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RESUMO: 

O Estágio em Educação Infantil foi realizado no Centro Municipal de Educação Infantil 

Primeiros Passos, localizado no setor sul, na  cidade de Goiânia. No primeiro semestre de 

2014 foram realizadas as observações. Em seguida, montamos o Projeto sobre As 

Brincadeiras Tradicionais. O Projeto foi desenvolvido no agrupamento de três anos, turma 

“D”, com o total de vinte alunos. O objetivo do Projeto foi de resgatar alguns valores e 

costumes inerentes às brincadeiras tradicionais. Valores esses relacionados à nossa cultura. 

Nesse sentido, buscamos, juntamente com as crianças, trazer de volta algumas brincadeiras do 

passado, saberes populares e apropriações culturais. No decorrer do Projeto, investimos no 

processo de socialização, com base na perspectiva sócio histórica. O referencial teórico foi 

embasado em autores como, Kishimoto (1998 e 2003)
4
, Queiroz e Martins (2002)

5
, Vigotsky 

(2007)
6
, Hérnandez (1998)

7
, Helm e Beneke (2005)

8
, dentre outros. Para Hérnandez (1998), 

os Projetos representam um novo modelo de currículo, mediante o qual o docente necessita 

abandonar o papel de transmissor de conteúdos para se transformar num pesquisador. 

Mediante tal perspectiva, desenvolvemos o Projeto Brincadeiras Tradicionais. Percebemos, no 

decurso do trabalho, que as crianças tinham dificuldade para seguir regras e para fazer 

atividades em grupo. Assim, procuramos superar tais dificuldades considerando os 

argumentos de Queiroz e Martins (2002, p.7), para quem, na Educação Infantil, a brincadeira 

tem um valor muito grande, pois “[...] brincando a criança se torna espontânea, desperta sua 

criatividade e interage com seu mundo interior e exterior”. Através da disciplina de Estágio, 

vivenciamos uma experiência que colaborou para nosso crescimento pessoal e profissional.  

Concluímos que houve um avanço por parte das crianças e que grande parte dos nossos 

objetivos foi alcançada. Ao final de nosso Projeto, percebemos que os alunos estavam 

trabalhando melhor em grupo e que alcançaram uma certa maturidade em saber esperar  sua 

vez.   
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