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RESUMO: 

Esta experiência foi possível a partir da elaboração e execução de um Projeto de 

ensino/aprendizagem “Aprender, brincar e imaginar” no Centro Educacional Especial Helena 

Antipoff-APAE Complexo 1. Elaborado durante o ano de 2013, como instrumento de 

avaliação do estágio supervisionado em Educação Infantil do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Goiás, é composto por subtemas, cujas categorias foram originadas 

da observação participante e da pesquisa realizada. Das inúmeras experiências registradas 

busca-se destacar a atividade desenvolvida no agrupamento de 3 anos de idade, formado por 8 

alunos especiais. O Plano Político Pedagógico da Instituição organiza ações educativas 

alinhadas com as prioridades existentes para realizar a articulação com a escola comum, na 

perspectiva da inclusão. Essa perspectiva de integração tem sido observada no âmbito da 

formação, a partir da experiência de atuação em parceria com os professores regentes, do 

acompanhamento conjunto e mais detalhado sobre as individualidades e necessidades das 

crianças a serem supridas articuladas com as metodologias de trabalho. Destaca-se a atividade 

de intervenção que teve como objetivo principal desenvolver a criatividade, a imaginação, a 

sensibilidade, a curiosidade, a partir de conteúdos matemáticos e de ciências sociais num 

ambiente permeado pela brincadeira e autonomia. Entende-se que a criança é um ser histórico 

e de direitos que por meio das relações sociais constroem a cultura. Pensando nisso, a sala de 

aula é o espaço das atividades que envolvem a interação e a socialização entre criança – 

criança e educador – criança. De acordo com o desenvolvimento histórico das crianças 

trabalhamos conceitos matemáticos como: tamanho, ordem, formas geométricas e quantidade. 

Nesse procedimento buscou-se trabalhar a oralidade, a criatividade e a imaginação. A 

temática moradia (ciências sociais) foi associada para considerar da importância da interação 

e do convívio familiar devido a presença das famílias no interior da instituição e o significado 

dessas relações. Posteriormente, o conto “Os três porquinhos” foi proposto para reforçar os 

conteúdos matemáticos a partir do conceito de quantidade e das relações familiares e de 

amizade entre os porquinhos. As mediações contribuíram para o desenvolvimento da 

autonomia. Durante a atividade a história foi dramatizada, envolvendo a participação das 

crianças a partir da utilização de fantoches dos personagens, explorando aspectos sensoriais e 

orais, como os sons feitos pelos porquinhos e o sopro do lobo mau, dentre outros. A 

organização da atividade contribuiu para orientar as crianças quanto ao cuidado e à dedicação 

em cooperação e respeito entre os colegas. O registro da história, como culminância da 

metodologia utilizada em atividades plásticas com diferentes materiais de arte, contribuiu para 

que fossem observadas e trabalhadas as habilidades de coordenação motora fina. A avaliação 

ocorreu ao longo do processo da atividade, considerando os aportes teóricos de Vigotski 

(2003) e Wallon (2007).  
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