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RESUMO: 

O estágio realizado no CEESHA-APAE proporcionou várias experiências de observação 

e registro para a realização da atividade docente, consolidando a relação entre pesquisa e 

docência na formação do pedagogo. Como forma de intervir no ambiente observado, 

realizando a experiência docente, foi elaborado um projeto sistematizado por subtemas. 

Para esta experiência escolhemos os subtemas “Era uma vez: um e o outro” e 

“Brincadeiras e autonomia”. A opção por atividades interdisciplinares a partir da 

brincadeira enriqueceu o processo de desenvolvimento das crianças quanto à interação e 

autonomia. As oportunidades de atuação nos agrupamentos de forma coletiva permitiram 

que se considerasse a importância das múltiplas linguagens apresentadas por Oliveira 

(2005), contribuindo para os diferentes aspectos do desenvolvimento das crianças. No 

agrupamento de cinco anos buscamos trabalhar a imaginação das crianças com a 

contação e dramatização de história com recursos para promover avanços no 

desenvolvimento de crianças comprometidas quanto à coordenação motora ampla e fina e 

a linguagem oral. O conhecimento sobre animais e o contato com as cores e formas 

também foram trabalhados associados ao desenvolvimento das percepções sensoriais e a 

auto estima das crianças. Ao iniciarmos a história “O Gato Xadrez” da autora de Bia 

Villela priorizamos o diálogo, a memória e a percepção visual e tátil das crianças, 

utilizando fantoches de diferentes materiais e um painel com as partes da história 

enriquecido com a proposta de uma atividade artística. Ao som de músicas relacionadas 

ao tema, cada criança pode escolher a figura de um dos animais. Para tanto foi escolhido 

um gato para esse momento da atividade, levamos partes do animal para ser montado. 

Para a atividade proposta foram utilizados os seguintes referenciais bibliográficos: 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) Resolução n°5, 

2009; Oliveira (2003 e 2007); Vigotski (2003) e Wallon (2004). Percebemos que a 

participação das crianças ocorreu de forma prazerosa e participativa, demonstrando 

socialização e maior autonomia durante a atividade, além de contribuir para o 

desenvolvimento emocional e cognitivo (Wallon, 2004).  
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