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RESUMO

Este artigo tem como objetivos apresentar e refletir momentos das práticas pedagógicas que
ocorreram no estágio curricular II e a sua aplicação do projeto Músicas e Movimento, desde a
elaboração, observação e coparticipação e aplicação do projeto. A turma que recebeu esta ação, era
da pré-escola, com 24 alunos de 4 anos que possuía dificuldades na coordenação motora, alguns
finas e outros amplas. As metodologias empregadas para realização do referido estudo consistiram
numa investigação empírica seguida de observação das aulas da professora, das nossas regências,
bem como da análise bibliográfica fundamentada nos referenciais teóricos PIMENTA, LIMA e as
PARMETROS CURRICULARES NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. O estágio é uma
atividade que proporcionou experiências e aprendizagens indispensáveis para a construção de um
educador. De uma forma geral percebemos que o estágio nos proporciona analisar que a teoria e
prática devem sempre caminhar juntas, possibilitando assim reflexões acerca da profissão docente e
na construção da identidade profissional de educador.

PALAVRAS-CHAVE: Estágio supervisionado. Trabalho docente. Música e movimento. Coordenação
motora.

ABSTRACT

This article aims to present and reflect moments of the pedagogical practices that occurred in the
curricular stage II and its application of the project Music and Movement, from the elaboration,
observation and coparticipação and application of the project. The class that received this action, was
of the preschool, with 24 students of 4 years who had difficulties in the motor coordination, some fine
and others broad. The methodologies used to carry out this study consisted of an empirical
investigation followed by observation of the teacher&39;s classes, our regencies, as well as the
bibliographic analysis based on the theoretical references PIMENTA, LIMA and the NATIONAL
CURRICULAR PARAMETERS FOR CHILD EDUCATION. The internship is an activity that provided
experiences and learning indispensable for the construction of an educator. In general, we realize that
the internship allows us to analyze that theory and practice must always walk together, thus allowing
reflections about the teaching profession and the construction of the professional identity of educator.

KEYWORDS: Supervised internship. Teaching work. Music and movement. Motor coordination.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivos presentar y reflejar momentos de las prácticas pedagógicas que
ocurrieron en el curso curricular II y su aplicación del proyecto Músicas y Movimiento, desde la
elaboración, observación y coparticipación y aplicación del proyecto. La clase que recibió esta acción,
era de la pre-escuela, con 24 alumnos de 4 años que tenía dificultades en la coordinación motora,
algunos finas y otros amplios. Las metodologías empleadas para la realización del referido estudio
consistieron en una investigación empírica seguida de observación de las clases de la profesora, de
nuestras regencias, así como del análisis bibliográfico fundamentado en los referenciales teóricos
PIMENTA, LIMA y los PARÁMETROS CURRICULARES NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN
INFANTIL. La etapa es una actividad que proporcionó experiencias y aprendizajes indispensables
para la construcción de un educador. De una forma general percibimos que la etapa nos proporciona
analizar que la teoría y práctica deben siempre caminar juntas, posibilitando así reflexiones acerca de
la profesión docente y en la construcción de la identidad profesional de educador.
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PALABRAS CLAVE: Etapa supervisada. Trabajo docente. Música y movimiento. Coordinación
motora.

1 Introdução

Este estudo faz uma abordagem a experiência que obtivemos durante o período de observação,
coparticipação e regência na disciplina de Estágio Supervisionado II a qual fez parte de um processo
de obrigatoriedade a ser cumprido na grade curricular. O estágio para muitos torna-se primeiro
contato em ambientes escolares para sentir, criar, vivenciar e instigar a total realidade acerca do
futuro profissional que queremos nos tornar.

O presente artigo evidencia momentos durante o período de regência. Sendo que o estágio é
obrigatório nos currículos dos cursos licenciatura sendo uma exigência da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (nº 9394/96), que é necessário à formação profissional a fim de adequar-se-á
às expectativas do mercado de trabalho onde o licenciado irá atuar, permitindo aos estagiários uma
experiência e proximidade com os alunos da educação básica, gerando reflexões, questionamentos e
modificações que levarão a aperfeiçoar a prática do futuro docente.

O artigo tem como objetivo descrever e analisar as etapas do estágio e aplicação do projeto Músicas
e Movimentos, através de um relato de experiência de práticas vivenciadas da atuação das alunas
estagiárias em sala de aula participando e atuando como docente. Esse projeto teve como
orientadora a professora da disciplina acima citada, do curso de Licenciatura em Pedagogia da
Universidade Federal de Sergipe Campus – Itabaiana.

A turma alvo da intervenção de estágio era do Jardim II (ou pré-escola) contendo 24 crianças
frequentando com idade de 4 anos na Escola Infantil Sonho da criança, Moita Bonita/Se, de 06 à 10
de março (observação e coparticipação) e 27 de março à 10 de abril (regência), no turno matutino. O
estágio foi realizado em uma escola de educação infantil e creche.

O foco do estágio, eram para as alunas estagiarias observar e participar ativamente das aulas na
turma seguindo o cronograma que foram discutidos no decorrer das aulas da disciplina do estágio.
Além dos teóricos que abordam o assunto, como PIMENTA (2012), LIMA (2008) que foram bases de
conceituação e entendimento para nossas ações no decorrer do estágio.

De início, além das orientações na sala de aula fizemos um planejamento para observamos a escola
e classe por 20 horas, para a interação com a comunidade escolar e conhecimento dos alunos. Como
também para reconhecer e planejar algum tema que pudesse ajudar na rotina daquelas crianças que
não tivesse sendo usado no momento na escola.

Em um segundo momento, diante das informações obtidas determinamos os tema “Músicas e
Movimentos”, pois foi detectado indícios da dificuldade de coordenação motora da turma observada
através das atividades que eram proporcionadas na sala no momento da observação e
coparticipação. Diante da realidade, participamos ativamente das aulas para poder aplicar o projeto
no momento da regência.

As aulas foram planejadas da seguintes forma. Atividades de tracejo, recorte e colagem, jogos de
encaixe, correr, pular, brincadeiras de obstáculos e com bambolê e blocos de construção. Sempre
relacionado as músicas com o conteúdo do dia. Somente uma música “cabeça, ombro, joelho e pé”
que ficou como abertura e fechamento de todas as aulas. Pois nela contém toda movimentação do
corpo.

Todas as atividades foram registradas contendo os avanços e as dificuldades de se trabalhar com
esse conteúdo de movimento e música, como também pela experiência de estar vivenciando uma
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rotina de sala de aula, experimento os desafios e ganhos que podemos ter e contribuir para a
educação. Assim, inserimos nosso planejamento, levando em consideração as práticas já inseridas
pela professora regente.

Nas aulas expostas, foi continuado o conteúdo já desenvolvido na turma e inserindo o planejamento
elaborado por nos estagiárias. Foram 10 dias de regência para o desenvolvimento das atividades e a
coleta dos resultados para serem refletidos com base nos teóricos estados na disciplina do estágio,
como também para enxergar a realidade e fazer nossas reflexões acerca do que foi vivenciado.

II A importância do estágio segundo autores estudados na disciplina do Estágio
Supervisionado II

No estágio é o momento que vivenciamos as realidades dos diferentes contextos que cada aluno
apresenta na escola, seja de interação e socialização com outras crianças ou professores, nisso os
Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Infantil evidenciam:

As crianças orientam-se para outras pessoas à medida que expandem seus
campos de ação. Embora bem pequenas, elas também demonstram forte
motivação para a interação com outras crianças. A orientação para o outro,
além de lhes garantir acesso a um grande conjunto de informações que este
outro lhes proporciona, evidencia uma característica básica do ser humano
que é a capacidade de estabelecer vínculos. (BRASIL, 1998, p. 17).

Com isso podemos perceber que a interação entre aluno/aluno e professor/aluno é de suma
importância para que ambos se desenvolva em sala de aula. Para nos estagiários em formação, esse
primeiro contato na atuação profissional é essencial pois viabiliza propósitos de como será sua futura
prática, refletindo sua prática atrelada as teóricas já estudadas. Por isso, tentar compreender as
especificidades da escola é de fundamental importância para não influenciar diretamente na vida dos
alunos e na sala de aula, apreciando o jeito particular das relações dos grupos construídos dentro
daquele espaço.

De acordo com Pimenta e Lima (2012) essa formação tem por objetivo preparar o estagiário para a
realização de atividades nas escolas, com professores nas salas de aula, bem como para o exercício
de análise, avaliação e crítica. Esse contexto nos coloca diante de uma realidade, ao qual é difícil
fazer um diagnóstico de um espaço desconhecido, onde já existem suas histórias, seus problemática
e contextos sociais, acrescentando em seus estudos que:

O estagiário vai se deparar com muitos professores insatisfeitos, desgastados
pala vida que levam, pelo trabalho que desenvolvem e pela perda dos direitos
historicamente conquistados, além dos problemas do contexto
econômico-social que os afeta. Assim, é comum os estagiários serem
recebidos na escola com apelações do tipo: “desistam enquanto é tempo!” e
“O que você, tão jovem, está fazendo aqui”. (PIMENTA E LIMA, 2012, p.104)

Esses pontos são evidenciados e vividos todos os dias pela comunidade escolar, mas apesar dos
desafios, a escola oferece muitos benefícios, contribuindo com o ensino. Assim, verificar se há,
dificuldades e problemas na metodologia adotada pela professora, como também a relação
professor-aluno para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, não pode ser o foco principal, mas
sim, levar conta o histórico da escola, organização, situação física, gestão, recursos e a relação entre
a escola e comunidade respeitando as limitações da instituição no todo.

Neste contexto, LIMA (2008, p. 197) ressalta “a importância do estágio na identificação com a
profissão professor e a necessidade dos diálogos entre professores formadores e alunos”, com isso,
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também com professores que já atuam na área trocando informações sobre a rotina profissional e as
perspectivas que norteiam os alunos a realização do estágio.

Desse modo, faz-se importante a observação e coparticipação, apesar que o estágio é focado não
somente nelas, mas nas percepções que as estagiárias terão na convivência, refletindo ações que
ocasionaram o momento para uma possível transformação no trabalho dos professores e nas
instituições de ensino. Vajamos o que diz Pimenta e Lima (2004) a respeito do estágio:

O estágio, então, deixa de ser considerado apenas um dos componentes e
mesmo um apêndice do currículo e passa a integrar o corpo de conhecimentos
do curso de formação de professores. Poderá permear todas as suas
disciplinas, além de seu espaço específico de análise e síntese ao final do
curso. Cabe-lhe desenvolver atividades que possibilitem o conhecimento, a
análise, a reflexão do trabalho docente, das ações docentes, nas instituições,
a fim de compreendê-las em sua historicidade, identificar seus resultados, os
impasses que apresenta, as dificuldades. Dessa análise crítica, à luz dos
saberes disciplinares, é possível apontar as transformações necessárias no
trabalho docente, nas instituições (PIMENTA; LIMA, 2008, p. 54).

No momento houve curiosidades, interpretações sobre o funcionamento da escola, ou seja, fatos
acontecem fora do alcance dos olhos de quem observa. O futuro professor, em seu estágio, deve
apreciar a formação, ficando atento à existência dos sujeitos ali presentes que compartilharão
vivências e conhecimentos diários, para que o ensino venha atribuir, não somente a convivência em
sala de aula, mas a interação de todos os grupos sociais que participam da vida escolar. Assim, o
privilégio de poder conviver no espaço escolar, é necessário para confrontar o desenvolvimento do
trabalho educativo dos docentes e outros setores da escola com a teoria vista universidade

No período de regência tivemos a oportunidade na prática pedagógica, utilizando por base alguns
teóricos a forma concreta da realidade escolar, nessa dinâmica Lima (2008) aponta:

...o professor de Estágio passa a articular as atividades com os alunos. Dentro
de suas limitações e possibilidades de tempo, espaço e condições objetivas de
trabalho da universidade, dos estagiários e das escolas recebedoras, o
professor assume o papel de orientador, que é o responsável por um
componente curricular no contexto das disciplinas do curso. Já o olhar atento
do estagiário aproveitará a oportunidade de contato com a escola para
descobrir valores, organização, funcionamento dela, bem como a vida e o
trabalho dos seus professores e gestores... (p. 200)

A abordagem da autora enriquece a nossa perspectiva na convivência que tivemos na escola e com
seus sujeitos, que pudemos contar com a colaboração para concretiza-se a nossa estadia na
instituição na realização do estágio. O projeto em si, desenvolvem características nos discentes em
estágio e enriquece os docentes nas instituições através da propostas trazidas da universidade.
(PIMENTA e LIMA, 2012. p. 220)

Portanto de uma forma geral iremos descrever o que estágio nos proporcionou, como futuros
professores desde a elaboração do projeto, do contato com a realidade em sala de aula, das
realizações na produção das nossas atividades, dificuldades enfrentadas e dos resultados, permitindo
uma reflexão da experiência para um desempenho profissional no futuro.

III Caracterização do Campo de Estágio
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A instituição-campo de estágio, situada na Rua Ribeirópolis, na cidade de Moita Bonita, foi fundada
em 1º de junho de 1991, pela resolução nº 047/CEE, de 09/03/2006. Foi fundado na gestão do
prefeito João Bosco da Costa. Primeiro era um casulo, depois passou para o endereço atual como
anexo da Escola Municipal Terezinha Santana dos Santos, vizinho a antiga delegacia de polícia da
cidade. A estrutura em si foi construída já para o funcionamento da escola, depois se acrescentou
mais duas salas no local onde funcionava a delegacia. E a pouco tempo promovida com mais um
espaço, um pátio que dá acesso a outra rua, ou seja, a escola tem acesso por duas ruas, a rua
Ribeirópolis já citada e a praça Santa Terezinha.

A escola está localizada na área central da cidade, onde há uma diversidade de comércios como,
escolas pública e privada, lojas de roupas, supermercados, lanchonete, bar, oficina, mercearia,
academia, farmácia, salão de beleza, a igreja principal e de alguns órgãos importantes como
prefeitura, secretaria de educação e banco. Esses que são considerados muito importantes, pois
atuam juntamente para o funcionamento de secretarias da gestão atual.

O espaço educacional e a estrutura física foram construídos para fins educativos, sendo que a parte
que dá acesso à outra rua foi projetada, onde fica o pátio de recreações e lanche. A escola é
composta01 secretaria, 06 salas, 04 banheiros (sendo 01 adaptado, 01 dos professores e 02 dos
alunos), 01 cantina, 01 espaço da lavanderia, 02 depósitos (01 é usado como deposito guardar os
utensílios e merenda escolar e o outro usado como biblioteca, sala de vídeo e almoxarifado), 02
pátios (01 pequeno e um grande utilizado como refeitório e parquinho). Assim, é importante destacar
de forma mais explicita a estrutura física da escola. Além de rampa de acesso, a escola possui uma
infraestrutura de ótima qualidade, ou seja, pintura recente, parede sem rachaduras, fiação embutida,
ventiladores de paredes (a cada sala dois), carteiras e cadeiras em ótimo estado de conservação.

A escola funciona das 07h30 às 17h (com intervalo, fecha às 12h e abre às 13h) com as modalidades
de ensino, creche e pré-escola, nos turno manhã e tarde para ambos, atendendo crianças de 02 à 05
anos, nos aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais. Atualmente atende 237 alunos, com
média de 25 por turma, ou seja, creche são 104 alunos e na pré-escola 133. E tendo como protocolo
para matricula, exigindo-se: 01 cópia do RG, 02 fotos 3X4, ter 02 anos ou mais e no caso de
transferência, os critérios da matrícula são: dos dados pessoais acima citados, acompanhado do
histórico escolar da escola anterior. Outro detalhe importante sobre a matrícula é que não precisa
comprovação de renda, pois a escola é pública, com matrícula imediata dentro dos termos que se
pede.

A escola conta na atualidade com um quadro de funcionários de: 01 diretora, 01 secretária, 12
professoras e 03 auxiliares e 04 serventes/merendeiras, e tem as seguintes descrições: a diretora
possui graduação em Pedagogia e pós-graduação psicopedagogia, a secretária com nível superior
em pedagogia, 10 professores com graduação e pós-graduação, 01 com magistério, 01 cursando o 5º
período do ensino superior em pedagogia. No caso dos auxiliares são: 01 formado em serviço social,
01 em licenciatura matemática e 01 em licenciatura letras português, esse com pós-graduação e
especialização em libras. Porém ao decorrer do ano, segundo informações da diretora o quadro de
auxiliares deve aumentar, pois recentemente houve concurso público na cidade e os contemplados
estão sendo contratados. Já nos serviços básicos há 04 funcionárias que divide suas funções entre
merendeira/servente, ambas concursadas como merendeiras.

O mobiliário e os materiais disponíveis para o desenvolvimentos do trabalho escolar têm-se: cadeiras,
carteiras, birôs, lousa (de giz e pincel), armários (matérias didáticos e de higiene pessoal dos alunos),
estantes (brinquedos e livros de coleções infantis), prateleiras (usadas para guarda a lancheiras dos
alunos em cada sala), papel, tesoura, cola, giz de cera, lápis de cor, jogos educativos como de
encaixe, boliche, xadrez, jogos da memória, formas geométrica e pingue-pongue, TV, aparelho de
DVD, livros de coleções infantis, caixa de som, impressora, colchonete, Datashow, escorregadoras
em formato geométrico.
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Através dessas descrições percebe-se os determinantes para que uma escola possa ter um bom
funcionamento, não somente pela estrutura física, mas pelos envolvidos. Lima (2008):

...a análise sobre o papel social da escola, por meio do levantamento de
dados, registro e documentos oficiais, pode trazer valiosas informações para
uma visão de conjunto das necessidades e problemas, das possibilidades e
avanços da instituição escolar. Trata-se do estagiário aprofundar os
conhecimentos teóricos e práticos sobre a escola, não mais de forma
descomprometida, mas com o olhar de professor. O diagnóstico da escola é
uma das atividades relevantes para a compreensão da realidade... (p. 202)

Dessa forma ficamos atualizados de todos os processos burocráticos e rotineiros que ocorrem na
instituição não ficando só no contexto de sala de aula. Para assim poder entender como estar
distribuído as funções e os cargos para o funcionamento da escola.

Para colaborar sempre mais com o bem estar da clientela atendida, a escola tem como objetivo
previsto no PPP (Projeto Político Pedagógico, 2012) “garantir o direito à educação escolar pública e
de qualidade proporcionando condições adequadas para a promoção do bem estar, seu
desenvolvimento, físico, intelectual, moral e social, à ampliação de suas experiências nas diferentes
linguagens, oral, verbal, matemática, gráfica e estimulando o interesse da criança pelo processo de
conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade”.

Em uma conversa informal com a direção da escola, estão acontecendo a reformulação do
PPP(2012), nisso serão mudadas e acrescentadas algumas finalidades. A equipe diretiva em parceria
com a secretaria de educação e a prefeitura municipal de Moita Bonita está revendo os projetos, para
ver o que pode ser acrescidos, já que a escola trabalha com dois projetos: alimentação saudável e
saúde bucal.

Diante disso, percebe que muitas vezes, o PPP não dar conta das problemáticas existentes na
escola. Para corroborar com a ideia, Lima (2008, p. 202) “É preocupante a burocratização do Projeto
Político-Pedagógico e o distanciamento dos professores das decisões coletivas da escola”, nesse
contexto, o PPP, passar a ser um papel escrito com pouquíssimas utilidades.

Então, os projetos elaborados na escola fundamenta algum déficit que os alunos atendidos apresenta.
O projeto alimentação saudável tem como objetivo incentivar as crianças a comerem mais frutas e
legumes, deixando os alimentos industrializado, além do cardápio da escola, os pais mandam lanche
todos os dias, por isso foi estabelecido que duas vezes por semana as crianças tenham que trazer de
casa alimento como frutas, sucos entre outros, desde que se encaixe na categoria de saudável. Para
acompanhar esse trabalho, a escola, tem o respaldo de uma nutricionista que prepara e acompanha o
cardápio mensal, as vezes pessoalmente na escola, outras via e-mail. Todo dia a merenda é
diferente, só se repete quando há atraso na entrega por parte do fiscal da merenda ou se umas das
funcionárias que prepara o lanche faltar.

Para que se cumpra esse projeto o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) juntamente
com a lei Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009, estabelece medidas para que as escolas recebam
alimentos saudáveis respeitando a cultura e hábitos alimentares de cada região, dando contribuição
para o rendimento escolar dos alunos. Imitando esse modelo, a escola promove dois dias semanais
de alimentos trazidos de casa pelos alunos sendo obrigatório as frutas e sucos, pois para que tenham
sucesso na busca por hábitos alimentares saudáveis, não basta só retirar os alimentos não saudáveis
da cantina isso não muda a situação. É necessário que se faça ações focadas nas crianças e nos
pais, para esclarecer aos pais sobre a importância da boa alimentação e estimulá-los a cuidar da
rotina alimentar dos filhos (BRASIL, 2009).

A respeito do projeto higiene bucal, tem-se o serviço odontológico faz-se presente na escola uma vez
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por semana para acompanhar os alunos e seus hábitos de higiene bucal, observando esses, através
da escovação. E quando necessário o aluno é deslocado para o posto médico da cidade, para alguns
tratamentos específicos, como limpeza, obturação e até mesmo extração. Esses projetos acabam
atendendo a algumas necessidades básicas da vida em família dos alunos, sendo um incentivo para
hábitos saudáveis, buscando contribuir para o crescimento intelectual e físico dos mesmos. No artigo
4º da LDB, no VIII parágrafo aborda que o “atendimento ao educando, em todas as etapas da
educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde” traz benefícios para a vida do estudante e na aprendizagem.

Já na sala que fizemos nossa observação de estrutura, organização e de turma. As características
são as seguintes: nas laterais, murais e atividades realizadas por alunos, centopeias (01 com
numerais e 01 com o alfabeto maiúsculo), no fundo da sala estante do cantinho da leitura, armário e
prateleira que guarda lancheiras dos alunos e cartaz de balões com as datas de aniversários dos
alunos e ao meio 06 mesas (todas as com quatro cadeiras). A turma é da pré-escola (jardim II), com
24 alunos, sendo 09 meninas e 14meninos e uma desistência.

Em todos os aspectos, esse contato direto com a escola, seus professores, alunos, direção e
funcionários de modo geral traz consigo traços de como o ambiente educativo funciona. As
características que a escola contêm começa pelos profissionais, mas também estar relacionada à
parte estrutural e seus equipamentos.

IV Práticas educativas na escola: relato da experiência

O estágio foi uma obrigatoriedade curricular da disciplina de Estágio Supervisionado, no qual fomos
orientadas desde planejamento através de leituras e reflexões, observação de aula e da rotina da
escola e no período regência, quando assumimos as atividades da turma por 10 dias. Nesse período
foram feitas observação de coleta de dados da escola, das aulas e do planejamento para que o
professor seguiria no período que estivemos atuando na turma. Dessa forma,

o professor de Estágio passa a articular as atividades com os alunos. Dentro
de suas limitações e possibilidades de tempo, espaço e condições objetivas de
trabalho da universidade, dos estagiários e das escolas recebedoras, o
professor assume o papel de orientador, que é o responsável por um
componente curricular no contexto das disciplinas do curso. Já o olhar atento
do estagiário aproveitará a oportunidade de contato com a escola para
descobrir valores, organização, funcionamento dela, bem como a vida e o
trabalho dos seus professores e gestores. (LIMA, 2008. p. 200)

Nesse sentido, o que garante o sucesso ou fracasso não é a forma avaliativa, nem o que deu certo no
momento que estava ocorrendo a experiência de atuar como docente, mas sim toda a noção de uma
realidade que é vivenciadas todos os dias por professores que atuam na profissão professor.

A parti de agora, vamos descrever nossa experiência como docente da turma que estagiamos. Para
desenvolver nossas atividades usamos música e movimento nas atividades lúdicas que ocorriam
antes, durante ou depois das aplicações dos conteúdos abordado a cada dia para dinamizar e com o
propósito de estimular as crianças a realizar a tarefas que envolvessem práticas com a coordenação
motora, não somente das mãos, mas do corpo em geral.

Então, na turma que fizemos a aplicação do projeto de estágio percebemos que alguns tem
dificuldades de escrever, por isso optamos por mais atividades que eles não escrevessem tanto, mas
que estimulassem a tonificação das mãos e corpo. As atividades eram mais relacionadas a
brincadeiras que proponha movimentos e em sua maioria com músicas para que pudéssemos
proporcionar momentos de alegria, diversão e aprendizado. Todos as músicas sempre
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correlacionadas com o conteúdo do dia.

No período da regência, trabalhamos 10 dias letivos no projeto Música e movimento. Além das
músicas já inseridas na rotina deles pela professora no momento da acolhida, levamos as que
escolhemos para realizar o projeto, com conteúdo educativos abordando o tema do dia, dessa forma,
todos esses dias, após a acolhida começava nosso momento de socialização com os alunos, sempre
numa roda para que todos pudessem estar próximo, só saímos para as carteiras no momento das
atividades e outros acontecidos.

Para iniciar a regência, nos estagiarias, fizemos uma abordagem para inserir o conteúdo com a
música da vogal “A”, cartaz com imagens com animais e objetos que começam com “A” procurando
saber o que os alunos conhecia do assunto. No caso do cartaz ficou exposto a semana inteira na
lousa para que eles não esquecessem. Eles demostravam saber muitas coisas que começavam com
a vogal “A”. Mas ao passarmos uma atividade de pontilhado para cobrir a vogal em questão,
percebemos a dificuldade do tracejo na maioria das crianças.

Outra atividade realizada nesse dia, utilizamos bambolês, enquanto umas crianças segurava-os eles
passavam engatinhado por dentro, depois com um circuito pulavam dentro do bambolê até chegar o
outro lado, procurava a vogal “A” voltava e falava uma palavra que começasse com a mesma. Nessa
atividade, os alunos ficaram muitos dispersos, pois não estavam acostumados com ludicidade e
conteúdos juntos, ainda vale ressaltar que não conseguimos concluir a proposta, pois procurávamos
interação da brincadeira com o conteúdo, mas por não estarem aptos aos dois juntos levavam como
momento de recreação.

Apesar desse acontecimento, alguns dos alunos demostraram o entendimento do assunto de forma
oral. Nessa atividade com bambolês, movimento do corpo e aprendendo a vogal “A” com palavras que
começam com essa letra constrói-se vivências que possibilitam a movimentação do corpo, o
reconhecimento do espaço e de suas especificidades. (BRASIL, 2009). Além de fortalece a relação de
coleguismos com outros sujeitos decorrente da ação, promove a união, a parceria, trabalho em grupo
contribuindo para o desenvolvimento pessoal e social na vida escolar, familiar e social.

No dia seguinte trabalhamos o conteúdo higienização bucal, inicialmente com um “jogo da maleta”,
depois com formas geométrica e cores. Na proposta desse dia tivemos jogos e brincadeiras e música
para acompanhar que continha explicação dos conteúdos. Na abordagem da higienização seus
conhecimentos prévio sobre o assunto era perceptível, mostrando conhecer bem a maioria dos
materiais para uma boa escovação e concretizando com uma boa escovação para observamos que
realmente entendeu o processo de higienização bucal. Os alunos gostaram dessa atividade,
principalmente na hora de pôr em prática que sabiam escovar seus dentes perguntando se ia ter de
novo na próxima aula.

Atividades sobre higiene bucal, exposição em cartaz e música da vogal “A”. Nesse processo de
aprendizagem trabalhar com objetos, imagens e músicas faz com que as crianças tenham uma
aprendizagem mais eficaz do conteúdo. Assim, “Manipulação de materiais, objetos e brinquedos
diversos para aperfeiçoamento de suas habilidades manuais” significante para o desenvolvimento
cognitivo, psicológico e motor da criança. (BRASIL, 1998).

A outra abordagem do dia foram os conteúdos formas geométricas e cores primárias, explicamos
demostrando com objeto e cores e na explicação da música através de um vídeo. No momento da
realização da tarefa, eles ficaram dispersos novamente, pois queriam continuar vendo os vídeos. Eles
não tinha esse processo de ouvir música, assistir vídeos contendo-as.

Na aula seguinte, foi trabalhado a criatividade das crianças através de desenhos, pinturas,
começamos pela história “O elefante Elmer” contada de forma lúdica e em seguida trabalhado a
psicomotricidade através de recorte e colagem, com papel emborrachado picado e crepom, e diversas
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músicas com o tema do elefante colorido. Foi interessante perceber em cada processo que os alunos
no início de cada aula na rodinha, eles sempre se lembravam das músicas e história contada, víamos
que cada um deles tinha uma percepção diferenciada, onde acreditamos que isso se dá por conta de
cada um ser de famílias diferentes e comportamentos variados.

A Realização de atividades com papel crepom, cobrindo a vogal “E”, história cantada, e
emborrachado cortado trabalhando as cores e formas geométricas. As experiências de leituras, com
apreciação da linguagem e escrita, no caso dessas crianças através de desenhos, contribuem para o
conhecimento de vários gêneros textuais. (BRASIL, 2009) Trabalhamos a socialização linha fechada e
abertas, no início com barbante, depois com eles próprios.

Em outra aula assistimos juntos um filme “Ta chovendo hambúrguer 2”, logo depois do filme tiramos
algumas dúvidas que surgiram naquele momento sobre o filme, esse momento foi muito gratificante,
pois percebemos a interação de nós estagiárias com os alunos. Deste modo, percebemos que cada
vez mais ficávamos mais próximas das crianças, onde eles passaram a confiar mais em nós e no
trabalho que estávamos realizando. Na sequência tivemos atividades de recreação proporcionada
pela escola feita de forma livre.

Nas duas aulas seguintes foram trabalhados as partes do corpo com atividade lúdica mapa “EU”,
retomamos formas geométricas, com pinturas de desenhos e uso de massa modelar, vogais “A” e “E”
com músicas que fazia movimentação do corpo e atividades que proporcionava o desenvolver da
coordenação motora principalmente da mão. Tivemos também fabulas, que relacionamos com as
letrinhas estudadas, pedimos pra eles procurar no texto e reconto oral. Nestes dias pudemos perceber
melhor que eles estavam pegando o ritmo da dinâmica do nosso trabalho de experiência, participando
mais atentamente das atividades, das danças que movimentava o corpo, entusiasmado com o que ia
acontecer no dia seguinte.

Em outro dia as atividades foram contos infantis (ex. Nina e o Bicho papão), retomamos as vogais “A”
e “E” com a atividade lúdica para cobrir as vogais com barbante e em sequência pontilhadas para
aprimorar a pratica, fizemos também nosso momento de músicas que tinha movimentos. Eles
gostavam muito, pois socializavam como era que fazia os movimentos com os colegas e com nos
estagiarias e a professora regente, muito eufóricos do que estavam aprendendo.

Nas atividades seguintes trabalhamos dois dias de aula com as seguintes atividades: valores, pois no
decorrer da regência sentimos a necessidade, por um episódio que ocorreu do colega empurrar e
bater o outro. Esse assunto abrangia o “eu” pessoal e o cuidado com o outro, demostrando de forma
que eles entendessem que somos preciosos para nós, para nossa família, e para as pessoas que
amamos.

Na atividade eles olhavam um espelho dentro da caixa, mas não podia contar aos outros pois, quando
eles se aproximavam falamos o quanto o/a aluno/a era importante e que devia cuidar muito bem
daquele tesouro que tinha visto. Depois pedimos para eles desenhar seu rosto e socializamos o que
devíamo-nos fazer para não machucar, nem magoar o coleguinha. Para que eles aprendessem que
devemos compartilhar as atividades colocamo-los frente a frente, para realizar uma atividade na qual
ao parar a música, a criança tinha que pegar um objeto(bola), quem pegasse mais rápido continuava
na brincadeira, depois repetiam o processo inverso. Aproveitando o que se tinha trabalhado nessa
aula para aborda o conteúdo família e espaço, instigando como era a família de cada um (composição
familiar), como era o local que elas moravam, depois para melhor socialização do conhecimento
passamos vídeos com músicas que falava da família e de sua origem e reconto oral do que eles
tinham visto.

Trabalhando movimentos com o corpo e interação aluno/professor, aluno/aluno, socialização dos dias
de vivência na turma. Por conta de atividades com essas é que as escolas de Educação Infantil
precisam adequar seus ambientes físicos e sociais para que os alunos se sintam acolhidos e
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confortáveis ao adentrar neste espaço educativo (BRASIL, 1998).

Na finalização do estágio de regência iriamos trabalhar orientação espacial, e dinâmicas com trilha,
mas não o fizemos. Então foi sugerido par gente a história oral e música cantada do coelhinho da
pascoa, e depois a socialização do trabalho que fizemos conjuntamente.

A avaliação desses dias foi feita de forma oral, contextualizando sobre as brincadeiras e atividades
que eles mais gostaram. Talvez por não fazerem atividades lúdicas com inserção de conteúdos nas
aulas com a professora regente, eles ficavam dispersos. Sendo,

A docente da turma nos disse que é não é viável trabalhar o lúdico todos os dias, sendo que a escola
tem suas regras e os pais exigem muito do professor e acaba que as únicas atividades lúdicas que
ocorrem são uma vez semanalmente, assim mesmo é aula de vídeo, sem fundamento educativo ou
recreação livre e das datas comemorativas.

O lúdico pode não ser a porta chave para a aprendizagem e o conhecimento, mas são essas
atividades que proporcionam a maior interação dos alunos dentro da sala. Outras brincadeiras foram
inseridas no contexto, apesar de não conseguirmos uma melhora significativa na coordenação
motora, sabemos que esse processo leva tempo para desenvolvimento dos alunos, sejam na
coordenação motora fina ou grossa.

O que chamou-nos a atenção nas práticas das atividades foi a contribuição que os alunos da turma
nos acrescentou para vida profissional. Nem todas as atividades que planejamos saíram de acordo
com o nosso objetivo, isso nos faz repensar a forma da abordagem, no planejamento, nos imprevistos
e dos desafios que iremos enfrentar futuramente.

V Algumas Considerações

A experiência no estágio, através de observações e vivências na escola e na sala de aula foram muito
proveitosas. Primeiro por adquiri conhecimentos específicos do cotidiano escolar, do contato direto
com a realidade dos alunos e por último, pela relação de estagiário/aluno/professor. Nessa
perspectiva, nos faz refletir sobre o que irá nos servir de base para nosso desempenho como futuras
professoras.

Diante a nossa chegada fomos bem recepcionadas pela parte da gestão, professores e funcionários,
isso nos fez entender, o quanto a equipe da escola é acolhedora. Isso nos possibilitou ter mais
confiança ao nos inserir no contexto da escola e dos alunos.

Nas várias situações que ocorreram na escola e principalmente na sala de aula, nos pôs a pensar
significativamente no dia a dia e nos problemas que iremos nos deparar futuramente! Como resolver
essas questões sem tirar o foco do objetivo real de construir um processo de aprendizagem com o
aluno, quebrado barreiras e contratempos que ocasionalmente possa ocorrer.

O estágio foi uma contribuição concreta da realidade escolar que a disciplina proporcionou aos
discentes, especificamente nesta vivência, o conhecimento, a prática, as dificuldades, as realizações
e a aprendizagem traz um significado engrandecedor para o aluno em formação, promovendo assim,
um esclarecimento das teorias educacionais que por vezes são questionadas. Assim, o Estágio na
Educação Infantil proporciona a participação do discente ativamente na realidade da sala de aula. Os
acadêmicos podem colocar em prática teorias e aprendizagens e assim complementar sua formação
universitária, repensando a profissão a seguir e levando em consideração a experiência de ter atuado
como docente.

O Estágio é uma etapa muito importante para a vida acadêmica do estudante, especialmente do
licenciando, pois é durante esse momento que temos contato direto com nossa futura profissão,
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colocando em prática elementos da teoria que estudamos na universidade, como também desperta
novas expectativas para a rotina universitária, trazendo novas aprendizagens e conceitos contribuindo
com o desempenho social e estudantil, além de trocar ideias com outros educandos sobre as várias
experiências.

A prática do Estágio Supervisionado II trouxe significativas contribuições para nosso saber, foi uma
possibilidade de amadurecimento tanto pessoal, quanto profissional, pois o estágio de regência
favorece a descoberta, no processo dinâmico de aprendizagens. Com a realização desse Estágio foi
possível enriquecer o aprendizado referente à prática docente, pois durante esse momento
percebemos diferentes aspectos implícitos em uma sala de aula na função de educador. De modo
que estamos plenamente realizadas com o Estágio e com os frutos que pudemos colher.

Essa experiência de estágio foi um tanto prazerosa, de modo que as aprendizagens se reafirma, as
concepções e modo de se realizar na sala de aula, passa a ter mais eficácia, ou seja, mais
segurança. Com base nas observações feitas, concluímos que o estágio nos serve de familiarização
com o ambiente escolar, que por meio dessa experiência percebemos o ensino como um grande
desafio a ser enfrentado, onde se leva em consideração o reconhecimento do espaço escolar, a
realidade do aluno e um planejamento adequado a clientela.

Portanto, nós como futuras pedagogas/professoras termos o desafio e o compromisso de fazer a
diferença no meio educacional, para que não venhamos reproduzir práticas de um modelo de
educação imposto pelo sistema e pelo comodismo de alguns profissionais da área, onde a prioridade
é transmitir conteúdos, ao invés de desenvolver habilidades do aluno e construir conhecimentos para
o desenvolvimento cognitivo, motor, intelectual e social.
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