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RESUMO  

Este trabalho é parte integrante do estágio supervisionado em educação infantil do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Goiás, compondo o período de março a novembro de 2016. O projeto foi realizado 

no centro de educação infantil Cristiano Emídio Martins (CMEI-CEM), localizado na região leste da cidade 

de Goiânia-GO. Nosso trabalho foi no turno matutino com o agrupamento D-2, composto por 18 crianças, 

sendo 12 meninos e 06 meninas. Percebemos, através dos nossos registros realizados no período de 

observação (OSTETTO, 2012
5
), durante o primeiro semestre, que as crianças não gostavam suficientemente 

de comer os vegetais que se encontravam diariamente no cardápio, e sabendo da importância de uma 

alimentação saudável e também da importância da consciência sustentável decidimos que “horta” seria 

nosso tema central para as regências. A elaboração do projeto teve como referência (ALMEIDA, IOCCA, 

2012
6
), (BRASIL, 2003

7
), e (DUTRA, 2007

8
). O projeto abordou a importância dos vegetais para nossa 

saúde, o que se pode plantar em uma horta, diferenciando árvores frutíferas de hortaliças, os tipos diferentes 

de um mesmo vegetal, o conhecimento de novos vegetais e maior clareza sobre os vegetais que as crianças 

consomem no CMEI, possibilitando informações de como plantar, como preparar a terra para receber mudas 

e sementes e o que a terra precisa para deixar o vegetal forte e bonito. Além disso, as crianças descobriram 

que as hortaliças estão presentes em vários alimentos saborosos. Em todas as regências foram lidos livros 

literários infantis referentes aos vegetais, sendo eles: “A Cesta de Dona Maricota”, “Não Gosto de Salada!”, 

“A Viagem da Sementinha”, “A Princesa e a Ervilha” e “João e o Pé de Feijão”. Possibilitamos o 

reconhecimento das cores, identificação de números e também o princípio ético da solidariedade. 

Procuramos contemplar em nossos planejamentos documentos oficiais que direcionam o currículo da 

educação infantil (RCNEI)
9
 e o referencial: “Infâncias e Crianças em Cena: por uma Política de Educação 

Infantil para a Rede Municipal de Educação de Goiânia
10

”. O estágio trouxe para nós a oportunidade de 

vivenciarmos uma atuação como futuras profissionais que desejamos ser. Foi uma oportunidade importante 

de refletirmos sobre a atuação pedagógica com crianças pequenas. Além disso, nossa experiência no 

desenvolvimento do projeto foi enriquecedora como um todo. 
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