
APRENDER, BRINCAR E IMAGINAR
1
 

 

Lauriane Inácia Lopes
2
 – FE/UFG 

Thaís Bárbara Oliveira da Silva
3
 – FE/UFG 

 

RESUMO: 

A partir do Projeto de ensino e aprendizagem “Aprender, brincar e imaginar” realizamos 

intervenções planejadas com subtemas para o agrupamento observado. O projeto foi 

elaborado como parte das atividades do estágio supervisionado em Educação Infantil do curso 

de Pedagogia da Universidade Federal de Goiás. Viemos relatar aqui uma de nossas 

experiências ocorridas pela atividade de regência no agrupamento de 4 e 5 anos de idade, 

formado por 9 crianças com diferentes necessidades especiais, matriculadas no Centro de 

Educação Especial Helena Antipoff – APAE – Complexo I. O objetivo principal foi 

proporcionar, de forma lúdica às crianças, contribuições para o desenvolvimento da 

autonomia, da socialização e da interação a partir de atividade que explorasse a linguagem e a 

percepção. A necessidade de trabalhar essas temáticas, no âmbito de atender as necessidades 

observadas durante as regências, justificam a temática escolhida para o desenvolvimento da 

criança mediado por relações sociais. Segundo Vigotski (2003), o professor tem um papel de 

mediador para que ocorra a relação entre ensino e aprendizagem, visando a promoção da 

interação e da relação entre criança-criança e educador–criança. O recurso da música 

“Aquarela” (Toquinho e Vinicius) teve como objetivo promover a linguagem e, após a fruição 

da canção proposta, cantamos coletivamente com as crianças acompanhado por um violão. O 

instrumento foi explorado pelas crianças, assim como a letra da música e o sentido simbólico 

da mensagem. Para o desenvolvimento da criança a percepção visual, tátil e auditiva são 

significativas, assim como o desenvolvimento da atenção, da motricidade e da oralidade. Na 

sequência, realizamos uma atividade com pintura, em que as crianças usaram os próprios 

dedos, desenvolvendo habilidades e a coordenação motora. A relação entre as cores, já 

trabalhadas durante o momento da música, foi demonstrada pelas crianças e do mesmo modo 

ocorreu durante o lanche com frutas coloridas. Buscamos explorar o olfato, o paladar, o tato e 

a visão para reforçar o nome das frutas e a oralidade. Com essa atividade houve momentos de 

maior interação entre as crianças ao compartilharam as frutas com autonomia. Registramos as 

reações, percepções e algumas limitações que foram sendo rompidas. Para a elaboração dessa 

intervenção contamos com o auxílio dos estudos realizados no estágio, dos documentos 

DCNEI 2009/5, PPP da Escola-campo, dos referencias teóricos e bibliográficos: Vigotski 

(1996, 2003); Oliveira (2001) e Horn (2004). Considerando os aspectos processuais do 

desenvolvimento infantil, entendemos que as necessidades observadas nas crianças puderem 

ser diminuídas e a importância do trabalho docente. 
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