: do olhar observador à origem do projeto.

O estágio supervisionado em Educação Infantil é um lugar privilegiado em que os estudantes
vivenciam a complexidade da educação das crianças pequenas. O mesmo é organizado com a
finalidade de contribuir para o processo de formação inicial do professor de Educação Infantil,
oferecendo aos estudantes do curso de Pedagogia, uma bagagem de conhecimentos e informações
teóricas, que envolve saberes considerados como necessários à prática educativa.

Diante disso, é importante ressaltarmos a importância que a observação possui para o estágio e,
principalmente para a formação do estudante, pois, ao conhecer o âmbito educacional da instituição
campo de estágio, bem como sua realidade o graduando dos cursos de licenciatura e principalmente
alunos de Pedagogia, passam a se familiarizar com todo o contexto com o qual a instituição está
inserida e isso só é possível mediante a observação e os registros. A observação como prática
configurase então como um instrumento de suma importância para a formação de futuros
educadores e professores, pois, segundo. Freire (1992)

Observar uma situação pedagógica é olhála, fitála, mirála, admirála, para
ser iluminado por ela. Observar uma situação pedagógica não é vigiála, mas
sim fazer vigília por ela, isto é, estar e permanecer acordado por ela na
cumplicidade pedagógica (p. 14).

Complementando esse sentido, Ostetto destaca que observação, assim como o registro é um processo
árduo que exige um exercício diário, e até um exercício de “desabituarse (p. 22)”. No processo de
reflexão da autora sobre observação que está ligado diretamente ao registro diário, ela propõe os
seguintes questionamentos: Como olhamos as crianças? Procurando o novo ou voltandonos?
Exclusivamente para o já conhecido? Profunda ou superficialmente? Com um olhar que, ao se dirigir
às crianças, busca apenas o que “deveriam fazer”? (p. 22). Tais questionamentos levamos para
prática no campo do estágio, em especial, nessa primeira parte de observação da rotina e interesses
das crianças para elaboração do projeto, pois, ao longo das aulas passamos a compreender que o foco
são as crianças e seus interesses, possibilitandonos o desabituarse.

Diante disso, é importante ressaltarmos a importância que a observação possui para o estágio e,
principalmente para a formação do estudante, pois, ao conhecer o âmbito educacional da instituição
campo de estágio, bem como sua realidade, o graduando dos cursos de licenciatura e principalmente
alunos de Pedagogia, passam a se familiarizar com todo o contexto com o qual a instituição está
inserida, e isso só é possível mediante a observação e os registros, em especial pela relação entre
pessoas, que é permeada pelos afetos, pela simpatia/, possibilitando o experimento de sentimentos
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(OSTETTO 2008).

A observação como prática configurase então como um instrumento de suma importância tanto para
prática dos professores, que precisam realizar uma observação crítica e criativa das atividades, das
brincadeiras e interações das crianças no cotidiano (DCNEI, 2009), como para a formação de futuros
professores que iniciam esse olhar de observador e a prática do registro escrito, transformandoos em
diário de campo que permitemlhes reflexões após o retorno com a leitura do seu caderno.

Dessa forma, a partir desse momento estaremos expondo como se deu na prática as observações
iniciais para conhecer a rotina e interesses das crianças, resultando na elaboração do Projeto de
Intervenção.

A turma designada para nossa prática de estágio, foi a turma do 2º período do turno vespertino, com
crianças de 4, 5 anos e algumas de 6 anos, sendo a grande maioria de 5 anos. As observações da
rotina das 13h às 17h, ocorreram nos dias (12, 19, 20 de dezembro 2018).

A sala do 2° período possuía uma rotina pensada paras/nas crianças que ficam em período integral. A
maioria das crianças chegam entre às 7h30 e 08h da manhã, porém, outras chegam até as 9h. Entre às
7h30 e 08h as crianças vivenciam momentos de interação, as quais brincam na sala de referência que
é composta por áreas de interesses, quais sejam: fazdeconta, fantasia, blocos, artes e leitura,
pensadas a partir da perspectiva da Abordagem Americana High/Scope[2] que organiza o espaço
para as crianças em áreas de interesses.

Das 08h às 09h ocorre uma roda de conversas, que também vem a ser chamada pela professora de
círculos culturais ou círculos operários entre as crianças e a professora. Durante esse momento
acontecem contação de histórias, músicas, apresentação com fantoches, sendo bem variadas todos os
dias, conforme relata a professora.

Às 09h ocorre o lanche no qual é servido no refeitório que contém algumas mesas redondas grandes.
O lanche é servido tanto pelas professoras, como auxiliares e durante esse momento os adultos ficam
somente observandoos. Após aproximadamente 20min as crianças se dirigem ao pátio e brincam até
aproximadamente 10h. Nesse período as crianças brincam sozinhas ou em grupos e os adultos ficam
as observando, segundo relato da professora.

O pátio é aberto, tem área verde com árvores e arbustos, alguns brinquedos, pneus e casinha, parte do
piso é terra, onde as crianças brincam livremente. Foi observado no primeiro dia no turno vespertino
que as crianças gostam da parte da terra para brincarem de casinha, procuram insetos para
"investigar" em suas brincadeiras. Nos demais dias observamos outros tipos de brincadeiras, tais
como: casinha, polícia e ladrão, escondeesconde, pegapega, entre outras.

Às 10h as crianças retornam para a sala de referência onde ocorre o que a professora chamava de
“Proposições de experiências”, essas proposições de experiências são: contação de história, reconto
de histórias, de músicas, e interesse em saber das crianças quais foram as experiências vivenciadas
por elas durante as atividades de brincar livre antes do momento do lanche. Nesse momento elas
podem externar suas experiências com desenhos e pinturas.

Às 10h40min, é hora do banho[3] das crianças e às 11h20min o almoço. Às 11h40mim começam a
se organizar para a hora do sono, não é obrigatório dormir, mas é pedido que as crianças fiquem em
silêncio para que as crianças que queiram descansar possam conseguir, e normalmente as crianças
despertam às 13h.

Das 13h às 14h40min ocorre o despertar das crianças com a ajuda da professora. Ao passo que as
primeiras acordam, estas vão acordando os amigos e logo começam a arrumação da sala, guardando
os colchões no canto da sala, e em seguida as crianças brincam por área de interesse ou, fazse a roda
de conversa com contação de história. Segundo a professora, esse momento é bem variado também,
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assim como no turno matutino, pois, as crianças ficam bem a vontades para escolherem como
desejam seguir na rotina. Mas, vale ressaltar que, a professora nos informou que a rotina em si tem
sua sequência de horários préorganizados, porém há uma flexibilização.

A rotina da tarde segue a mesma sequência do turno da manhã (roda, brincar, lanche, pátio e
atividade em sala), porém nos dias observados, como as crianças estavam em período de festividade
e ensaio natalinos, as crianças ficaram no pátio até o momento da saída, não sendo possível observar
uma rotina como acontece no dia a dia. Observamos no pátio, como já falado diversas brincadeiras e
que muitas crianças pediam e ia pegar fantasias. É importante destaca que a rotina pode ser alterada
caso haja mudança de professora, por alguma eventualidade ou mudança de interesse das crianças,
pois nesse espaço as professoras tem total autonomia para realizarem mudanças conforme os
interesses e necessidades da turma. Dessa forma, cada sala organiza sua rotina com base nas
especificidades das crianças.

É importante salientarmos que além das três observações específicas em que foi possível conhecer os
interesses das crianças, da sala e um pouco da rotina, em virtude dos ensaios, também foi possível
realizar uma entrevista com a professora da sala do 2° período, na qual a mesma nós informou pontos
relevantes para elaboração do projeto de intervenção, assim como projetos voltados à leitura com uso
de fantoche, trabalhos manuais ou algo relacionado ao meio ambiente, sendo este último de grande
relevância e de interesses das crianças após nossas observações, despertandonos um grande interesse
em desenvolver um projeto com foco na brincadeira, meio ambiente e reciclagem. O tema do meio
ambiente, por sua vez, também tinha sido sugerido pela gestão, por observar os interesses das
crianças e conscientização do meio ambiente.

Foi percebido durante as observações específicas realizadas nos dias que as crianças do NDI e,
especialmente as crianças da sala do 2° período vespertino que frequentavam o núcleo naquela época
em período integral, com idade entre 4, 5 e 6 anos, gostavam de brincar e explorar o meio ambiente
que compõe o NDI, isto é, as árvores, a areia, os troncos de árvores, como também, gostavam de
manipular a argila que elas mesmas produziam com o barro encontrado no pátio recreativo, as
crianças também gostavam de brincar na areia, construindo casas, fazendo bolos de lama, moldando
bonecos com o barro e entre outras brincadeiras, em que podem fazer uso do recursos naturais,
como: as folhas, a grama, as lascas das árvores, as flores, pedaços de gravetos, pedras e entre outros.

Sendo assim, o projeto desenvolveuse, visando potencializar nas crianças do 2° período vespertino
de 2019 uma maior experiência por meio de brincadeiras com elementos da natureza ou de possível
reutilização de alguns materiais recicláveis que pudessem se transformar em jogos reflexivos sobre o
meio ambiente que as cercam, ressaltando a importância da preservação ambiental e da reutilização
de materiais, reconhecendo que essa prática deve ser vivenciada desde a infância. Logo, a
importância do tema do projeto de intervenção justificouse pelo fato de que, a área verde do NDI é
rica de espaços que possibilitavam as brincadeiras, e conscientização do meio ambiente por meio de
produção de jogos recicláveis que podem ser explorados tanto na área externa como na sala de
referência. Como forma de diversificar as brincadeiras no momento do pátio, por meio de materiais
reutilizáveis, é que propomos a construção de jogos com foco no meio ambiente, de forma a aguçar
ainda mais a curiosidade, fantasia e imaginação das crianças, desenvolvendo ainda mais a suas
capacidades de agir, explorar e observar tudo que encontram ao seu redor, ampliando o olhar para o
meio ambiente que as cercam como recurso de aprendizagem.

Uma experiência com produção de jogos na educação infantil a partir de um novo olhar sobre
o meio ambiente

Antes de iniciarmos esse diálogo sobre o projeto de intervenção, é importante ressaltar que em
virtude da mudança do ano letivo de 2018 para 2019, as crianças observadas não fizeram parte do
projeto, pois elas já estavam ingressando no ensino fundamental. Porém, não deixamos de olhar para
os interesses das crianças, pois, como observado, todas as crianças do NDI exploram a área externa
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com grande riquezas de brincadeiras. Outro fator em que levamos em consideração, foi a idade das
crianças, pois, na faixa etária das crianças do segundo período, quer sejam de 5 anos e algumas de 6
anos, as crianças apresentam especificidades de interesses, de brincadeiras de fazdeconta por meio
da representação e construção de conceitos mais elaboradas sobre visão de mundo.

O projeto de intervenção intitulado “A produção de jogos na Educação Infantil a partir de um novo
olhar sobre o meio ambiente”, foi realizado no Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) instalada
no Campus A. C. Simões da Universidade Federal de Alagoas, com as crianças do segundo período
do turno vespertino.

Como já mencionado, o projeto teve origem a partir de uma conjunto de ideias e observações dos
interesses das crianças, quais sejam das ideias da professora e gestão, bem como a partir das
brincadeiras presenciadas no pátio, dos elementos que compunham este espaço e de outros que fazem
parte do dia a dia das crianças, os quais que poderiam ser reutilizáveis para a produção de jogos.

O projeto teve como finalidade potencializar nas crianças do 2° período vespertino de 2019 uma
maior experiência por meio de brincadeiras e de possível reutilização de alguns materiais recicláveis
que pudessem se transformar em jogos reflexivos sobre o meio ambiente que as cercam, ressaltando
a importância da preservação ambiental e da reutilização de materiais.

Reconhecendo que essa prática deve ser vivenciada desde a infância, nos embasamos no eixo
norteador do currículo na Educação Infantil que está centrado nas interações e na brincadeira como
meios privilegiados de aprendizagem e desenvolvimento das crianças pequenas, levandoas à
experiências “sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da
individualidade e respeito pelos ritmos e desejos.” (BRASIL, 2009)

Em complemento as Diretrizes, pautamonos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018)
que traz como proposta para educação infantil os campos de experiências, os quais apresentam suas
especificidades, mas que se complementam e se encontram na prática educativa, acreditando no
potencial e capacidade da criança, como foco principal de uma proposta de currículo,
assegurandolhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecerse,

Dessa forma, observase que é a partir da Educação Infantil que temos a oportunidade de
desenvolver nas crianças um olhar de respeito, de cuidado, de preservação através de suas interações
com o outro e o meio, juntamente com as brincadeiras que realizam entre si, pois, é na educação
infantil que:

“as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos,
habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagem
e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as
interações, a ludicidade e a brincadeira como eixos estruturantes.” (BRASIL,
2018)

Diante disso, pensando nos parâmetros da ludicidade e da brincadeira, compreendemos que esses as
brincadeiras e ludicidades são importantes instrumentos de aprendizado para as crianças e, por meio
deles podese estimular as crianças para a ampliação do olhar delas sobre o meio ambiente. De
acordo com Dias (2004), na educação infantil, os temas ambientais ganham destaque, tendo em vista
que as crianças vivenciam na infância uma fase em que é comum uma maior interação delas com o
meio ambiente, sendo assim, é importante que atividades a serem trabalhadas com as crianças sejam
desenvolvidas de modo a estimulálas ressaltando a importância da preservação ambiental e da
reciclagem.

Fazendo um complemento ao que Dias (2004) nos apresenta, Kishimoto (2002, p. 19) nos traz que a
“infância é, também, a idade do possível”, e ao pensarmos nisso, compreendemos que é na infância
que as crianças ao terem contato com o meio ambiente, e impulsionadas pela ludicidade e

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_producao_de_jogos_na_educacao_infantil_a_partir_de_um_novo_olha.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.9-16,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



brincadeiras, são estimuladas a despertarem um olhar de respeito, de cuidado e, de proteção,
potencializando e possibilitando assim, suas maiores experiências e vivências com o meio ambiente.
Referente à relação das crianças com o meio ambiente, o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (RCNEI), documento elaborado pelo MEC em 1998, nos aponta um capítulo sobre
a “Natureza e Sociedade”, no qual apresenta como o educador pode vir a trabalhar com as crianças
esses dois temas. De acordo com o RCNEI o “trabalho com os conhecimentos derivados das
Ciências Humanas e Naturais deve ser voltado para a ampliação das experiências das crianças e para
a construção de conhecimentos diversificados sobre o meio social e natural” (BRASIL, 1998, p.
166).

A partir dessa perspectiva de ludicidade e brincadeiras como instrumentos que impulsionam o olhar e
as experiências das crianças para o meio ambiente, o projeto se direcionou para Educação Ambiental
(EA). Tendo em vista que a EA é fundamental para conscientização das pessoas em relação ao
mundo em que vivem para que possam ter cada vez mais qualidade de vida sem desrespeitar o meio
ambiente, Pedrini; Costa e Ghilardi, (2010), destacam que a escola tem um papel fundamental de
incorporar no currículo escolar atividades que incentive os alunos ter atitudes de cuidado,
principalmente de preocupação com o meio ambiente.

Diante disso, tendo como base a EA, em conjunto com a ludicidade e brincadeiras, fazse necessário
conhecer como as crianças percebem o ambiente em que elas vivem e convivem, pois assim,
poderemos desenvolver atividades e brincadeiras tendo como base a percepção e a realidade das
crianças. Pois, a partir das percepções delas podese buscar, mudanças de atitudes, que é um dos
objetivos principais da educação ambiental para formar cidadãos mais sensíveis e conscientes em
relação ao meio ambiente, bem como, a formação de sociedades sustentáveis. Sobre essa mudança de
atitude com relação ao meio ambiente.

Em especificidades no projeto, buscamos incentivar e promover a educação ambiental de forma
lúdica refletindo a realidade social em que as crianças se encontram; Estimular a produção artística
que instigue a criatividade, a exploração do meio físico em que se encontram e amplie as
experiências sensoriais das crianças; e Contribuir com a formação social e ética das crianças através
de jogos, brincadeiras e interações, por meio dos movimentos e expressões corporais.

O projeto foi aplicado em uma turma do 2º período, com crianças de idade entre 5 anos no turno
vespertino, sendo desenvolvido com aproximadamente 16 crianças do ano letivo de 2019 em nove
sessões distribuídas nos meses de fevereiro e março de 2019, sendo duas vezes na semana (quarta e
quintafeira), durante 1 hora.

O projeto foi divido em 3 etapas: I Introdução, apresentação do projeto e observação da turma nova
das crianças, em virtude da mudança do ano letivo, na qual envolve a 1ª sessão; II Aplicação do
Projeto com oficinas, que foi realizada da 2ª à 9ª sessão; e III Avaliação do Projeto realizada na
última sessão, ou seja, ainda na 9ª sessão.

I Etapa – Introdução, apresentação do projeto e o conhecer da nova turma (1° sessão)

Nesta primeira etapa está envolvida a 1° sessão, que teve como ação principal a apresentação do
projeto para a gestão da instituição e para as professoras das turmas da crianças. Presente na reunião
estavam as alunas do curso de pedagogia do então 6º período vespertino, professoras de cada turma
do NDI: Maternal II, 1° período A e B e 2° período, e vice coordenadora. Cada projeto foi
apresentado num tempo de 10 a 20 minutos e ao final de cada exposição a professora da turma
correspondente ao projeto fazia seus apontamentos e observações com relação projeto. A
apresentação foi objetiva, apresentamos os pontos principais do projeto de intervenção e explicamos
as etapas e quais os objetivos a serem alcançados. Após esse momento, deveríamos nos dirigir a sala
de referência para observação inicial, como forma de aproximação das novas crianças, mas em
virtude das ricas apresentações dos projetos de todas as estagiárias o tempo de excedeu, e com isso
propusemos a observálas no dia seguinte, antes do início da apresentação do projeto às crianças.
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Consideramos que essa primeira sessão foi bastante positiva, pois, diante do apoio e aceitação do
projeto por parte da gestão e professora, foi possível sentir a confiança em pôr em prática todas as
ideias pensadas para as crianças. Consideramos essa fase de extrema importância, uma vez que
estamos compartilhando saberes adquiridos a partir da observação das crianças dos estudo teóricos
para fundamentação do projeto. A confiança e conhecimento do projeto ao longo da apresentação,
permite abrir as portas da instituição para uma prática positiva e parceira, como bem ressaltado por
Dos Anjos e Miller (2014), pois é preciso destacar o estágio como processo formativo para todos os
envolvidos neste processo, isto será refletido por meio da qualidade das ações realizadas com as
crianças no estágio supervisionado. (p. 213)

II Etapa - Aplicação do Projeto com oficinas (2ª à 9ª sessão)

A partir dessa etapa foi iniciada a aplicação do projeto com as crianças e cada sessão foi trabalhado
com as crianças o meio ambiente, materiais recicláveis com o objetivo de mostrar para elas de como
é possível criar jogos com os materiais recicláveis que encontramos no meio ambiente. Como forma
de explanar todas sessões, iremos descrevêlas resumidamente.

A 2ª sessão, ocorrida no dia 21 de fevereiro de 2019, tinha como objetivo realizar uma roda de
conversa com as apresentações e introduzir o tema do projeto com atividade artística coletiva e nesse
dia estavam presentes 9 crianças.

Cabe uma ressalva que era nosso primeiro contato com as crianças, por isso, inicialmente foi
realizado uma roda de conversa de apresentação, ates da introdução do tema do projeto. Chamanos
atenção como as crianças estavam dispostas a dialogar. Inicialmente ocorre o diálogo é iniciado pela
professora que pergunta se sabem que são elas, por sua vez elas diem que “não”. Logo a estagiária
Déborah afirma ter visto uma das crianças no Restaurante universitário e aponta para ela. Logo outra
criança inicia uma conversa sobre uma lagarta de fogo que tinha visto. – “Eu tenho um negócio pra
contar pra vocês, uma la... [Lagarta] saindo da árvore”. As estagiária dão atenção à criança, mas
logo iniciam o tema:  “O que vocês ouviram, falar sobre o meio ambiente?” Elas respondem
individualmente: - “Tem que limpar...” - “Tem que jogar as coisas bem no lixo”. Continuamos a
questionar e instigar o que elas sabiam sobre o tema:- “Por que? O que acontece se não jogar no
lixo?

E elas continuaram respondendo: - “Porque quando tá chovendo fica poluído”, “fica tudo sujo”. Em
segundo momento da atividade, convidamos as crianças a apreciarem o álbum gigante com
fotografias do meio ambiente e as reações foram as mais diversas, como uma das crianças chegou a
dizer que não queria mais ver as fotos pois estava com dó da natureza, outra chegou a fazer relação
com a rua da sua morada:  “Tia, na minha rua fica toda poluída, quase fica uma piscina de lixo!”.

Em terceiro momento pedimos para as crianças convidamos as crianças a buscarem materiais no
meio ambiente do NDI para que elas pudessem construir um grande cartaz sobre o meio ambiente
onde elas vivem. Daí surgiram várias ideias de pegar gravetos para fazer árvore, folhas secas,
algodão, areia, etc. Elas diziam:  “Tia, a gente pode pegar pau pra fazer uma árvore né?” - “Pode
pegar pedra?” - “Vamos pegar folha!”. E a produção dos cartazes foi movida por momento de
silencia e depois de compartilhamento das ideias sobre o meio ambiente e doa que fizeram.

A 3ª sessão, ocorrida no dia 27 de fevereiro de 2019 tinha como objetivo apresentar o tema
“Reciclagem” através de vídeo animado e música, e produção de mini cestas de coleta seletiva.
Nesse dia estavam presentes 8 crianças.

Inicialmente convidamos as crianças para a sala de vídeo. Ao chegar no ambiente as crianças
deitaramse no chão e assistiram ao vídeo sobre reciclagem e preservação do meio ambiente. O
primeiro chamase “Vamos cuidar do meio ambiente”, com duração de 3min 6seg, e o segundo é
uma música que se chama “Cada lixo tem sua lata, cada lata tem seu lixo”, com duração de
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2min55seg. Ao serem questionadas sobre o vídeos, algumas respondiam: - Não pode jogar lixo na
rua! - O peixe tava morrendo por causa do lixo...

Após a reprodução dos vídeos animados, retornamos a sala de referência para a confecção das mini
lixeiras de coleta seletiva, feitas a partir de garrafa pet previamente cortadas e com acabamento nas
bordas para não machucar as crianças. Pedimos que as crianças sentassem no chão, à vontade, e
escolhessem a cor que queriam pintar sua lixeira. Perguntamos se elas lembravam quais eram as
cores das lixeiras de material reciclável, e cada criança ia dizendo uma cor: “Vermelho!”, “Verde!”,
“Amarelo!”, “Azul!”. Dispomos os materiais no chão da sala e as crianças iam pegar o que
interessava a elas e começavam a confeccionar suas próprias cestas de lixo. Elas começaram a pintar
e a relacionar as cores com o céu, personagens de desenho animado como o Hulk, por exemplo. A
produção foi muito divertida, elas se pintavam e, empolgadas, queria a aprovação das estagiárias
quantos as suas pinturas e durante a pintura fomos explicando e relembrando o que seria colocado
em cada cesta de lixo e elas foram fazendo referência aos materiais que encontram em casa, como
garrafa pet, garrafa de óleo, sacolas, vidros entre outros.

A 4ª sessão, ocorrida no dia 28 de fevereiro de 2019, tinha como proposta realizar uma coleta
seletiva pelo campus da universidade. Nesse dia estavam presentes 13 crianças.

Em decorrência da frequente limpeza do local, as ruas estavam limpas, então houve uma simulação
de coleta pelas crianças na área externa do NDI, onde cada criança levou seu cesto, produzido na sala
de referência na sessão anterior, e coletou o material que pertencia a cor de sua lixeira.

As crianças foram acompanhadas pelas estagiárias e pela professora da turma. Algumas crianças
encontraram materiais que não eram destinados a cor de sua lixeira e mesmo assim coletaram, pois
perceberam que as lixeiras dos colegas estavam cheias, mas em sala, separamos os materiais. As
crianças iam falando em voz alta a que cor pertencia cada lixo enquanto as estagiárias falavam o
nome do material:  “Qual é a cor da lixeira do papel?”, perguntava uma das estagiárias. -
“Azullll!”, respondiam as crianças em voz alta. E assim por diante, com todos os outros materiais.

Em seguida, ao voltar para a sala de referência formouse uma roda de conversa com as crianças para
explicar que seria feita uma separação dos materiais que ainda poderiam ser utilizados na confecção
de jogos e, os que não poderiam. Foram separadas as garrafas pet, as tampinhas, a garrafa de vidro, e
os outros materiais colocamos em outra sacola, com a ajuda das crianças.

Quando ficou esclarecido que iriam ser produzidos jogos durante as oficinas as crianças ficaram
muito animadas, e diante disso, pedimos que fossem guardando em casa com a ajuda dos pais,
garrafas pets, caixa de sapato, tampas de pet, para que elas tivessem mais material para os jogos.
Animadas, elas exclamavam:  “Eu tenho caixa de sapato tia!”  “Eu tenho garrafa em casa tia!”.
Uma das estagiárias respondeu incentivando:  “Muito bem, então vocês podem pedir para o papai e
mamãe guardar para trazer.” Assim, encerrouse o 3º dia de intervenções juntos as crianças com
uma expectativa enorme para as oficinas.

A 5ª sessão ocorrida no dia 07 de março de 2019 teve o objetivo de produzir o bilboquê a partir dos
materiais coletados pelas crianças, pais e estagiárias e brincar 7na sala de referência com o jogo
produzido. Nesse dia estavam presentes 7 crianças.

Nessa sessão se deu início à oficina de jogos com materiais recicláveis, como: garrafas pets, papelão,
papéis de revistas, tampas de garrafas e entre outros. Diante da ansiedade para saber se iríamos ou
não arrecadar os materiais necessários, optamos em levar 14 garrafas pets para a produção dos
bilboquês, um brinquedo que tem por objetivo colocar uma bolinha dentro de um recipiente. Para a
arrecadação também contamos com a ajuda dos pais, os quais foram companheiros nesse processo.

Inicialmente fizemos uma roda com as crianças sentadas no chão, no qual relembramos o que vimos
na última sessão, perguntamos as demais crianças quem lembrava das cores das lixeiras e o que ia
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em cada uma delas e para nossa surpresa e alegria percebemos que as crianças lembravam as cores e
o que jogada em cada lixeira, como também, recordavam o que haviam coletado durante o passeio
que tínhamos feito.

Ao passo demos início a explicação do que seria feito hoje com elas com as garrafas pets,
explicamos que iríamos confeccionar um jogo, e elas ficaram muito animadas. - “Êeeba!”, disseram
todas ao mesmo tempo. - “Nós podemos ficar com o jogo?”, perguntou Murilo. - “Podem sim! Ele
será de vocês, e podem levar para casa.”, respondeu Déborah. - “Êeeba!”, disseram mais uma vez
com o dobro de animação.

Distribuímos a parte de cima das garrafas pets, previamente cortadas e explicamos e fazíamos passo
a passo do processo junto com as crianças. Percebemos que as crianças divertiamse durante o passo
a passo da confecção do brinquedo, e sempre que notávamos que alguma criança estava apresentando
dificuldade, nós ajudávamos. - “Tia é para ficar assim a bola?”, perguntou Mirela. - “Isso, desse
jeito, só amasse um pouquinho mais pra que ela fique bem firme”, respondeu a estagiária Louise. -
“Tia eu não tenho força mais pra amassar, tá dura”, disse Thalles. - “Eu ajudo, troca aqui comigo,
segure essa aqui pra mim”, respondeu estagiária Louise, entregando a ele uma bola amassada pronta
e, pegando a dele. Depois que os bilboquês ficaram prontos algumas crianças começaram a brincar e
se divertiram bastante.

A 6ª sessão, ocorrida no dia 13 de março de 2019, teve como objetivo a continuidade da oficina com
a produção do jogo “Boliche” a partir da reutilização da garrafa pet e folhas de revistas. Neste dia,
antes de iniciar a produção do 2º jogo as crianças fizeram comentários sobre o Bilboquê,  “Tia, em
casa, eu consegui colocar a bolinha várias vezes dentro da garrafa,” - “Eu ensinei até pro meu
irmão!”. E respondendo a criança, em tom de surpresa e animação ao mesmo tempo, a estagiária
Louise disse:  “Que legal Mariana!”, disse Louise. “Hoje a gente vai fazer outro jogo!”. As
crianças se animaram: “Eba!” e a estagiária Déborah começou a indagar quem conhecia ou sabia
jogar boliche, e no meio deste diálogo, surgem os questionamentos do que é preciso para jogar
boliche. Ao final do diálogo chegam a conclusão de que serão utilizadas garrafas pet para os pinos e
folhas de papel para as bolas. As garrafas foram entregues as crianças para que elas pudessem
decorar do jeito delas, com alguns adesivos já recortados pelas estagiárias e umas fitas decorativas.
Ao iniciar o jogo, algumas crianças não quiseram participar, pois havia regras, e pelo fato de não
estarem habituadas com regras nos jogos ou nas brincadeiras livres, acabavam atrapalhando os
colegas que queriam jogar.

A 7ª sessão, ocorrida no dia 14 de março de 2019, teve como objetivo a produção do 3º jogo, “Bola
na boca do palhaço” adaptado. As estagiárias levaram os materiais já organizados para a montagem
do jogo e ao entrar na sala, as crianças logo perceberam algo diferente:  “Tia pra que essa caixa?”, 
“A gente vai jogar alguma coisa ai?”, e em tom de mistério a estagiária Louise respondeu:  “Vamos
descobrir daqui a pouco”. A estagiária Déborah iniciou a conversa falando os materiais que iriam ser
utilizados no jogo e qual a finalidade do jogo em questão. Assim, perguntou se os materiais eram
recicláveis, e as crianças responderam prontamente:  “Sim!”. Diante disso, entregamos para todas as
crianças folhas de revistas para que elas fizessem as bolas de papel. Louise chamava uma por uma
para decorar a caixa com as características de um menino, com: olhos, sobrancelhas, cabelo e nariz.
Ao perceber que era um boneco, as crianças logo o “batizaram”, depois de muitos palpites, de
Gepeto. - “Todos concordam?”, perguntou a estagiária.  “Siiiiim!”, responderam as crianças
animadas. Na hora da brincadeira durante alguns momentos as crianças torciam umas pelas outras
gritando o nome dos colegas para que acertassem. Empolgadas, jogaram até mesmo depois da sessão
chegar ao fim.

Na 8ª sessão, que constitui o último dia de oficina, ocorrida no dia 20 de março de 2019, as crianças
puderam produzir um jogo da velha a partir dos materiais recicláveis coletados por elas e pelos seus
pais. Nesta oficina as crianças fizeram uso de papelão, papel, cola e barbante, com esses materiais
elas confeccionaram, com a ajuda das estagiárias, os “X” e “O” para compor o jogo da velha. Após a

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_producao_de_jogos_na_educacao_infantil_a_partir_de_um_novo_olha.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.13-16,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



produção as crianças puderam brincar na sala de referência com o jogo produzido. Deuse início a
uma investigação e levantamento de hipóteses de como se jogava o jogo da velha, e crianças
responderam:  “Tem que colocar o X aqui no meio”,  “Ganha quem colocar primeiro”, disse
Murilo. A estagiária Déborah foi explicando que elas mesmas iriam ser as peças do jogo, e deuse
início a partida. Ficava nítido o quanto as crianças gostaram de fazer parte do jogo e conforme iam se
posicionando no tabuleiro iam criando estratégias para ganhar o jogo, ou não deixar o outro grupo
vencer. E assim encerrouse a 8ª sessão, com uma roda de conversa escutando o que cada criança
achou do jogo proposto.

A 9ª sessão, concomitante a última etapa do projeto, foi um momento de dinâmica e despedida.
Realizouse uma dinâmica de estoura balões com uma breve revisão do que foi visto ao longo das
intervenções, logo após, houve uma roda de conversa para uma retrospectiva de como foi o período
de estágio para aquelas crianças. Além desta breve avaliação com as crianças, as professoras e a
gestão pedagógica da instituição avaliou o desempenho e a atuação das estagiárias que ali interviram
durante o período de estágio.

Ao longo das sessões foi possível perceber o avanço significativo tantos crianças, quanto nosso
avanço enquanto estudantes em formação. Quanto as crianças, primeiramente, chamemos atenção
para a aceitação nossa em seu ambiente, a qual ocorreu de forma natural, mesmo sendo com as
crianças, as quais não tivemos contato durante a observação. Dentre os resultados alcançados podese
destacar que a fala das crianças mudaram com relação os materiais que utilizamos em sala, pois, já
não chamavam mais de “lixo”, mas sim de “material reciclável”, como também o olhar delas para
esses materiais, pois demonstraram interesse em confeccionar com seus pais alguns dos objetos que
fizemos em sala; o cuidado com a limpeza do ambiente da sala e pátio de modo preservador e o olhar
para produção de jogos para que as crianças possam brincar no pátio do NDI.

Quanto à nossa aprendizagem a partir dessa experiência, trazendo a importância do estágio, após a
vivência, sentimentos e reflexões teóricas, é possível afirmar que a prática da relação
ensinoaprendizagem é extremamente presente, pois ao passo que buscamos ensinar, também
aprendemos bastante e estamos certas de que saímos com outro olhar com relação a educação
infantil, visto que aprendemos a trabalhar no tempo da criança, no ritmo da criança e que muitas
vezes nossa intervenção não sai como o planejado pois não desvelamos o olhar e enxergamos o que
queremos. Cada criança tem sua especificidade e precisamos trabalhar conforme seu ritmo,
explorando cada contribuição que ela tem a nos dar.

CONSIDERAÇÕES

Este artigo teve como objetivo apresentar e refletir sobre experiências obtidas na educação infantil
por meio de um projeto relacionado ao meio ambiente. Pôdese perceber a importância de explorar
esta temática para educação infantil e sensibilizar o olhar das crianças para que cresçam com uma
crítica e respeito ao meio ambiente.

Percebeuse também, por meio da fala das crianças, que para trabalhar sobre preservação ambiental
não se faz necessário um acervo extraordinário e gigantesco, mas que é possível aprender com
atitudes que elas veem todos os dias, seja, na porta de casa ou na esquina da rua, quando chove e os
lixos estão pelas ruas, ou até mesmo quando o mau cheiro está insuportável, assim como foi relatado
por algumas crianças.

Sendo assim, é importante que sejam apresentadas práticas ecologicamente corretas para possibilitar
uma sensibilização acerca do meio ambiente desde cedo, conduzindo os crianças a serem agentes
ativos e não passivos e meros espectadores. Portanto, este projeto foi fundamental relevância, para
que através dele possamos conhecer e, principalmente, possibilitar que a criança por meio das
interações e das brincadeiras tenha uma maior prática e, a ser responsável pela preservação do espaço
em que se vive.
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[1] Nas Orientações Curriculares para a Educação Infantil da Rede Municipal de Maceió (SEMED, 2017) as chamadas “salas de aulas” são chamadas de Sala de
Referência, por considerar as especificidades da etapa da educação infantil.

[2] A abordagem High/Scope é uma proposta americana de currículo para a educação infantil e séries iniciais desenvolvida na década de 1960, por David Weikart
e colaboradores, baseada em princípios construtivistas de Jean Piaget e na educação progressiva de Dewey. [

[3] Momento não detalhado pela professora, assim como na hora do almoço.
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