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RESUMO 

 

No ano de 2013 em um CMEI da Rede Municipal de Goiânia, estagiamos no 

agrupamento de quatro anos da Educação Infantil. No primeiro semestre observamos 

que se tratava de uma turma muito agitada necessitando de um projeto em que eles 

pudessem se movimentar e brincar. A partir dessas observações escolhemos o tema para 

a elaboração do projeto, o qual teve o título: “Meu Corpo”. O projeto, elaborado a partir 

dos estudos em Helm e Beneke
 
(2005)

4
, se fundamentou: 1) nos PCNs de Ciências 

Naturais (1998)
5
 que cita a importância de discernir as partes do organismo para 

compreender as nossas particularidades; 2) no RCENEI (1998)
6
, que fala sobre a 

importância das atividades que envolvem o movimento para as crianças; e 3)  em  Lima 

(2006)
7
 que indica ser o corpo um instrumento de aprendizado, por meio do qual criança 

cria noção do objeto, descobrindo-se e mapeando suas sensações. Utilizamos como 

metodologia nas aulas, a articulação dos conhecimentos com as brincadeiras, histórias e 

músicas. No desenvolver das aulas as crianças foram interagindo aos poucos com o 

projeto proposto. Trabalhamos em cada aula um tema relacionado ao corpo humano 

enfatizando o autoconhecimento e as sensações do próprio corpo. Por fim, encerramos 

nosso Projeto concluindo que as crianças avançaram em relação ao conhecimento 

próprio corpo, podendo citar como exemplo o conhecimento dos órgãos do sentido. A 

partir do estágio vencemos o desafio da escrita de um artigo intitulado “O conhecimento 

do corpo e a construção da autoimagem”, o qual busca refletir sobre a importância de se 

trabalhar com atividades que explorem o movimento e o autoconhecimento do corpo na 

Educação Infantil. 
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