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RESUMO: 

Nosso projeto de estágio trás como tema as brincadeiras e subtemas: interação, socialização, 

amizade e psicomotricidade. Buscamos desenvolver propostas em que as ações de cuidar e 

educar sejam permeados por atividades lúdicas (brincadeiras) na perspectiva do direito da 

criança, quanto ás questões relacionadas á sua saúde, alimentação, segurança, 

desenvolvimento e aprendizagem na interação e socialização do ser, possibilitando também a 

abertura para que a criança possa se inscrever subjetivamente na realidade por meio de 

brincadeiras e da expressão de sua afetividade e do seu pensamento. Para desenvolver a 

atividade de intervenção escolhemos o subtema: Amizade com o título “Meu amigo Faz de 

conta”. Para justificar o nosso projeto usamos os teóricos Wallon(2007) e Vigotsky( 2008) 

mostrando a importância da interação e da afetividade no desenvolvimento do indivíduo.O ser 

humano está em constante processo de aprendizagem e essa não ocorre de forma isolada. São 

inúmeros os fatores, tanto biológicos, quanto sociais ou históricos que influenciam na 

formação do sujeito, mas que isoladamente não determinam a sua constituição. A interação 

sendo uma dada relação social colabora para o desenvolvimento, assim como também a 

brincadeira, pois, a criança pode assumir vários papéis sem modificar o contexto. Essa 

brincadeira simbólica contribui para a exploração da ludicidade, sendo que nessa situação a 

criança reexamina as regras embutidas nos atos sociais. Na metodologia foi escolhida a 

historinha “João e Maria” com um cenário em que trabalhamos os sentidos, a interação, a 

amizade e a motricidade numa casinha de doces. No término da historinha as crianças fizeram 

o trajeto feito pelos personagens. Diante da atividade de intervenção proposta, as crianças 

tiveram reações diversas: algumas sorriram, se movimentaram, prestaram atenção e dentro de 

suas limitações compartilharam este momento. Os cinco sentidos foram bem trabalhados e as 

crianças tiveram um bom resultado principalmente o paladar que esteve muito presente na 

hora da degustação. Durante a brincadeira as crianças se comportavam de diferentes formas, 

explorando o ambiente da casinha e brincaram com a personagem da bruxa enfrentando-a. 

Uma criança em especial usou um acessório da bruxa e dançou e fez pose, tentando imitá-la.. 

De acordo com Wallon (2007) existem as brincadeiras de fabricação, nestas brincadeiras a 

criança se diverte em juntar, combinar entre si objetos, modificá-los, transformá-los e criar 

novos.  
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