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RESUMO: 
O projeto realizado em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) em Goiânia 

surgiu após observações no primeiro semestre de 2013, com base nos texto de Freire 

(1983)
5.
 Na turma estavam matriculados 20 crianças com a idade de três anos. Os alunos 

da instituição são, na maioria, de famílias com situação financeira estável, do próprio 

bairro ou de bairros próximos. A escolha do tema do projeto "As Cores" se deu porque 

esse tema possibilita integrar conhecimentos acerca do ambiente às funções e 

capacidades do corpo humano (visão). O projeto trouxe às crianças conceitos científicos 

e práticos sobre as cores, que intencionaram tirar a criança do senso comum e levá-la ao 

conhecimento sistematizado, por meio de brincadeiras, músicas, literatura e atividades 

lúdicas. Trabalhamos com as cores de modo que as crianças puderam identificá-las, 

reconhecê-las, sendo ampliado seu vocabulário e seu conhecimento sobre o ambiente e 

seu próprio corpo. Segundo Hernández (1998)
6
, o projeto é uma forma de organizar a 

prática de ensino e o professor pode trabalhar com os alunos diferentes tipos de 

conhecimentos e sistematizá-los. Na realização do trabalho percebemos grande 

participação e empolgação dos alunos. Trabalhamos com diversos aspectos sobre as 

cores e sua visão pelo olho humano, com base nos estudos de Silva e Martins (2003)
7
; 

Feitosa-Santana (2006)
8
; Carrard (s/d)

9
 e Ramos (2006)

10
. O projeto trouxe às crianças 

conhecimentos mais simples e mais complexos sobre as cores e seu processo de 

percepção, tendo por instrumento de aprendizagem as brincadeiras e a literatura. Houve 

um desenvolvimento significativo das crianças do agrupamento com o qual 

trabalhamos. O projeto pôde proporcionar maior interação e conhecimentos das crianças 

do CMEI com relação às cores, o arco-íris, a visão, a luz e suas funções na vida 

humana. O estágio em Educação Infantil é o complemento básico para formação 

acadêmica, permitindo mergulhar na realidade da atuação docente, trazendo a discussão 

acerca do trabalho em sala de aula e na escola de modo fundamentado na teoria. 
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