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RESUMO: 

O projeto de estágio foi realizado pela contextualização das observações participantes e 

registros. A temática se desenvolveu nos espaços coletivos e nos agrupamentos da 

instituição de educação infantil CEESHA-APAE Complexo 1. As atividades foram 

pensadas para promover a autonomia da criança a partir da brincadeira. O campo de 

estágio é um espaço voltado para a desmistificação da ideia da criança com atribuições 

de identidades que a mantém no grupo dos culturalmente excluídos. Aprender a 

conviver e lidar com as diferenças e especificidades de crianças, que apresentam 

comprometimento no desenvolvimento global numa perspectiva inclusiva, contribui 

para a formação do futuro professor, pois exige-se que sua pedagogia tenha como mote 

questionar, colocar em dúvida, contrapor-se, discutir e reconstruir as práticas que tem 

mantido a exclusão. Por ser uma instituição de educação infantil estabelece convênio 

com a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia e, por isso, tem compromisso com 

a formação das crianças matriculadas com fins ao ingresso na escola regular. Das 

atividades realizadas, escolhemos a prática da música com as crianças de dois anos de 

idade, pois “[...] seja pelo aprendizado de instrumento, seja pela apreciação ativa, 

potencializa a aprendizagem cognitiva, particularmente no campo do raciocínio lógico, 

da memória, do espaço e do raciocínio abstrato.” (NOGUEIRA, 2003, p.2). Associada à 

contação de história, a música também contribuiu para o desenvolvimento das emoções, 

dos aspectos cognitivos e motores. O convívio com o outro em comunhão com a música 

traz na criança desde pequena a possibilidade de socialização. Por meio desta atividade 

relacionada com os conhecimentos das ciências naturais e da dramatização de uma 

história cantada, foi possível despertar de forma lúdica nas crianças a atenção para a 

leitura de imagens, a capacidade criadora, a interação por meio do contato com o outro e 

a promoção da autonomia. Por meio da imitação orientada e mediada pelos adultos a 

criança está em condições para fazer e compreender bem mais e com autonomia 

(Vigotski, 2008). Ao observar as limitações na coordenação motora das crianças, 

destacamos as atividades psicomotoras para realizar um dos nossos objetivos de 

habilidades. A recriação da história por meio da música e do reconto foi proposta para 

valorizar nas crianças os aspectos físicos, motores, cognitivos, afetivos e a curiosidade, 

percebendo-se como integrantes de um ambiente em que relações sociais podem ser 

ampliadas. Por isso, a avaliação partiu da apreensão de informações iniciais das 

crianças, trabalhando a linguagem expressiva, fazendo com que as crianças 

manifestassem o gosto, mas também a insatisfação perceptiva de algum objeto a partir 

dos sentidos. Foi levado em consideração o que a criança está aprendendo, e não o que 

aprendeu, pois é um ser em constante transformação. 
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