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RESUMO:  

O projeto de estágio denominado “Eu você: Pula, Brinca e Rola” desenvolvido no CHEESA – 

APAE Complexo 1 no segundo semestre de 2013 teve como objetivo principal promover 

atividades que contribuiram para a história do desenvolvimento das crianças da educação 

infantil. Após as observações realizadas no processo de investigação os aspectos sensoriais, a 

percepção, a atenção, a memória e a linguagem foram destacados como necessários para 

promover avanços no desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Integrado ao tema 

central do projeto foram elencados outros subtemas, entre eles: “Meu amigo faz de conta”, 

destacando as atividades de contação de história e o tema amizade; “Brinca mexe e remexe” 

com atividades que envolveram a brincadeira para contribuir com o desenvolvimento 

psicomotor. Os subtemas escolhidos para essa experiência foram: “Todos juntos e 

misturados” e “Abre a roda que eu quero entrar”. Nesses subtemas a interação e a socialização 

foram destacadas como necessárias ao desenvolvimento das crianças. As atividades de artes e 

de música relacionadas ao conteúdo de ciências sobre a metamorfose da borboleta, 

oportunizou perceber as mudanças que envolvem o processo de transformação da lagarta em 

borboleta de forma lúdica. A dinâmica do trabalho buscou relacionar o conteúdo de ciências 

naturais às mudanças ocorridas em outros animais e nos seres humanos, considerando o 

quanto é importante crescer e desenvolver. As práticas pedagógicas devem garantir 

experiências que “incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, 

a indagação, o conhecimento da criança em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à 

natureza” (MEC, Resolução 05/2009, p. 4). Nesse processo, foram associados conhecimentos 

de habilidades e atitudes voltados ao desenvolvimento da coordenação motora, da percepção, 

da atenção, da capacidade de expressar emoções e desenvolver a organização do espaço e do 

tempo. Utilizou-se diversos recursos materiais, entre eles, um vídeo sobre a dinâmica da 

metamorfose em tempo real. Entendendo a importância de se trabalhar a música na educação 

infantil, o vídeo da música “Metamorfose da Borboleta – Cocoricó” foi o recurso relacionado 

à proposta. Para Nogueira (2004) a música provoca sensações, ajuda na expressão de 

sentimentos, na promoção dos movimentos espontâneos, promove aprendizagem e contribui 

para conhecer diferentes culturas. O envolvimento das crianças com a atividade possibilitou a 

integração e participação ativa na confecção de um painel de uma borboleta com papéis 

coloridos, o que sugere o avanço e promoção da socialização na educação infantil a partir de 

atividades planejadas.  
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