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Entende-se que o estágio obrigatório é um campo de experiências e laboratório de teorias 

educacionais. Durante o ano, o estágio com a educação infantil nos fez vislumbrar um mundo 

de iniciativas e apresentações que podem ser elo entre o conhecimento ideal e o real. As 

crianças são sujeitos abertos a vivenciar propostas completamente diferentes e a se adaptarem 

a elas como objetivo proposto pelos adultos que as circundam. No campo lócus de nosso 

estagio, durante este ano de 2011, percebemos e estudamos um diferencial apresentado pela 

creche da UFG - que nos motivou e ao mesmo tempo nos desafiou a desenvolver um projeto 

especial. Nosso foco foram as crianças do grupo II. O presente trabalho resulta deste estágio 

obrigatório exercido na creche da Universidade Federal de Goiás – UFG, que se insere na 

temática do bioma goiano e assume o título - “Aventureiros do cerrado”, vinculado ao projeto 

de ação do agrupamento de 2 anos da creche - que busca compreender os animais aquáticos, 

aéreos e terrestres na  perspectiva de explorar conhecimentos acerca de elementos da terra 

como um magnífico espaço de riquezas naturais no âmbito do cerrado. A perspectiva desse 

trabalho limitou-se a um projeto que privilegia os animais terrestres, em especial, quanto aos 

animais predominantes do cerrado e de forma ainda mais especial os animais que fazem parte 

da literatura infantil goiana, com foco na história de Diane Valdez “O lobo guará e os 

porquinhos caititus”. O nosso propósito foi o de levar os alunos a conhecerem um pouco do 

cerrado brasileiro; desenvolver sentimento de valorização da fauna de Goiás; desmistificar a 

idéia de lobo malvado das histórias infantis; brincar com a imaginação envolvendo os 

aspectos afetivos, o cognitivo e também o social. Ao longo da vivência destas regências, 

percebemos o interesse e a curiosidade das crianças com a história do lobo e com a 

participação nas atividades propostas. Elas se comunicavam entre si e contribuíam com o 

espaço de apropriação do conhecimento. Foi um trabalho enriquecedor porque partimos das 

interlocuções das crianças com o conhecimento apresentado.  
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