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A BRINCADEIRA COMO MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM RELATO DA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO

BÁRBARA IZABEL DA SILVA SANTOS
THAMYRES DAISLAYNE DE CAVALHO FIGUEIREDO

EIXO: 5. EDUCAÇÃO E INFÂNCIA

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo descrever a importância das
“brincadeiras como mediação da aprendizagem: um estudo a
partir da experiência do estágio supervisionado na educação
infantil”. Foram efetivadas atividades previamente organizadas
em um projeto de desenvolvimento a fim de executar uma prática
que tornasse possível colocar em ação parte dos conteúdos
adquiridos no decorrer do curso de Pedagogia, interligando-os à
nossa experiência profissional no que se refere ao artesanato,
com a finalidade de contribuir com as atividades diárias, não
apenas da instituição escolhida para desenvolver este estudo,
mas também de tantas outras que na maioria das vezes
enfrentam situações semelhantes de escassez e falta de
recursos. Teve como base fundamental a pesquisa aplicada
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visando responder a problemas relacionados à educação básica,
com ênfase na pesquisa etnográfica.

PALAVRAS-CHAVE: Atividades Lúdicas. Brincadeira como Mediação da Aprendizagem. Educação Infantil. Experiências Pessoais.

ABSTRACT

This paper aims to describe the importance of "play as mediation of learning: a study from the experience of the supervised internship in children&39;s education". Pre-organized
activities were carried out in a development project in order to implement a practice that would make it possible to put into action part of the contents acquired during the course of
Pedagogy, interconnecting them with our professional experience with regard to craftsmanship, with the purpose To contribute to the daily activities, not only of the institution chosen
to develop this study, but also of many others that most often face similar situations of scarcity and lack of resources. It was based on applied research aimed at responding to
problems related to basic education, with emphasis on ethnographic research.

KEY-WORDS: Child education. Personal Experiences. Play Activities. Play as Mediation of Learning.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo descrevera importância das
“brincadeiras como mediação da aprendizagem: um estudo a
partir da experiência do estágio supervisionado na educação
infantil”. Abrange todos os procedimentos e atividades que
foram desenvolvidos na creche.

Obedecendo ao que reza o parágrafo único do artigo 143 da Lei
8.069/90, utilizarei nomes fictícios no decorrer deste trabalho,
iniciando pela instituição, que denomino aqui de “Sossego do
Bebê” – escola campo de pesquisa –,localizada no município de
São Cristóvão/SE, onde foram realizadas as observações para o
desenvolvimento da prática docente. Para tanto, foi
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implementado um projeto de ensino que teve como tema central
“a brincadeira como mediação da aprendizagem”, baseado em
abordagens de alguns filósofos como Piaget, Montessori,
Vygotsky e Froebel, os quais defendem essa tese.
Foram efetivadas atividades previamente reunidas em um projeto de desenvolvimento a fim de dar cumprimento a uma prática que tornasse possível colocar em ação parte dos
conteúdos estudados no decorrer do curso de Pedagogia, interligando-os à nossa experiência profissional no que se refere ao artesanato, com a finalidade de contribuir com as
atividades diárias não apenas dessa instituição, mas também de tantas outras que na maioria das vezes enfrentam situações semelhantes de escassez e falta de recursos; e, por
fim, contribuir com a comunidade de um modo geral. Assim foram pensadas atividades lúdicas pautadas nos brinquedos e brincadeiras infantis envoltas de intencionalidade.

Tomando como base o que reza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96):

A Educação Infantil é uma conquista social, política e pedagógica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a três anos de
idade em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social, com práticas educativas complementares à ação da família e da comunidade
(BRASIL, 1996).

Sabendo que a proposta pedagógica para a Educação Infantil deve ser ajustada em ações que promovam interações entre crianças e o ambiente físico e social, aspiramos
trabalhar na sala de aula com uma metodologia que permitisse às crianças seu desenvolvimento cognitivo, motor e socioafetivo, respeitando a individualidade de cada uma, bem
como seu potencial. Tais concepções são defendidas por importantes teóricos, como Vygotsky (2014), por exemplo, o qual defende que o homem é um ser biológico, histórico e
social.

Foi por meio de uma abordagem sociointeracionista que Vygotsky caracterizou os aspectos do comportamento humano e elaborou hipóteses de como se formavam as
características de cada indivíduo ao longo de sua história, acreditando que tais características e atitudes individuais estão impregnadas de trocas com o coletivo; ou seja, o
desenvolvimento de uma pessoa está vinculada ao meio social em que ela se encontra inserida.

1. Procedimentos Metodológicos
O Estágio Supervisionado foi realizado tendo como principais recursos brinquedos e jogos educativos dentro de uma das nossas áreas de conhecimento, que é o artesanato. Ao
observar a instituição, as crianças e como se dava o funcionamento das atividades cotidianas, foi feito um planejamento dos recursos que poderiam ser utilizados dentro do espaço
da creche.

Dos recursos utilizados, receberam destaque livros sensoriais em E.V.A., instrumentos musicais que foram desenvolvidos a partir de materiais reciclados e produtos diversos, como
latas de leite e vários outros, jogos de encaixe, boliche, jogos de argolas, jogo de mirar (alimentando o sapinho) e vídeos de desenhos infantis.

Conforme os autores Piaget e Vygotsky, faz mais sentido para uma criança aprender brincando, pois é simplesmente através da brincadeira que ela descobre o mundo à sua volta e
compartilha aprendizado, gerando um autodesenvolvimento de suas capacidades intelectuais.

A confecção dos brinquedos e jogos realizou-se num período de vinte dias alternados, levando sempre em consideração qual seria a finalidade de cada um dos brinquedos, que
tipo de ações ele proporcionaria às crianças, quais riscos traria, etc. É importante ressaltar também que parte dos brinquedos foi doada à instituição após o término da prática a fim
de cooperar com a unidade de ensino.

Foram fundamentais as experiências do estágio supervisionado II do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe, bem como as experiências pessoais relacionadas
aos trabalhos artesanais e os resultados da oficina de fantoches realizada na II Semana Acadêmica (SEMAC) da UFS.

Em se tratando das atividades aqui expostas, elaboramos um cronograma para a observaçãoda instituição. No período das visitas, notei que diversos fatores não atendiam às
demandas necessárias pertinentes à educação infantil e que a instituição não dispunha de recursos facilitadores de interação e aprendizado. A partir dali surgiram várias perguntas,
como por exemplo: De que forma a professora desenvolve as atividades educativas com essas crianças sem auxílio de materiais apropriados E como eles preenchem o tempo e o
espaço delas, já que não possuem televisores, vídeos e brinquedos suficientes Surgiu então um desejo de fazer algo em prol das crianças e da instituição.
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A prática nos possibilitou ver de perto as dificuldades que os profissionais da educação enfrentam dentro das salas de aula, em especial das escolas públicas, onde não há recursos
suficientes. As crianças e jovens que dependem da educação pública vivenciam realidades diárias muito difíceis que acabam furtando delas o estímulo, e isso faz com que o
trabalho dos professores se torne ainda mais desafiador. Sendo assim, é necessário que sejamos reinventores, para que nossas atividades despertem nas crianças o interesse e o
desejo de aprender.

E o que há de melhor para uma criança senão aprender brincando Para Piaget (apud Nicolau, 1989, p. 54-55),é no brincar que a criança usa a imaginação e põe em prática parte
do que acontece no real. Trazendo para a realidade, desenvolver jogos e recursos propiciadores de aprendizado pode ser classificado como um trabalho de “designer educacional”,
pois não se diferencia do trabalho de um desenvolvedor de programas ou jogos virtuais, sendo que as áreas de atuação é que definirão a finalidade daquilo que está sendo
produzido.

Ser também um designer educacional é mais uma das muitas tarefas do profissional da educação, independentemente de sua área de atuação. É preciso criatividade para que ele
mesmo não se deixe desmotivar, acreditando que se dedicou à profissão errada. É importante que os professores sejam competentes em uma variedade de técnicas para atingirem
diferentes objetivos de aprendizagem.

Mediante esses fatos é que pensamos em uma prática que me permitisse elaborar recursos suficientes para desenvolver um bom trabalho pedagógico, tendo como objetivo final
apresentar os resultados à comunidade acadêmica e profissional para que outros estudantes e professores tivessem acesso e, acima de tudo, mostrar que podemos transformar
resíduos descartáveis e inutilizáveis em peças fundamentais e enriquecedoras do saber.

Vale ressaltar que este trabalho teve como base fundamental a pesquisa aplicada, visando responder a problemas relacionados à educação básica, com ênfase na pesquisa
etnográfica, que permite ao pesquisador estar envolvido com a comunidade observada. Este tipo de pesquisa permite proximidade entre pesquisador e objeto ou comunidade
pesquisada, facilitando o trabalho almejado.

De acordo com Gil (2005), o pesquisador assume, até determinado ponto do trabalho a ser desenvolvido, o papel de um membro do grupo; e é isso que nos permite dizer que a
observação participante é uma técnica pela qual se chega ao conhecimento da vida de um grupo a partir do interior dele mesmo.

Com base nesse autor percebemos que a pesquisa etnográfica é muito importante por permitir ao pesquisador estar imerso no contexto estudado, fazendo com que haja uma
interação com os participantes a fim de obter uma melhor compreensão do fenômeno investigado. Desta feita, convém destacar que buscamos compreender o universo da creche,
as necessidades das crianças, os desafios e dificuldades enfrentados pelos profissionais que atuam na instituição: professora, cuidadoras e, inclusive, a diretora, que necessita
driblar as circunstâncias difíceis oriundas da falta de recursos suficientes a serem disponibilizados.

Utilizamos também, como instrumento para coleta dos dados, o diário de campo e fotografias para registrar os aspectos pertinentes à investigação. Além disso, foram realizadas
entrevistas com as professoras e cuidadoras antes de dar início ao desenvolvimento da prática propriamente dita.

Tendo conhecimento prático da área do artesanato há mais de 12 anos, pensamos em aproveitar materiais descartáveis, como garrafas pet, latas de refrigerante, tampinhas de
garrafa e materiais industrializados, como E.V.A. e tecidos para confeccionar brinquedos e jogos com finalidade pedagógica e que se adequassem às necessidades percebidas no
período de observação para fazer uso destes em nossa ação no estabelecimento de ensino infantil em tela.

Para que este trabalho ganhasse forma, foram realizadas leituras e fichamentos de textos que tratam do contexto histórico e da importância do lúdico nas creches e pré-escolas. Os
autores e fontes consultados foram: Kishimoto (2004) e (2010), Arriés (1988), Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil
(2010), Meira (2010), Constituição Federal (1988).

2 A IMPORTNCIA DO BRINCAR E DA INTERAÇÃO SOCIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Segundo Meira (2010), pensar em infância é, sobretudo, reconhecer a importância da experiência criadora para seu desenvolvimento biopsicossocial. O homem é um ser que
necessita, antes de tudo, de uma alimentação de qualidade. Ou seja, ele é primeiramente biológico, e sem esta necessidade suprida e bem assistida, não haverá possibilidade de
desenvolver adequadamente suas faculdades intelectuais. Em segundo plano, o homem necessita de relacionamentos com o meio e com o outro, e através desta dinâmica,
encontrará as oportunidades de desenvolver-se intelectual e socialmente. Na infância, fase mais importante para que o indivíduo desenvolva-se em sentido biológico e social, o
brinquedo e o jogo ocupam lugar de destaque para redefinir-lhe criadoramente o sentido de experiência de ser humano, o que torna tais recursos muito importantes.

Na contemporaneidade, diferentemente do passado – quando a criança era vista meramente como um adulto em miniatura, não tendo respeitadas as suas condições e direitos
próprios de vida (Ariés, 1988) –, a educação infantil é considerada uma conquista sócio-política e pedagógica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5
anos de idade em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social, com práticas educativas complementares à ação das famílias e da comunidade, segundo a Lei nº
9.394/96, artigo 29.

Skinner de acordo com a teoria do Behaviorismo ou Teoria Comportamental, afirma que é por meio das interações com o ambiente físico e social que o indivíduo se desenvolve. A
maneira como o aluno vai aprender dependerá da interação que ele tem com o ambiente, segundo a Teoria Comportamental-Behaviorismo/Dr. Todorov, coordenador do curso de
Psicologia do IESB (2009). Assim, quando colocamos uma criança sentada somente ouvindo o que lhe é dito, ela terá, provavelmente, um processo de desenvolvimento
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comprometido, pois está distante de compreender o sentido e significado da ambiência; ou seja, ela poderá não ser capaz de analisar qual sua posição e seu papel no espaço em
que está inserida. As palavras dentro desta abordagem não perdem sua função e importância, mas compreende-se que por si mesmas elas não modificam como esperado a
realidade do ser. É preciso que estejam atreladas à prática, permitindo que a criança gerencie seu desenvolvimento, tornando-se autora de seu conhecimento e assim conquiste
sua autonomia.

A criança não nasce sabendo brincar. É preciso que ela aprenda por meio das interações vivenciadas no dia a dia do seio da família e nas instituições de ensino. Os convívios
social e familiar propiciarão a ela a maturação do conhecimento de mundo através das experiências vividas com outras crianças, com a comunidade de um modo geral, com a sua
cultura e com os adultos que a cercam.

Desse modo, a proposta pedagógica na Educação Infantil deve ser pautada em ações abalizadas neste tipo de abordagem teórica, entre tantas outras que são de fundamental
importância, de modo que a creche não seja vista meramente como depósito de crianças ou um lugar onde se guardam os bebês para que seus pais possam trabalhar, e sim como
um espaço de educação e cuidado para as crianças de 0 a 3 anos de idade.

Em Vygotsky (2014), por exemplo, vemos que o homem é um ser biológico, histórico e social, o qual aprende por meio da interação com o outro no espaço social. Foi por
intermédio de uma abordagem sociointeracionista que Vygotsky caracterizou os aspectos do comportamento humano e elaborou hipóteses de como se formavam as características
de cada indivíduo ao longo da história deste, acreditando que tais características e atitudes individuais estão impregnadas de trocas com o coletivo; ou seja, o desenvolvimento de
uma pessoa está atrelado ao meio social em que ela está inserida.

Ao lado de novas possibilidades educacionais que a Educação Infantil inaugura, a criança passa a ser entendida como sujeito não compartimentalizado
e como interlocutora dinâmica no seu relacionamento com o mundo: empenhada num processo de contínua interação com seus pares, com adultos, com
a cultura, estando disponível para ser vista em suas potencialidades (RAMOS, 2012, p. 237).

Segundo Kishimoto (2010), é muito importante que a criança vivencie momentos de interação com a professora, pois é mediante essa relação que a criança tomará conhecimento
do social que a cerca. A brincadeira entra nesse contexto como ferramenta fundamental.

Cabe à professora investigar qual tipo de ação pedagógica adequa-se à necessidade de cada uma. O contato físico da criança com outras pessoas e objetos diversificados
permite-a utilizar os órgãos sensoriais para explorar e conhecer o mundo dos objetos. Experimentar sensações de duro ou mole, por exemplo, faz com ela amplie suas experiências
e a encaminha para a compreensão de conceitos.

Da mesma forma, segundo Kishimoto (2010), texturas, cores, odores, sabores, sons são experimentados através de móbiles, brinquedos educativos, objetos domésticos como
pentes, argolas de diferentes tipos de materiais, escovas de cabelo; enfim, tem-se uma infinidade de recursos para trabalhar com as crianças em fase inicial ou de desenvolvimento
motor.

Com base nesses autores é que trabalhamos em sala de aula com ações que possibilitassem o desenvolvimento cognitivo, motor e sócio-afetivo das crianças, respeitando a
individualidade de cada uma, bem como seu potencial.

Quadro de sugestões de atividades por faixa etária

Idades Sugestões de Brinquedos e Materiais para a Educação Infantil

0 a 1 ano e meio

Chocalhos, móbiles sonoros, sinos, brinquedos para morder, bolas de 40 cm e menores, blocos macios, livros e imagens
coloridos, brinquedos de empilhar e encaixar, espelhos.

Objetos com diferentes texturas (mole, rugoso, liso, duro) e coloridos, que fazem som (brinquedos musicais ou que
emitem som) para encher e esvaziar. Brinquedos de parque, brinquedos para bater.

Cesto com objetos de materiais naturais, metal e de uso cotidiano, colcha, rede e colchonete, bichinhos de pelúcia,
estrutura com blocos de espuma para subir, descer, entrar em túneis.

Crianças pequenas

Túneis, caixas e espaços para entrar e esconder-se, brinquedos para empurrar, puxar, bolas, quebra-cabeças simples,
brinquedos de bater, livros de história, fantoches e teatro, blocos, encaixes, jogos de memória e de percurso, animais de
pelúcia, bonecos e bonecas, massinha e tinturas de dedo, brinquedos e acessórios para o faz de conta.
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(1 ano e meio a 3 anos
e 11 meses)

Sucata doméstica e industrial e materiais da natureza, sacolas e latas com objetos diversos de uso cotidiano para
exploração, TV, computador, aparelho de som, CDs, triciclos e carrinhos de empurrar para dirigir, tanques de areia,
brinquedos de areia e água, estruturas para trepar, subir, descer, balançar, esconder; corda, bambolês, papagaio, perna de
pau, amarelinha, materiais de artes e construções, tecidos diversos, bandinhas rítmicas.

Crianças maiores pré-
escolares

(4 e 5 anos e 11
meses)

Boliche, jogos de percurso, memória, quebra-cabeça, dominó, blocos lógicos, loto, jogos de profissões e com outros
temas; materiais de arte e pinturas, desenho, CDs com músicas infantis, danças, jogos de construção, brinquedos para
fazer de conta, letras móveis, material dourado, sucata doméstica e industrial, máquinas fotográficas, computador,
impressora, TV, copinhos e colheres, livros infantis, papelão, papel e tinta, colheres de medida, gravadores, teatro de
fantoches, bandinhas musicais, varetas gigantes, bambolê, pião, carrinhos, equipamentos de parque, triciclo, globos,
mapas, lupas, balanças.

Fonte: Quadro elaborado pelas autoras a partir de informações coletadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais na Educação Infantil (2010).

Segundo Smith (2006), o comportamento de brincar é uma maneira útil de a criança adquirir habilidades desenvolvimentais – sociais, intelectuais, criativas e físicas. Em primeiro
lugar, grande parte do brincar é social. Portanto, percebe-se a importância do brincar na educação infantil como ferramenta fundamental para o aprendizado.

Foram analisadas as sugestões citadas no quadro, e após a observação destas, fiz um planejamento do que poderia ser utilizado e, por fim, desenvolvido. Pensei em livros
sensoriais confeccionados em E.V.A. com texturas e recursos diversas em uma só ferramenta didática, os quais atenderiam à demanda das crianças de um modo geral, por ser um
recurso bastante rico e livre de censuras em relação à idade e ao desenvolvimento da criança.

Além dos recursos citados anteriormente, pensei em instrumentos de música, como tambores, chocalhos, flautas, pandeiros, entre outros, feitos com materiais reciclados, vídeos
com filmes e desenhos infantis, dança e jogos diversos, como boliche, produzidos com garrafa pet, jogo das argolas, nos quais usei latinhas de refrigerante e E.V.A., dando
características exclusivas a cada lata e formando um time de palhaços. Providenciei tapetes utilizando feltro colorido e tecido em pelúcia com estampa de oncinha para deixar o
ambiente ainda mais agradável para as práticas educativas, principalmente na hora da leitura e do cinema; túnel da alegria feito com bambolês e TNT e, por fim, o jogo Alimentando
o Sapinho, feito com caixa de papelão, E.V.A. e bolinhas plásticas, o qual permitia às crianças trabalharem o equilíbrio, concentração e coordenação motora.

Também foi trabalhado o dia do faz de conta, no qual consegui doações de fantasias diversas para que as crianças se vestissem e fizessem suas próprias produções.

Cabe ressaltar que ao término do Estágio Supervisionado, alguns dos materiais didáticos e brinquedos que criei foram doados à instituição como forma de exercer solidariedade e
também como gesto de reconhecimento e gratidão pela oportunidade que a instituição me concedeu, a despeito das barreiras existentes no período em que realizei minha prática.

3. AFETO, ARTE E EDUCAÇÃO

Munidas do conhecimento acerca da importância da Educação Infantil, fase essencial para o desenvolvimento motor, cognitivo e social das crianças, pretendemos, com o projeto
que deu origem à prática do estágio, trabalhar de maneira lúdica, tendo como base fundamental as brincadeiras, levando em conta a participação dos pequenos que compõem o
corpo discente da instituição onde as atividades foram postas em prática, no sentido de ampliar as capacidades físicas e intelectuais, o conhecimento prévio de mundo, respeitando
os níveis de aprendizado de cada criança, colocando em destaque o afeto, pois este deve estar antes de qualquer ação pedagógica. Convém frisar que o afeto definirá o nível do
retorno que os educadores e cuidadores receberão em seus mais amplos aspectos. Sem a inserção do afeto não é possível desenvolver ações que deem resultados positivos no
campo da educação.

O professor, como o artista, ou como artista-professor, é um mostrador de afetos, um provocador de afetos. O afeto é o primeiro sinal de que o professor
está se dando bem ou mal com o que faz ou com o que se propõe a fazer, porque é um mapa sensível do que acontece em aula, com o que chega e sai
dela, transmutado em valor para a vida social. (MEIRA, 2010, p. 11)

Fundamentada em Meira (2010), pude definitivamente desenvolver meu lado artístico para enriquecer minha prática como futura pedagoga. Mesmo sabedores do valor que têm os
jogos e brinquedos, é importante que o professor seja também um mediador, observador, estando atento à maneira como cada criança reage aos objetos que lhe são
apresentados, pois cada uma tem um ritmo peculiar, e a maneira ideal de utilização do jogo ou do brinquedo será determinada pela própria criança, uma vez que esta é sua
principal ferramenta de comunicação e a maneira como ela irá descobrir o mundo na infância. Foi pensando desta forma que observei, antes de tudo, as diferenças de idades dos
meninos e meninas que estavam matriculados e procurei desenvolver os recursos pedagógicos que servissem de forma satisfatória para auxiliar no enriquecimento da coordenação
motora e cognitiva.

4 COMPARTILHANDO OS DETALHES DA PRÁTICA: RELATO DOS DIAS
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As atividades foram desenvolvidas em dos espaços pouco utilizados da creche, neste caso, a sala de atividades, onde a professora costuma ficar com as crianças após o lanche.
Buscamos utilizar essa sala de modo diferente do habitual. Nossa iniciativa foi proposital para dar ideias à professora e às cuidadoras da instituição. Pretendemos trabalhar, através
das atividades outrora mencionadas, o desenvolvimento da linguagem, cognição e motricidade, bem como as interações sociais com o meio e o outro, por intermédio do lúdico,
mediando cada ação sobre as situações que seriam apresentadas.

Buscamos suporte teórico em algumas obras e autores, a exemplo de Kishimoto (2010), e no quadro de atividades disposto nas Diretrizes Curriculares, para melhor construção dos
recursos pedagógicos, que, em sua maioria, foram criados a partir de materiais reciclados ou de utilidade doméstica.

Nos dias pré-estabelecidos desenvolvemos as seguintes atividades:Primeiro dia (04/04/2016): cantinhos de leitura. Em ambiente receptivo foram colocados tapetes de tecido,
distribuímos livros e revistas, dentre os quais estavam os livros sensoriais em E.V.A. Estes possibilitaram às crianças formar paisagens, montar quadrinhos, comparar figuras e
cores. Utilizei também livros com texturas diversas, como lixas, grãos, algodão, substâncias gelatinosas, etc., e painéis com figuras de pessoas e animais e letras do alfabeto.

Nessa atividade pretendemos trabalhar o desenvolvimento sensorial da criança, fazendo-a experimentar sensações de duro ou mole, áspero e liso, o cognitivo e o imaginário, uma
vez que as crianças foram conduzidas a uma dinâmica de nomeação das figuras contidas nos diversos livros apresentados.

Segundo dia (05/04/2016): dia da música. Em uma grande caixa colorida levei um aparelho de som, vários instrumentos musicais confeccionados com latas de refrigerante, latas
de leite, materiais de papel, barbante, canos de PVC, fitas coloridas, etc. Havia chocalhos, pandeiros, tambores e instrumentos de sopro para que as crianças fizessem os sons que
lhes agradassem. Elas dançaram, pularam, bateram palmas, movimentaram o corpo, fizeram a festa. Na atividade da música pretendeu-se trabalhar os sons e os ritmos, visando
estimular o desenvolvimento cognitivo, motor, auditivo e social.

A proposta pedagógica para o segundo dia de estágio foi trabalhar com música, ocasião que denominamos como “o dia da música”. Foram criados vários instrumentos musicais
elaborados a partir de produtos reciclados, os quais foram levados dentro de uma caixa colorida e exposta no meio da sala para que as crianças tivessem a curiosidade de abrir e
retirar os instrumentos. Também foi utilizado um aparelho de som da própria instituição. Essa atividade teve duração de duas horas e meia, e com ela tive a intenção de trabalhar os
ritmos musicais, a dança, corporalidade, espacialidade, além de fazer com que os pequenos usassem toda a energia necessária pulando, dançando, batendo palmas, cantando,
etc.

Terceiro dia (06/04/2016): Cine bebê. Tratou-se basicamente de um cinema com filmes infantis em um ambiente acolhedor com tapetes, colchonetes, pipoca e suco, onde as
crianças puderam assistir, juntamente com seus pares, bem como vivenciar momentos de socialização e aconchego.Na atividade proposta pretendeu-se desenvolver a área
sócio-afetiva, bem como a atenção, no sentido de concentração, companheirismo e aconchego entre adulto e criança.

Quarto dia (07/04/2016): A brincadeira. Nesse dia apresentamos jogos e brinquedos educativos feitos com tecido, E.V.A., papelão, garrafas pet e diversos materiais. Foram
levados jogos de encaixe, acerte o alvo, jogo das argolas, boliche e o túnel da alegria, permitindo que as crianças se divertissem. À medida que comparavam objetos diferentes,
subiram, desceram, tentaram acertar os alvos e encaixar pecinhas de acordo com as figuras e cores apropriadas. Nesse dia usamos a brincadeira como mediação para
proporcionar a ludicidade, alegria e liberdade de prender com prazer. Pretendeu-se aprimorar o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo, noções de espacialidade, concentração e
habilidades de comunicação.

Assim foram criados jogos de encaixe, boliches feitos com garrafa pet, jogo de argolas feito com latas de refrigerante e garrafas, jogos de mirar, tendo sido montada em uma caixa
grande a cabeça de um sapinho, com uma enorme boca, e as crianças tinham que jogar as bolinhas e acertar o alvo da boca para alimentar o sapinho; além do túnel do minhocão,
feito com tecido, e bambolês.

Quinto dia (08/04/2016): Dia do faz de conta. Neste dia foi organizado um cantinho com espelho; um lugar para pendurar acessórios contendo vários objetos e peças de roupas e
fantasias para que eles usassem a imaginação. Também realizei uma confraternização entre eles e todo o corpo administrativo da escola, ocasião em que tivemos música, torta de
chocolate, suco e muita diversão. Com essa atividade tive o objetivo de desenvolver as competências imaginativas, sociais, a comunicação e compartilhamento entre as crianças. O
objetivo dessa atividade foi estimular a criatividade, desenvolver a linguagem oral, por meio da comunicação entre eles, além da socioafetividade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O enfoque deste trabalho foi compartilhar os resultados da experiência inerente à pesquisa realizada na Educação Infantil, como também parte de minhas experiências
profissionais. Acredito que dessa forma possa contribuir não apenas com a educação infantil, mas também, sem dúvida alguma, com trabalhos de inclusão, uma vez que toda e
qualquer ferramenta ou objeto que se adapte a uma pessoa com deficiência, contribuindo para seu processo de aprendizado e acessibilidade, deixa de ser meramente um objeto ou
resíduo qualquer e se torna um recurso rico, que podemos denominar de tecnologia assistiva.

A atualidade tem sido marcada por conflitos políticos, econômicos e sociais; e neste contexto, a educação infantil se desdobrou ao longo dos séculos, agindo e reagindo de acordo
com o período histórico vivido. Novos sistemas de ensino foram surgindo à medida que novos desafios também vieram à tona. Hoje, temos como grande desafio a necessidade de
despertar “a fome” em um público que nasce sedento de velocidade.
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Desde muito cedo aprendemos a querer as coisas de forma fácil e prática, o que provoca um desinteresse por aquilo que demanda tempo e paciência muitas vezes, como é o caso
da educação. Temos o alimento para oferecer, porém o público que está diante de nós professores e futuros professores não tem apetite suficiente para aproveitar ao máximo o
que temos oferecido nos “restaurantes” da educação. Daí, faz-se necessário criatividade e uma dose extraordinária de carinho.

Com a realização desta iniciativa acadêmico-pedagógica foi possível ver que podemos enriquecer o trabalho educacional, a despeito das dificuldades que são vividas pela maioria
das instituições de ensino público em nosso país. A criatividade pode fazer toda a diferença. É necessário reciclar, transformar o que não tem valor em algo que transforme a
realidade de crianças.

Analisando textos dos diversos autores que tratam da Educação Infantil, pude perceber que essa etapa da educação tem avançado ao longo dos anos e, consequentemente, tem
recebido uma maior atenção dos pesquisadores, profissionais e gestores públicos. No entanto, resta muito a fazer para que melhores resultados sejam alcançados.

Vimos que para muitos teóricos a Educação Infantil é uma das mais importantes etapas da vida humana, e quando bem assistida, ela proporciona ao indivíduo um desenvolvimento
cognitivo que servirá de fundamento sólido ao longo de sua vida pessoal e social. Desta forma, ela deve receber maior dedicação dos profissionais da educação para que seu
processo não sofra danos que interfiram no progresso biopsicossocial da criança, visto que é um direito seu receber assistência de qualidade em todas as esferas da vida. No
entanto, as instituições ou professores não alcançarão resultados se atuarem sozinhos, sem parcerias. Educação é um trabalho que deve ser desenvolvido em conjunto, de maneira
coletiva, envolvendo família, equipe gestora e o Poder Público. A dedicação de todos definirá o montante de resultados – positivos ou negativos – que será apresentado.

Atuar na creche em questão nos permitiu refletir amplamente sobre meu perfil profissional. Notamos que a profissão do pedagogo exige muito mais do que conhecimentos
científicos ou práticos. Ela nos põe à prova diariamente; exige investimento constante do tempo e de recursos pessoais.

Na instituição aqui elencada notamos que todos os profissionais envolvidos nas atividades – diretora, professora, cuidadoras etc. – dedicam-se de modo intenso; não agem apenas
como funcionários, quer efetivos, quer contratados, mas também como amigos da comunidade e das famílias que necessitam dos serviços da creche. Executam um trabalho de
formiguinha, auxiliando uns aos outros nas tarefas diárias da instituição.

Isso nos chamou a atenção, pois em atividades realizadas ao longo do curso, quando foi necessário visitar outras instituições, percebi que havia divergências, e muitos funcionários
e profissionais graduados em nível superior executavam apenas aquilo que lhes era posto como tarefa, provocando assim uma fragmentação no desenvolvimento geral da
instituição.

Segundo alguns autores, a exemplo de Libânio(2013), os quais tratam da gestão escolar, sem a participação coletiva dos que fazem o todo das escolas e instituições de ensino não
é possível obter resultados positivos.

Acreditamos que nosso objetivo de contribuir com a instituição em tela e comunidade em geral foi alcançado e não apenas isto. Temos a convicção de que nossa atuação
contribuirá com outros profissionais da educação, mostrando que é possível desenvolver atividades pedagógicas propiciadoras de aprendizado e crescimento social de muitos
alunos. Acreditamos também que é possível que, assim como nós, diretores, professores e cuidadores pensem, de modo coletivo, em maneiras de favorecer as instituições, mesmo
diante da falta de recursos e suprimentos. Oficinas, cursos de capacitação e tantas outras ações que podem ser realizadas dentro das escolas e creches podem mudar essa
realidade e propiciar possibilidades de descobertas profissionais. Conforme assevera o professor Danilo (Mestre em educação pela Universidade Federal de Sergipe e professor
adjunto do Instituto Federal de Sergipe), todo professor carrega dentro de si um “designer educacional”, e na maioria das vezes não o deixa manifestar-se com sua criatividade.

A atuação de um designer gráfico se baseia em ilustrar e definir a parte estética e visual de projetos, peças e animações para trabalhos impressos ou virtuais. Geralmente para
desenvolver-se nessa área o profissional necessita ter afinidade com as artes para que seu trabalho saiba unir o que há de mais moderno com funcionalidade e prática para o dia a
dia. Logo, o designer educacional, é aquele profissional que está apto para criar recursos manuais que facilitem ou auxiliem no aprendizado e aperfeiçoamento de inteligências
múltiplas de crianças, sejam elas com ou sem deficiências.
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