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RESUMO

Este artigo enfatiza práticas educativas desenvolvidas durante a realização de Estágio
Supervisionado do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe. Debruça-se de modo
específico, sobre a experiência vivenciada em turma de Jardim III da Educação Infantil, na Escola
Municipal Tia Marinete, localizada no município de São Cristóvão, Sergipe. O estudo aprofunda
reflexões sobre o trânsito de estagiários entre Universidade e Instituições escolares, ressaltando a
contribuição social da prática do Estágio Supervisionado, na formação do professor. O suporte
teórico-metodológico está fundamentado na História da Formação Docente, tendo como base os
conceitos de Educação e Estágio Supervisionado. Compreende-se que a socialização de resultados
dessa prática pode contribuir para um alinhamento maior entre as teorias acadêmicas e as práticas
desenvolvidas na escola.

Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Educação Infantil. Práticas Pedagógicas. Vivências.

ABSTRACT

This article emphasizes educational practices developed during the Supervised Internship of the
Pedagogy Course of the Federal University of Sergipe, Brazil. It focuses specifically on the lived
experience in the classroom Garden III in early Childhood Education, in the Escola Municipal Tia
Marinete, located in the municipality of São Cristóvão, Sergipe, Brazil. The study deepens reflections
on the transit of trainees between University and school institutions, highlighting the social contribution
of the practice of Supervised Internship, in the teacher training. The theoretical-methodological support
is based on the History of Teacher Training, on the concepts of Education and Supervised Internship.
It is understood that the socialization of results of this practice can contribute to a greater alignment
between the academic theories and the practices developed in the school.

Keywords: Child education. Experiences. Pedagogical practices. Supervised internship.

RESUMEN

Este artículo enfatiza prácticas educativas desarrolladas durante la realización de prácticas
supervisadas del Curso de Pedagogía de la Universidad Federal de Sergipe. Se ocupa de modo
específico, sobre la experiencia vivenciada en clase de Jardim III de la Educación Infantil, en la
Escuela Municipal Tia Marinete, ubicada en el municipio de Sao Cristóvao, Sergipe. El estudio
profundiza reflexiones sobre el tránsito de alumnos entre Universidad e Instituciones escolares,
resaltando la contribución social de la práctica de la etapa Supervisada, en la formación del professor.
El soporte teórico-metodológico está fundamentado en la Historia de la Formación Docente, teniendo
como base los conceptos de Educación y prácticas supervisadas. Se entiende que la socialización de
resultados de esta práctica puede contribuir a una mayor alineación entre las teorías académicas y las
prácticas desarrolladas en la escuela.

Palabras clave: Educación Infantil. Experiencias. Prácticas pedagógicas. Prácticas supervisadas.

INTRODUÇÃO

A temática relativa aos estudos e pesquisas sobre Estágio Supervisionado, tem sido abordada no
campo acadêmico, sobretudo, buscando verificar as contribuições dessas vivências para a produção
do conhecimento. Neste sentido, este artigo tem como objeto a experiência vivenciada em uma turma
de Jardim III da Educação Infantil, na Escola Municipal Tia Marinete, localizada no município de São
Cristóvão, Sergipe.
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Ressaltando-se a importância da pesquisa como princípio formativo, bem como a dimensão de
preparar professores autônimos e sujeitos ativos no processo do conhecimento, o estudo investiga o
envolvimento da comunidade acadêmica com vivências e experiências geradoras de aprendizagem.
O Estágio Supervisionado na Educação Infantil é uma etapa importante na formação de estudantes
do curso de Pedagogia, tendo em vista que, além de abranger atividades de observação de práticas
pedagógicas, análise e reflexão de dados observados e coletados, também propicia aos futuros
professores a oportunidade de produzir e ministrar uma proposta didática para a Educação Infantil.
Esse estágio constitui o primeiro momento de exercício da docência, para os estudantes que ainda
não são professores.

Com relação aos discentes do curso de Pedagogia que já estão em sala de aula e já exercem o
magistério na Educação Infantil, o estágio caracteriza-se como um momento de reflexão de sua ação
pedagógica. Isso porque, ao realizar o estágio, o docente tem a oportunidade de repensar suas
práticas e alinhar os conhecimentos teóricos vistos durante o curso à sua experiência, na busca de
solução de problemas com os quais se depara no cotidiano escolar. Para esses profissionais, o
estágio funciona, portanto, como uma formação continuada.

Considerando o contexto de realização do Estágio Supervisionado, podemos afirmar que este
constitui uma ponte entre a universidade e a escola, tendo em vista que, embora essas duas
instituições desenvolvam processos de ensino, elas apresentam especificidades culturais e têm
“características, objetivos, estrutura e funcionamento” distintos (PIMENTA E LIMA 2008, p. 107). A
travessia dessa ponte ocorre quando os estudantes conseguem refletir sobre o fazer docente e o
contexto escolar a partir das peculiaridades ali presentes e não como uma extensão ou oposição do
contexto universitário.

Considerando a “Pedagogia” como “prática de ensinar”, o Estágio Supervisionado em Educação
Infantil, enquanto disciplina que compõe a matriz curricular do curso de Pedagogia, é fundamental
para que possamos compreender, dentre outras questões, a relação indissociável entre o educar e
cuidar inerentes a essa fase da educação da criança, bem como as peculiaridades de sua maneira de
aprender. Além disso, o estágio apresenta-se como um momento de convergência entre as
“experiências pedagógicas vivenciadas no decorrer do curso” (PIMENTA; LIMA, 2011, p. 102) e as
práticas desenvolvidas em sala de aula, isto é, entre a teoria e a prática.

Nesse contexto, o objetivo deste artigo é apresentar uma análise reflexiva sobre práticas da docência
na Educação Infantil durante a realização do Estágio Supervisionado. A relevância da pesquisa
consiste em ressaltar a contribuição social da prática do Estágio na formação do professor,
promovendo o envolvimento de discentes da universidade, professores da escola e comunidade em
geral, ao acesso de conhecimentos diversos, e ainda, contribuir para a História da formação docente,
com divulgação de práticas educativas diversificadas.

ENTRE O EDUCAR E O CUIDAR

Educação não é sinônimo, restritamente, de ensino. Ela tem uma dimensão maior, conforme postula a
Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394./96) e o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil
(RCNEI) ao reafirmarem a importância de se educar cuidando. Assim, quando planejamos atividades
como brincadeiras nas quais crianças têm que interagir entre si, devemos estar atentos para que elas
não se machuquem. Somado a isso, durante o intervalo, as funções do educar e do cuidar não
cessam. Esse momento é bastante propício para que as crianças desenvolvam noções de cuidado de
si, brincando sem se machucar, respeitando as outras crianças e aprendendo a compartilhar os
espaços recreativos com todos da escola.

Nesse contexto, o RCNEI, ao conceituar educação ressalta a interligação e a interdependência entre
os processos de aprendizagem e de desenvolvimento. Assim, atividades pedagógicas que forem
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desenvolvidas em uma turma de Educação Infantil precisam propiciar às crianças não somente o
aprendizado de conteúdos, mas também o desenvolvimento de habilidades. Isso pode ser
exemplificado com o uso de histórias infantis para apresentar conteúdos de português, matemática e
também de outras disciplinas.

Nesse sentido, concordamos com Abramovich (1997) quando afirma que ouvir histórias pode
estimular o desenvolvimento de várias habilidades da criança, como desenhar, brincar, escrever,
escutar, pensar e imaginar, além de sentir emoções várias: raiva, bem-estar, medo, alegria,
tranquilidade etc. Durante a contação de história e a leitura dramatizada, podemos constatar alguns
desses potenciais da leitura. Por exemplo, durante nossa prática em sala de aula, na contação da
história “E o dente ainda doía”, as crianças ouviram as historias atentamente e não tiveram
dificuldades para imaginar um remédio que sarasse a dor de dente do jacaré, personagem da história.

Ao discutir especificidades de ser professora na Educação Infantil, Silva (2016) observa que essa
atuação profissional requer que a docente assuma um papel social e político no qual a criança é
reconhecida como um sujeito de direito que precisa não somente de cuidado, como também necessita
vivenciar, na escola, experiências enriquecedoras que lhes propiciam o acesso ao conhecimento e ao
patrimônio cultural da sociedade. Vale ressaltar que isso não significa transmitir conteúdos para as
crianças, sem considerá-las como sujeitos ativos na construção do saber. Ser professora na
Educação Infantil é, sobretudo, mediar o desenvolvimento das dimensões cognitiva, física, social,
afetiva e cultural da criança.

Libâneo et. al. (2012) coaduna com essas ideias ao comentar o papel da escola no desenvolvimento
das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas das crianças por meio de conteúdos de
aprendizagem. Assim, o planejamento de atividades para o exercício da Educação Infantil deve
propiciar às crianças experiências práticas, a exemplo de manipulação de massinhas, dobraduras,
colagem, dança, jogos, dentre outras, nas quais, elas possam desenvolver suas potencialidades
físicas. Froebel (apud Arce, 2002) também ressalta a importância das atividades manuais e dos jogos
para o desenvolvimento infantil. Durante a realização do estágio, percebemos que essas práticas
contribuem muito para que os sujeitos infantis aprendam a conviver harmoniosamente com os
colegas.

Somado a isso, ressaltamos a importância do planejamento das atividades diárias na Educação
Infantil para o êxito, qualidade e bom andamento das práticas em sala de aula. Porém é importante
ressaltar que os planos de aula não devem ser considerados documentos rígidos e absolutos,
conforme adverte Libâneo (1992). Assim, ciente dessa flexibilidade, a professora que atua nessa
etapa da educação escolar, de acordo com eventualidades e mudanças que possam surgir na
programação da escola, deve estar pronta a realizar o redimensionamento de atividades, pensando,
sobretudo, na aprendizagem das crianças.

A ESCOLA CAMPO E A TURMA VISITADA

A Escola Municipal Tia Marinete, está localizada na Rua Belo Horizonte, no Centro da Cidade de São
Cristóvão e funciona nos turnos matutino e vespertino. No período da realização do estágio, a
Educação Infantil era composta por três turmas: Jardim I, II, III e pelo 1º ano do Ensino Fundamental,
tanto no turno da manhã quanto à tarde. A escola atende uma população de classe socioeconômica
baixa. O espaço físico dessa instituição, embora seja pequeno (parece ser um imóvel residencial
adaptado para a escola), é bem arejado e organizado. Sua estrutura é composta por quatro salas de
aula, a diretoria, o refeitório, o pátio (que funciona no quintal da residência) e três banheiros.

A turma onde foi realizado o estágio era o Jardim III, na qual estavam matriculadas 22 crianças, duas
a mais do que o número de alunos recomendado pelo Parecer CNE/CEB nº20 – 11/11/2009, para
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turma na Educação Infantil. Entretanto, nem todas frequentavam as aulas. O estágio foi precedido por
um período de três dias de observação da realidade escolar e do exercício docente da professora
titular e da turma de Educação Infantil. Essa é uma etapa preparatória para a realização da prática.

No período de observação, constatou-se uma oscilação no quantitativo de alunos presentes na aula,
fato repetido no período de aulas práticas. Percebe-se que essa situação gera impacto no nível de
aprendizagem da turma, pois enquanto algumas crianças já estão começando a aprender a ler, outras
ainda não conseguem escrever o próprio nome.

A sala de aula dessa turma era bastante decorada. Nas paredes, havia vários tipos de alfabeto, além
dos números de 0 a 10 e diversos painéis. Dentre esses painéis estão “Como está o dia”, “Quantos
somos”, “Aniversários”, “Calendário”, “Palavras mágicas”, “Diga não ao preconceito” etc. As carteiras
são de cores variadas e o tamanho está adequado à idade das crianças, porém esses móveis
estavam organizados em fileiras. Durante a observação, notamos que essa forma de organização
dificultava a mediação da professora, assim como a interação entre as crianças durante a realização
das atividades.

Nesse sentido, concordamos com a afirmação de Forneiro (1998), de que a sala de aula é um terceiro
educador, que influencia significativamente as experiências de aprendizagem das crianças,
estimulando habilidades, fortalecendo o desejo de aprender ou lhes impondo limites. Assim, ao
mesmo tempo em que a decoração da sala observada a transforma em um ambiente alfabetizador, a
disposição das carteiras limita as interações e o compartilhamento de aprendizagens das crianças
entre si e com a professora.

PRINCIPAIS DADOS COLHIDOS NO PERÍODO DE OBSERVAÇÃO

No primeiro dia da observação, havia 12 crianças presentes e a professora estava ensinando a família
da letra “b”. Depois disso, com a mediação dela, as crianças realizaram uma leitura individual de um
texto do livro didático e, em dupla, recortaram palavras com a letra “b” em páginas de livros
distribuídas pela professora. Ao final dessas atividades, iniciou-se o horário do lanche, das 14 horas e
50 minutos às 15 horas.

Após o lanche, a professora escreveu no quadro a seguinte charada: “Tem no barco/ Na boca/No baú
e na botina”. Leu o texto com as crianças. Perguntou qual era a resposta da charada e pediu que a
turminha procurasse a família da letra “b” em texto do livro didático. As palavras recortadas antes do
intervalo foram coladas por cada criança em seus cadernos. Prosseguindo, as crianças dançaram a
musica “Dona Aranha”, brincaram de massinha de modelar e fizeram desenhos livres. A aula
encerrou-se às 16 horas e 30 minutos.

Obervamos ainda que, nesse dia, uma das alunas passou o turno inteiro chorando e sem integrar com
as atividades propostas pela professora. Além disso, nem todas as crianças realizaram as atividades
completamente, pois aquelas mais adiantadas terminavam suas tarefas e a professora passava outra
para a turma inteira.

No segundo dia de observação, a professora iniciou a aula fazendo o cabeçalho composto pelo nome
da escola, do aluno, da turma e a data. Fez, com as crianças, a contagem dos alunos presentes. Para
tanto, ela pediu que uma das crianças contasse quantas meninas havia na sala e anotou o número no
quadro (havia nove meninas). Depois pediu a um menino que contasse o número de meninos (havia
cinco meninos) e também anotou para que as crianças pudessem fazer a soma. A docente pediu
ainda que elas escrevessem de 0 a 9 e de 0 a 5, isto é, os números que representam as meninas e os
meninos, respectivamente.

A segunda atividade do dia também foi de matemática. A professora deu uma folha impressa para
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cada uma das crianças, na qual existia o desenho de uma galinha e vários ninhos para colocar
quantidades de ovos neles (de 1 a 10) e o seguinte texto “A galinha do vizinho / Bota um ovo
amarelinho”.

A terceira atividade realizada pelas crianças consistiu em uma colagem, nos cadernos das crianças,
de palavras que se iniciam com letra “b”. Durante essas duas últimas atividades, a professora colocou
músicas infantis para as crianças ouvirem. A quarta atividade foi do livro didático adotado na turma.
As crianças escreveram a letra inicial de cada figura em um alfabeto ilustrado. Ao final dessa
atividade, iniciou-se o intervalo.

Depois do intervalo, as crianças brincaram, durante 20 minutos, com brinquedos variados (bonecas,
blocos de montagem, carros, cavalinho); fizeram uma atividade de pintura da bandeira brasileira e
realizaram uma leitura individual de palavras com a letra “d” sob a mediação da professora.

No terceiro dia de observação, a professora iniciou a aula novamente fazendo a contagem dos alunos
presentes na sala. Havia nove meninas e oito meninas. Quando as crianças encontraram o resultado
da soma das meninas e dos meninos, a docente pediu para que elas formassem pares. Solicitou
também que a turma contasse quantos alunos faltaram a esta aula. (22 crianças matriculadas – 17
crianças presentes na aula). Continuando a aula, ela fez uma chamada cantando com a música a “A
canoa virou” citando o nome de uma das crianças. Ao ouvir seu nome a criança pegava a plaquinha
com a professora e colocava no painel de chamada.

A terceira a atividade da aula foi um ditado. A docente distribuiu um pedaço de papel com um
retângulo, um espaço para colocar o nome do aluno e uma numeração de 1 a 10. As palavras ditadas
foram: bola, ali, Lili, boa, boneca, Lia, obá, cola, menina, boi. Ao concluir o ditado, a professora
escreveu as palavras no quadro, mas como as letras ficaram pequenas e a sala é muito clara, as
crianças tiveram dificuldade de enxergá-las dos seus respectivos lugares. Assim, elas se levantavam
e iam até o quadro olhar as palavras escritas pela professora.

A quarta atividade foi do livro sobre a utilidade dos animais. A professora pediu que as crianças
encontrassem a página da atividade. Como algumas não conhecem os números, as outras ficavam
tentando ajudá-las. A proposta trazia um sapo, um burro e um cachorro e a pergunta era qual dos três
animais carrega a gente no ombro. As crianças tentaram fazer a tarefa (descobrir qual era o animal e
pintá-lo) e depois a professora corrigiu com elas. Após essa tarefa, elas foram para o recreio.

Quando retornaram do recreio, as crianças fizeram desenho livre. Enquanto a maioria das crianças
desenhava, a professora fazia leitura individual com algumas delas no birô. Cada criança leu um texto
diferente e algumas não participaram dessa tarefa.

A última atividade desta aula foi um dever de casa, copiado do quadro, no qual as crianças tinham
que completar a palavra bola (BOLA; BOL__; B__L__). Cada criança escreveu a tarefa em seu
caderno e a professora corrigiu essa escrita. Assim, como nos dias anteriores elas demonstraram
dificuldade de enxergar aquilo que a docente escreveu no quadro.

VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIA PRÁTICA

Após esse período de observação, e tendo em mãos as sugestões da professora sobre quais
conteúdos poderíamos aprofundar, realizamos o planejamento de cinco aulas práticas,
preferencialmente buscando meios de trabalhar os conteúdos a partir de histórias infantis. Também
produzimos alguns recursos didáticos para a realização dessas aulas. A seguir descreveremos as
atividades desenvolvidas em cada dia.

Iniciamos a primeira aula organizando as carteiras em círculo e fazendo a contagem das crianças.
Para tanto, solicitamos que uma delas fizesse a contagem das meninas presentes na aula e outra
fizesse o mesmo com o número de meninos. Em seguida, fizemos a contação de uma história sobre o
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alfabeto e os números. Como recurso, montamos duas maquetes de castelos e fantoches de palito de
churrasco em uma das carteiras das crianças: um azul, que pertencia aos números (de 1 a 9) e outro
rosa onde morava o alfabeto. Em cada castelo havia uma fada.

Na história, a fada azul fez uma festa e convidou o alfabeto. A fada rosa não permitiu que as letras
fossem à festa, pois a previsão era de chuva forte naquele dia. Entretanto, as consoantes foram à
festa escondidas. As vogais ficaram no castelo rosa. No retorno ao castelo, caiu um raio sobre a letra
h e esta ficou muda. A fada rosa determinou que a partir daquele dia as consoantes somente sairiam
do castelo se estivessem acompanhas por vogais. A história, portanto, tenta explicar a razão de em
todas as sílabas de palavras da língua portuguesa haver pelo menos uma vogal.

Em seguida, fizemos perguntas sobre a história (Por que a ‘Fada Rosa’ não deixou as letras irem ao
baile no castelo azul Que letras foram ao baile Quais ficaram no castelo rosa). Pegamos cada letra e
perguntamos às crianças: que letra é essa A maioria demonstrou que conhece o alfabeto. Fazendo
uma ponte com a próxima atividade também questionamos sobre quem tinha o nome que iniciava
com aquela letra.

A atividade seguinte consistiu na confecção de placas com o nome de cada criança. Distribuímos
plaquinhas de cartolinas, letras móveis e solicitamos às crianças que montassem os seus nomes e
colassem na plaquinha. Muitas crianças apresentaram dificuldade para realizar essa tarefa, pois ainda
não sabiam escrever o próprio nome. Contudo, com a nossa mediação todas conseguiram realizar a
tarefa. Quando todos concluíram essa atividade, fomos para o intervalo.

Após o intervalo, entregamos uma atividade em folha impressa para pintar um caminho que ligava as
letras do alfabeto. Nessa atividade, as crianças demonstraram um pouco de dificuldade, porque havia
mais de duas opções para formar tal caminho. Novamente com a nossa mediação, todos concluíram
a atividade.

O segundo dia de nossa prática iniciou com a contagem dos alunos presentes na aula. Pedimos a
uma das crianças que contasse quantas meninas estavam presentes; e a outra que fizesse a
contagem dos meninos. Desenhamos bonequinhas e bonequinhos palitos no quadro, representando
as meninas e os meninos, respectivamente e fizemos a contagem com as crianças do total que
estavam presente na aula. Por fim, atualizamos, com as crianças, o painel “Quantos somos”.

Em seguida, sentamos as crianças em um tapete que pegamos emprestado na escola. Começamos a
contação da história “E o dente ainda doía!”, da escritora Ana Terra, utilizando fantoches de
dobradura de papel e plaquinhas com palito. Em um determinado momento, interrompemos a
contação e perguntamos às crianças: será que o jacaré vai encontrar um remédio para sarar o dente
dele O que vocês sugerem para sarar o dente do jacaré As crianças sugeriram pomada, comida,
remédio, levá-lo ao dentista, etc. Após a contação da história, as crianças pediram para manusear o
fantoche do jacaré. Depois que cada uma fez a experiência, passamos para a próxima atividade.

Essa tarefa consistiu em formar os nomes de quatro animais (coruja, pato, jacaré e sapo) que
apareceram na história “E o dente ainda doía!” utilizando letras móveis. Para formar cada palavra,
distribuímos as letras numeradas. Na medida em que elas iam colocando as letras seguindo essa
numeração, as palavras se formavam.

Quando elas juntavam duas letras, pedíamos para que lessem a sílaba formada; depois que todas as
letras eram colocadas, perguntávamos que palavra tinha sido formada. Algumas já sabiam ler as
palavras, mas fizemos a leitura de cada palavra com todas elas.

Na tarefa relativa ao estudo dos números de uma 1 a 10, inicialmente, colocamos para tocar as
músicas “Indiozinhos no bote” e “Mariana conta 1, 2, 3...” e cantamos juntos com as crianças. Depois
disso, organizamos as crianças em duas filas. Para uma fila distribuímos plaquinhas com a figura do
jacaré, contendo os números de 1 a 10 e para a outra fileira entregamos plaquinhas com as figuras
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dos animais que aparecem na história (cada placa tinha uma quantidade de animais de 1 a 10).
Pedimos que as crianças contassem quantos animais havia em cada figura, formassem pares com a
plaquinha do número correspondente e colocassem esses pares em copinhos de papelão numerados
também de 1 a 10.

Após o intervalo, distribuímos massa de modelar para as crianças e pedimos que, antes da
brincadeira livre, elas fizessem a letra inicial do seu nome e o número que representa a sua idade. As
crianças gostaram da sugestão, pois a maioria escreveu o nome completo. Depois de escreverem
seus nomes e as suas idades com a massa de modelar, as crianças brincaram livremente, fazendo
objetos variados: bolo de festa de aniversário, docinhos, bonecos. No final da aula, distribuímos a
folha da atividade de casa para cada criança.

As atividades do terceiro dia de nosso estágio também iniciaram com a contagem dos alunos
presentes, seguindo os mesmos procedimentos das aulas anteriores. Em seguida, como estávamos
no mês de dezembro, realizamos uma conversa sobre os símbolos do natal. As crianças
demonstraram que conheciam a maioria dos símbolos, mas desconheciam o fato de Jesus ser o
personagem principal da festa, já que, quando lhes perguntamos quem era o aniversariante do dia do
natal, elas responderam que era Papai Noel. Esclarecemos que segundo a fé cristã, o aniversariante
era Jesus, relembrando o desenho da sagrada família que elas pintaram.

Continuando a aula, entregamos às crianças uma palavra cruzada sobre os símbolos do natal. Essa
atividade solicitava que elas completassem algumas letrinhas da palavra cruzada para formar os
nomes desses símbolos. Alguns alunos tiveram mais facilidade de realizar a tarefa e a concluíram
rapidamente; outros apresentaram mais dificuldades. As que terminaram mais rápido pediram mais
atividades, porém nós objetivávamos que toda a turma tivesse oportunidade de desenvolver a tarefa e
lhes pedimos que aguardassem os colegas terminarem.

Após o intervalo, as crianças fizeram uma arte de montagem da árvore de natal, a partir da
sequenciação dos números de 1 a 10, ou seja, na medida em que eles iam colocando os números em
ordem, formava-se a imagem de uma árvore.

As crianças demonstraram interesse por essa atividade e comemoravam quando a imagem da árvore
ia se formando. Todavia, algumas crianças tiveram dificuldade para realizar essa tarefa pelo fato de
não conhecer a sequência dos números de 1 a 10. No final da aula, entregamos a tarefa de casa para
as crianças, que consistia em pintar, recortar e montar uma imagem de Papai Noel.

Iniciamos o quarto dia de aula com a verificação do clima, perguntando às crianças como estava o
tempo naquele dia. Elas responderam “Está fazendo sol”. Fizemos no quadro três desenhos, o
primeiro representava um dia ensolarado, o segundo, um dia nublado e terceiro, um dia de chuva.
Voltamos a perguntar-lhes em qual dos desenhos o tempo estava igual ao daquele dia. Era o
primeiro, o segundo ou o terceiro desenho Eles responderam que era o primeiro, ou seja, desenho
que representava um dia de sol.

Na sequência, cantamos com as crianças a música “A janelinha abre quando está chovendo, a
janelinha abre quando o sol está aparecendo”. Fizemos, ainda, a leitura dramatizada da fábula “A
cigarra e formiga”. Elas demonstraram interesse pela história, todas queriam o livro ao mesmo tempo,
para olhar as ilustrações mais de perto. Ao final da leitura, fizemos algumas perguntas enfatizando o
que fez cada personagem em que estações. Durante essas perguntas, relembramos algumas cenas
da fábula, mostrando painéis ilustrativos, em linguagem não verbal, que serviram de ponte para
conversarmos sobre as estações do ano. Também tocamos a música “A ciranda das estações”, de
Palavra Cantada.

A caracterização das estações foi realizada com cartazes com espaço sobre esse tema e com figuras
específicas de cada estação. Primeiramente mostramos um cartaz para as crianças e depois
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propomos a elas a montagem de outro cartaz sobre esse tema. Nessa tarefa, cada criança, pegava
uma figura e colava no quadrado do cartaz referente a uma estação. Concluída a colagem, o cartaz
mostrava a mudança climática e ambiental típica de cada estação. Elas gostaram dessa atividade e
ficavam ansiosas para colar cada figura. Quando terminamos a tarefa, com a autorização da
professora, fixamos o cartaz na parede.

A atividade seguinte referia-se às roupas adequadas para vestir em cada estação do ano. Para
realizá-la, as crianças deveriam recortar figuras de bonecas com modelos de roupas variados (caso
de frio, roupas leves, roupas de praia etc.) e colar na estação correspondente ao tipo de roupa. Isto é,
cada boneca, de acordo com a roupa que estava usando, deveria ser colada na estação adequada.
Ao concluirmos essa atividade fomos para o intervalo.

Após o intervalo, confeccionamos com as crianças uma flor com papel colorido, utilizando a técnica de
dobradura. Cada criança recebeu dois pedaços de papel, um para fazer o caule e outro para fazer a
flor. Com as nossas instruções, elas foram dobrando os papeis até chegarem ao formato de flor.

Ao término da arte com a flor em dobradura, fizemos a “dança das cadeiras”. Nessa brincadeira,
tocamos uma música e, quando a interrompíamos, as crianças tinham que sentar rapidamente nas
cadeiras. Para não excluir ninguém, retirávamos a cadeira, mas todas as crianças continuavam
brincando. Também ficamos atentas para que nenhuma criança se machucasse durante a realização
da atividade.

A quinta e última aula prática iniciou com a organização das carteiras em círculo. Em seguida fizemos
a contagem dos alunos presentes, com a ajuda das crianças. Lodo depois, recitamos a parlenda
“Serra, serra, serrador” e explicamos às crianças que, na parlenda, o serrador estava trabalhando,
essa era a profissão dele. Depois, fizemos uma roda de conversa sobre profissões, utilizando
fantoches para atrair a atenção da turma. A estratégia técnica funcionou, todos participaram.

Nessa roda de conversa, focalizamos dois pontos que chamaram a atenção das crianças: que
profissão elas queriam seguir quando crescessem e quais eram as profissões dos pais delas.
Algumas meninas responderam que queriam ser professora, sinalizando que, embora a profissão não
seja valorizada socialmente, crianças ainda se encantam com o ato de ensinar. No momento de falar
sobre as profissões dos pais, as crianças ficaram eufóricas, todas queriam falar ao mesmo tempo.
Organizamos a vez de falar de cada aluno e todos conseguiram contam qual era a profissão de seus
pais.

Realizamos também o jogo “A quem pertence esse instrumento”. Nessa tarefa, usamos um pequeno
baú, no qual havia figuras de profissionais e dos seus instrumentos de trabalho, distribuímos as
figuras dos instrumentos para as crianças e dispomos as imagens dos profissionais no chão. Pedimos
a cada criança para mostrar a figura do instrumento que ela recebeu e perguntamos a qual
profissional pertence cada instrumento. Diante da pergunta, a criança tinha que se levantar e colocar
o instrumento ao lado do profissional, quando ela não sabia perguntávamos a todos os coleguinhas.

Antes do intervalo da aula, realizamos ainda duas atividades. A primeira consistia em ligar a figura de
profissionais a uma atividade referente às suas profissões; a segunda solicitava às crianças a
identificação das letras que formam a palavra ‘serrador’. Após o intervalo, fizemos uma brincadeira
com fantoches dos seguintes animais: cachorro, gato, urso, galinha e coelho. Na brincadeira, para
cada animal, escrevemos um número na lousa; as crianças jogavam o dado e deviam imitar o animal
que correspondesse ao número indicado pelo dado. Ao final dessa brincadeira, distribuímos os
fantoches e elas brincaram livremente.

Distribuímos também uma lembrancinha para as crianças, que foi um lápis com uma ponteira de
carinha de jacaré, já que o fantoche do jacaré que usamos para contar a história “E o dente ainda
doía!” fez muito sucesso e todos o queria. Com isso, encerramos nossa última aula. Por fim,
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reorganizamos as cadeiras, em fileiras, agradecemos a professora por nos disponibilizar sua turma
para esse estágio e nos despedimos dela e das crianças.

Após a vivência dessa rica experiência foi possível realizar algumas reflexões, no sentido de verificar
a efetividade do trabalho realizado, os recursos e atividades que as crianças mais gostaram e a
contribuição deixada para a escola e contexto social.

Dentre as atividades desenvolvidas durante as aulas práticas do Estágio Supervisionado, acreditamos
que aquelas que mais contribuíram para o aprendizado das crianças foram a contação de história e as
atividades práticas. No que diz respeito, a contação, percebemos que algumas crianças já ficavam
curiosas para saber que livro seria lido na aula. Uma delas nos indagou qual seria a novidade da aula,
ou seja, que história iríamos ler. Portanto, para ela aquela tarefa se revelou uma novidade agradável.
Uma das histórias que lemos (“E o dente ainda doía!”) despertou tanto o interesse da turma, que outra
criança nos pediu para que relesse o livro para ela. Foi também esse interesse da turma por essa
história que nos levou a distribuir os fantoches de dobradura na última aula.

Somado a isso, constatamos que a maioria das crianças não apresentaram grandes dificuldades para
desenvolver as tarefas que lhes propusemos. Durante a realização das atividades em folha, elas
requeriam mais a nossa mediação. As atividades lúdicas e dinâmicas também despertaram mais o
interesse das crianças, a exemplo dos jogos e da montagem do cartaz sobre as estações do ano.
Todas queriam participar dessas atividades e demonstraram habilidades para desenvolvê-las,
confirmando a recomendação teórica de que a criança, na Educação Infantil, precisa aprender por
meio de recursos didáticos manipuláveis.

Verificamos que esse tipo de atividade, além de contribuir para que as crianças desenvolvam
movimentos corporais, também ensinam regras de convívio social. Quando fizemos a dança das
cadeiras, por exemplo, observamos que algumas crianças só queriam correr bem próximo às cadeiras
para conseguirem sentar antes dos outros colegas. Explicamos-lhes que a regra do jogo não
funcionava dessa maneira. Iria sentar-se na cadeira aquela criança que estivesse próxima a esse
assento naturalmente, quando a música parasse de tocar. Todos compreenderam a regra e a
brincadeira continuou sem outros transtornos.

Percebemos ainda como as crianças são influenciadas pelas nossas atitudes em sala de aula.
Verificamos isso na atividade de confecção das flores de dobradura, pois a turma decidiu pintar as
flores, porque o nosso modelo estava pintado. Entretanto, a pintura não era necessária, tendo em
vista que as flores delas foram confeccionadas com papel colorido. Nesse sentido, precisamos estar
atentos acerca daquilo que fazemos e falamos em sala de aula para que as crianças apreendam
exemplos positivos nossos, enquanto educadores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização do estágio supervisionado na Educação Infantil teve relevantes significações em nossa
formação. Primeiramente como estudantes foi uma oportunidade de colocarmos os conhecimentos
teóricos aprendidos no curso de Pedagogia em prática. Nessa transposição didática, pudemos
perceber que, muitas vezes, a teoria e a prática não estão em harmonia. Entretanto, uma não pode
prescindir da outra. Esse foi um dos nossos desafios no estágio: alinhar a duas e superar os
obstáculos que as distanciam. Isso é importante para a qualidade do fazer pedagógico.

Em segundo lugar, o estágio contribuiu significativamente para que pudéssemos avaliar nossas
habilidades no papel de professora da Educação Infantil. Saber planejar as atividades, adequando-as
ao nível de conhecimento das crianças, conseguir redimensionar essas atividades de acordo com o
funcionamento da escola e as necessidades de aprendizagem apresentadas pela turma, além de
compreender a importância da estreita ligação entre o educar e o cuidar nessa fase da educação
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básica foram algumas das habilidades e competências da prática docente que o estágio nos permitiu
testar. O esforço para que tudo isso tenha êxito requer muita dedicação e compromisso com o
exercício da docência.

Observamos ainda que os demais funcionários da escola têm importância no trabalho do docente em
sala de aula. Assim como as decisões que a coordenação da escola toma interferem no planejamento
do professor. É necessário também que tenhamos uma escola limpa, bem organizada e gerida e com
merenda saudável para que as crianças aprendam bem e sintam-se cada vez mais atraídas por ela.
Por fim, ressaltamos que essa experiência de estar na escola interagindo com as crianças foi muito
significativa. Um dos momentos mais gratificantes durante o estágio foi perceber a alegria das
crianças pelo êxito nas atividades de leitura, bem como o empenho para realizar as atividades e a
demonstração de afeto delas para conosco, demostrando assim aprovação do trabalho que
realizamos.

Por fim, percebemos que a perspectiva de refletir sobre as práticas educativas desenvolvidas durante
a realização do estágio supervisionado precisa ser mais explorada no ensino superior de Sergipe.
Constatando-se a relevância da temática e o quanto tem a dizer para a história da formação docente,
espera-se que a partir deste estudo, novas investigações possam surgir para explorar e pesquisar não
apenas as práticas escolares realizadas por estagiários, mas também para discutir a diversidade de
situações que acontecem no interior de nossas escolas. Sem dúvidas, a socialização dessas práticas
pode contribuir e muito, para um alinhamento maior entre as teorias acadêmicas e as atividades
desenvolvidas na escola.
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