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O presente trabalho nasceu com o desenvolvimento da disciplina de Estágio em Educação 
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental IV, em um Centro Municipal de Educação 
Infantil na cidade de Goiânia/GO. A partir de pesquisas bibliográficas e após algumas visitas 
e observações, começamos a elaborar a proposta de um projeto com objetivo de desenvolver, 
através do conhecimento e principalmente de aulas práticas, a capacidade de compreender 
como a arte pode contribuir no desenvolvimento da criança, considerando a relação educar x 
brincar x cuidar. Nessa proposta, desenvolvemos o projeto “Descobrindo brincadeiras lúdicas 
e formas geométricas com Cândido Portinari”, que aconteceu em cinco etapas. Na primeira 
etapa conceituamos sobre o que vem a ser arte e apresentamos nosso artista Cândido Portinari, 
e a forma como ele trabalha com arte. Durante a segunda etapa apresentamos uma réplica da 
obra de Portinari “Palhacinhos na gangorra”, levamos as crianças ao parquinho para 
relacioná-los à obra reafirmando que nosso artista gostava de pintar crianças brincando.  Na 
terceira etapa trabalhamos com a obra “Menino com pião”, as crianças fizeram a releitura da 
mesma através de trabalhos artísticos. Na quarta etapa fizemos a leitura crítica da obra 
“Meninos brincando”, após identificar nela as figuras geométricas, fizemos a releitura da 
mesma em um prato de papel com tinta e pincel. Neste momento as crianças comentavam 
sobre as brincadeiras das quais mais gostavam e encerramos esta aula com brincadeiras 
lúdicas.  No último dia aconteceu a culminância, organizamos uma exposição e nela estavam 
todos os trabalhos desenvolvidos pelas crianças, as fotos delas realizando as atividades, as 
auto – avaliações e os quadros índices. Durante cada etapa fizemos todos os registros, 
individuais e coletivos, as auto-avaliações de cada aluno e preenchemos o quadro índice, o 
qual era o nosso termômetro para darmos continuidade ao nosso trabalho, tendo consciência 
do que as crianças já sabiam e o que elas pretendiam aprender e como elas iriam aprender. 
Concluímos nosso trabalho acreditando em nossa contribuição através da arte na vida de cada 
aluno, pois tivemos o prazer de ver o crescimento e desenvolvimento de cada um durante as 
nossas aulas. Observamos também que os alunos são muito participativos, e contribuíram da 
melhor maneira para esta experiência, cada um guardou o que aprendeu sobre arte e formas 
geométricas, pois o nosso trabalho foi realizado através da contribuição e participação de 
todos, alunos estagiárias e professoras.   
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