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RESUMO: 

Este resumo faz parte de nossa experiência da disciplina Estágio em Séries Iniciais do Ensino

Fundamental e Educação Infantil,  do Curso de Pedagogia - UFG, durante o ano letivo de

2013.  O estágio foi realizado em um CMEI de tempo parcial da cidade de Goiânia-GO. O

objetivo  do  mesmo  é  refletir sobre  os  momentos  mais  significativos  durante  o

desenvolvimento  do projeto:  Resgate  das  brincadeiras  populares.  O projeto  aconteceu em

cinco etapas em que foram trabalhadas, no mínimo, três brincadeiras em cada dia, seguindo as

metodologia:  escolha das brincadeiras pelas crianças, discussão das regras de cada uma das

brincadeiras,   história  daquelas  que  foram  possíveis  obter  fontes  seguras,  vivência  da

brincadeira, registro da mesma e autoavaliação. O planejamento para cada etapa foi feito de

modo a atender as necessidades que as crianças foram apontando ao longo do projeto. A turma

em que realizamos nosso estágio  possui 22 crianças matriculadas com média de idade de

quatro anos, porém a frequência era de 17 a 19  crianças em nossas  regências.  O desejo em

trabalhar com as brincadeiras partiu de uma roda na sala em que conversamos sobre o que

eles gostavam de fazer no CMEI e do que eles gostariam de fazer. Foi praticamente unânime

que as  crianças  falaram que gostariam de fazer  mais  brincadeiras  e  que o que elas  mais

gostavam de fazer na escola era ir ao parque. Dentro dessa perspectiva de ouvir o desejo das

crianças escolhemos como parte da nossa avaliação diária a autoavaliação dos alunos, a partir

das  vivências do  dia,  em  que  foi  possível  ouvi-los  de  forma  mais  pontual.  Para  tanto,

utilizamos  como  fundamentação  teórica  principal  os  estudos  de  Oliveira  (2008);  Rocha

(2008); Vygotsky (2003). O momento de escuta da criança na hora da autoavaliação nos deu a

chance de conhecer o grupo e planejar as aulas a cada momento. Observamos, também, a

evolução delas  ao avaliarem a aula,  expondo sua opinião crítica. O desenvolvimento deste

projeto possibilitou compreender que a escuta  da criança dentro do processo de ensino nos

levou  a ir  além do que apenas  os  olhos  observam,  do  que aconteceu e  não foi  possível

registrar, o que por ora passou desapercebido ou a criança não expressou no momento. Foi

possível  também  ouvir  aquelas  crianças  que  geralmente  ficam  quietas  e  caladas,  que

participam das atividades, porém, às vezes, ficam à sombra do destaque dos outros. Dar voz à

criança  é  torná-la  ativa,  como  sujeito  de  direitos  e  participante  do  processo  de

desenvolvimento das atividades propostas para o projeto, definido com as crianças e a partir

delas. 
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