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RESUMO: 
O estágio foi uma disciplina que nos permitiu analisar através das observações realizadas 
durante as aulas de campo e nas oportunidades de docência que realizamos com o 
agrupamento de 5 anos em um Centro Municipal de Educação Infantil de Goiânia/GO, como 
nossa atuação no campo do ensino é importante. Esta experiência nos levou a reflexão da 
prática do professor e de como a relação aluno – professor é uma relação de troca, em que 
ambas as partes dialogam num processo de ensino-aprendizagem, na qual a troca de 
experiências que ocorre diariamente neste processo leva a um mútuo aprendizado. Neste 
panorama, nosso projeto sobre os meios de transporte teve como objetivo desenvolvera 
compreensão da importância do referido tema para a sociedade, além de promover a 
socialização das crianças por meio de atividades conjuntas, e do seu desenvolvimento crítico, 
autônomo, social, cognitivo e criativo através de vivências dinâmicas, com brincadeiras, 
vídeos, músicas e atividades artísticas, com pinturas e desenhos,que levaram ao aprendizado 
do conteúdo de forma lúdica, atraente, consciente e prazerosa tanto para os alunos quanto para 
as professoras e estagiárias. Nossa metodologia procurou considerar o conhecimento prévio 
dos alunos e os planos de aula foram elaborados a fim de levá-los ao desenvolvimento de 
várias habilidades através de aulas diversificadas e divertidas, pois os projetos abordam, entre 
suas finalidades, a construção do conhecimento sobre determinado assunto e não o repasse de 
informação como nas aulas tradicionais. Para a realização do nosso projeto nos pautamos em 
diversos autores:Fink (2013), Helm e Beneke (2005), Luckesi (2011), Moraes (1992), Moysés 
(1994), Vieira (1996), Wallon (1975).De acordo com Helm e Beneke (2005) os projetos, 
quando bem administrados, sustentam o desenvolvimento do conhecimento, habilidades e 
aptidões dos alunos. Procuramos na realização desse estágio assumir o cuidado com a 
preparação do ambiente escolar para que o projeto não fosse apenas uma série de conteúdos a 
serem fixados pelo aluno, mas, ao invés disso, desenvolvesse a participação coletiva com 
autonomia, posicionamento crítico, curiosidade e interesse com a construção e realização das 
atividades sobre o tema proposto, levando-os à troca de experiências, compartilhamento de 
descobertas, formulação de questões, além de desenvolver o espírito de solidariedade através 
do trabalho conjunto.Nossa avaliação foi contínua e feita através de um check-list, 
buscandoavaliar o desempenho dos alunos em cada aula intervindo corretamente quando 
necessário, para assim alcançar o resultado desejado.Ao final do estágio podemos concluir 
que nossos objetivos foram alcançados satisfatoriamente, pois tanto nós estagiárias como os 
alunos e professores aprendemos uns com os outros numa relação recíproca e dialógica, em 
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que ambas as partes tiveram algum tipo de formação e transformação crítica, construtiva, 
autônoma, social e intelectual, gratificante para todos.  

 
 
Palavras - chave: Aluno. Desenvolvimento. Projeto. 
 
 

 


