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Este trabalho apresenta a proposta de intervenção de estágio realizado em um Centro de 
Educação Infantil do município de Goiânia. A proposta de intervenção partiu de uma 
avaliação e observação realizadas no 1º semestre deste ano. Para o nosso trabalho no 
CMEI realizamos a pesquisa bibliográfica, buscando estudar sobre a infância e a 
pesquisa ação para intervenção através de projeto ensino-aprendizagem na turma 
estagiada. Como instrumento de coleta de dados realizamos o diagnóstico do CMEI e da 
sala de aula, leituras bibliográficas, documentais e de artigos científicos da internet, 
registros reflexivos e avaliativos, e fotografias. O tema do projeto trabalhado no CMEI 
foi “Arte”, entendendo que o tema tenta contribuir no desenvolvimento de crianças na 
primeira infância. Tem como objetivo desenvolver, pelo conhecimento, a capacidade de 
compreender, valorizar e admirar as artes. A partir do tema Arte, focamos o nosso 
trabalho na música, entendendo que essa também é uma arte. Para a apresentação do 
tema contamos com pesquisas bibliográficas sobre Vida e Obra do artista. As 
intervenções ocorreram em cinco aulas, sendo que em cada dia levantamos perguntas 
sobre o artista e construímos o quadro índice, onde colocamos os conhecimentos 
produzidos e os conhecimentos que os alunos queriam aprender. Para a conclusão do 
nosso trabalho apresentamos na última aula a culminância do estágio com exposições 
dos trabalhos e apresentação da música “O Pato” com todos os alunos. Durante as 
nossas regências procuramos avaliar o processo de conhecimento das crianças e 
observamos que deixar eles se exporem sobre o que estão estudando, demonstrando 
suas conclusões serviu para que eles mesmos se vissem com parte do projeto e sujeitos 
de autonomia.  
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1	  Trabalho orientado pela professora Doutoranda Daniela da Costa Britto Pereira Lima 

	  


