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RESUMO: 

 Este trabalho de Estágio Supervisionado III e IV foi desenvolvido no CMEI Primeiros 

Passos, no ano 2013, no agrupamento “E”, onde observamos a rotina e coletamos dados 

para a elaboração do projeto que seria desenvolvido. No segundo semestre, realizamos as 

interferências com base nas observações e coleta de dados, com o intuito de colaborar 

com o desenvolvimento global do educando, a partir das observações, diálogos, análises 

de textos realizadas. Além da primeira visita, a qual nós nos reunimos com a diretora e 

fomos apresentadas ao CMEI, fizemos outras sete, com o objetivo de observar as aulas 

ministradas pelas professoras, os alunos, suas experiências e como se efetivava o processo 

de ensino-aprendizagem. Após cada aula observada, análises eram feitas por nós através 

de registros escritos, relacionando com discussões provenientes das aulas na faculdade, 

além dos textos indicados pela professora para leitura de autores como Alves
6
 (2006), 

Santos e Corsino
7
 (2009), Silva

8
(2008), Borba

9
 (2009) etc.,com a finalidade de nos 

direcionar teoricamente. Observações e diálogos durante o primeiro semestre com 

professores e alunos da escola campo nos possibilitaram colher elementos importantes 

para a elaboração do projeto de ensino-aprendizagem que atendesse o interesse e a 

necessidade dos alunos, o qual orientou nossas aulas. O projeto de ensino teve como tema 

“brincando e aprendendo com parlendas” com objetivo geral de desenvolver a linguagem 

de uma maneira prazerosa e descontraída, para que as crianças aprendessem a refletir 

sobre a linguagem e manipulá-la. Pensamos que trabalhar com as parlendas seria uma 

forma de adentrar no universo das crianças, aprofundando aspectos da linguagem, uma 

vez que “a iniciação à linguagem poética principia com folclore infantil através de 

acalantos, parlendas, adivinhas e cantigas de roda, numa trajetória que obedece aos 

níveis de elaboração da linguagem que a criança vai superando” (Pondê, 1990, p. 127). 

Dessa forma, pode-se afirmar que a poesia folclórica tem a função de iniciar a criança aos 
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processos poéticos e “cuja simplicidade característica desse tipo de manifestação popular 

muito se adequa  ao modo de apreensão do pequeno receptor” (Pondê
10

, 1990, p. 127). 

Para cada regência elaborávamos o plano de aula. Ministramos as aulas abordando as 

parlendas: um homem bateu em minha porta, marcha soldado, a galinha do vizinho e uni-

duni-tê. Trabalhamos as parlendas de forma divertida e dinâmica. A cada aula 

percebemos o quanto as crianças participavam mais e se mostravam mais curiosas em 

relação às parlendas. Ao final das regências concluímos que embora o pouco tempo que 

tínhamos em sala de aula, foi possível realizar um bom trabalho. As crianças 

corresponderam às nossas expectativas e foi possível perceber, através da ativa 

participação, o quanto aprenderam. 
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