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RESUMO 

 
FERREIRA, Cintia Tavares. Um olhar para a integração na creche: Interações entre 
crianças de diferentes idades. 2015. 64 f. Produto Final (Especialização em Docência da 
Educação Básica na Disciplina Educação Infantil) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016.  
 
 
A presente pesquisa visa abordar um novo olhar para a integração na creche - realizada na 
Creche Municipal Solange Maria Magalhães, em Vila Isabel - por meio de atividades 
desenvolvidas no âmbito do Programa Residência Docente (PRD) do Colégio Pedro II. 
Diante de uma realidade de Educação Infantil em que, geralmente, as crianças seguem 
presas à rotina e às peculiaridades de um espaço-tempo engessado devido às suas 
limitações de estrutura física, torna-se relevante pensar em como podemos proporcionar 
interações entre turmas do mesmo e de diferentes grupamentos refletindo em como 
reorganizar esse tempo e espaço frente a turmas cheias. Para isso, o trabalho tem como 
objetivos: pesquisar e refletir sobre o significado de integração; promover a integração entre 
crianças – crianças / crianças-educadores; observar e registrar as narrativas e reações das 
crianças em momentos de integração a fim de perceber como elas significam esta 
experiência; dialogar com a equipe pedagógica a respeito da proposta; incentivar os demais 
profissionais a participar dessas atividades e pensar na possibilidade dessa prática se tornar 
parte do Projeto Político Pedagógico da instituição. O presente trabalho tem aproximações 
metodológicas do objeto de estudo inspiradas na pesquisa no/do/com o cotidiano, por 
envolver acontecimentos do dia-a-dia escolar que inspiraram uma reflexão e autoavaliação 
na busca de promover um diálogo entre teoria e prática. Foram feitas atividades de 
integração entre as turmas de berçários, maternal I e maternal II. As vivências e a teoria 
permitem a constatação de algumas certezas. A importância do diálogo e da autoavaliação; 
a relevância de uma pesquisa dentro de uma creche pública e do professor pesquisador; as 
diferentes interações e aprendizagens que podem ser proporcionadas por meio da 
integração.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Integração, Educação Infantil, interações, creche. 



 

 

 
ABSTRACT  

 
FERREIRA, Cintia Tavares. A look at integration in preschool: interactions between 
children of different ages. 2015. 64 p. Final Product (Specialization in Teaching of Basic 
Education Course in Early Childhood Education) – Colégio Pedro II, Dean of Graduate 
Studies , Research, Extension and Culture, Rio de Janeiro, 2016.  
 

The present research aims to approach a new look at integration in kindergarten - realized 

on Creche Municipal Solange Maria Magalhães, in Vila Isabel - through activities developed 

within Programa Residência Docente (PRD) from Colégio Pedro II. Towards a early 

childhood education reality in which, generally, the children remain stuck in a routine and the 

peculiarities of a space-time due to the limitations of physical structure, it is relevant to 

consider how we can provide interactions between classes of the same and different groups 

reflecting about how to reorganize this time and space when faced with a crowded class. 

Ultimately the task aims to: research and reflect on the meaning of integration; promote 

integration between children-children/children-teachers; observe and record the reactions of 

children when interacting in order to perceive how this experience affects them; Talk with the 

teaching staff about the proposal; Encourage other professionals to participate in these 

activities and to think about the possibility of this practice become part of the Political 

Pedagogical Project of the institution. The present work have methodological approaches of 

the subject inspired by research in/of/with daily routine, by involving daily events that inspired 

a reflection and self-evaluation aiming to promote a dialogue between theory and practice. 

Integrations activities were made between groups of kindergarten. The experience and the 

theory allow the finding of some certainties. The importance of dialogue and self-evaluation; 

the relevance of a research in a public preschool and of the teacher and researcher; the 

different interactions and things to be learned that may be provided by integration. 
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INTRODUÇÃO 
 

Ao longo da minha jornada pedagógica me deparo com diferentes inquietações acerca 

da minha prática, sobre como desenvolver um bom trabalho com as crianças pequenas e o 

que as instituições de Educação Infantil atuais oferecem a elas. Em vista disso, procuro 

estar em constante estudo a fim de me aperfeiçoar na área. 

 Em estudos anteriores, li em documentos a importância das interações entre crianças 

de diferentes idades, porém de fato só vi acontecer nas visitas no Colégio Pedro II. Quando 

iniciei a vivência na área de Educação Infantil do Colégio Pedro II – campus Realengo – em 

uma manhã de quinta-feira, algo me chamou a atenção: as crianças dos diferentes 

grupamentos estavam em roda, com vários professores, fazendo atividades de música e 

relaxamento, e em consequência interagindo umas com as outras. Aquela cena me 

encantou e pensei em como seria significativo promover atividades de integração como 

essas na creche em que atuo. Também tive a oportunidade de participar de uma oficina de 

fantasias e histórias com um grupo de crianças de três a cinco anos e pude perceber o 

quanto elas trocam nessas interações.  

A intervenção do professor é de grande importância na organização de um ambiente 

que estimule as brincadeiras e as interações. Nesse ambiente, as crianças trocam e 

aprendem umas com as outras, se envolvem em situações de aprendizagens diversificadas, 

ampliam conceitos, elaboram suas regras, se comunicam, se expressam e experimentam. 

Corsino (2006) ressalta algumas contribuições que as interações promovem: 

 

Nos seus processos interativos, as crianças não apenas recebem e se 
formam, mas também criam e transformam – são constituídas na cultura e 
também são produtoras de cultura. São sujeitos ativos que participam e 
intervêm no que acontece ao seu redor. Suas ações são também forma de 
reelaboração e recriação do mundo. (CORSINO, 2006, p.6) 

 
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) traz como 

proposta a organização de um trabalho educativo que proporcione momentos em que as 

crianças de diferentes grupamentos interajam. Logo, 

 
(...) Numa concepção de educação e aprendizagem que considera a 
interação como um elemento vital para o desenvolvimento, o contato entre 
estas crianças de diferentes faixas etárias e com diferentes capacidades 
deve ser planejado. Isto quer dizer que é interessante prever constantes 
momentos na rotina ou planejar projetos que integrem estes diferentes 
agrupamentos. (BRASIL, 1998, p. 72, vol.1) 

 
Diante da citação acima, pode-se perceber que a interação entre diferentes idades é 

documentada como uma proposta socializadora em um ambiente que propicie o acesso e a 

ampliação, pelas crianças, dos conhecimentos da realidade social e cultural. Porém, na 
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realidade da creche em que atuo essas interações não aconteciam devido ao pouco espaço 

e por atender um grande número de crianças por turma. Ainda assim, acreditei que com o 

apoio dos demais professores seria possível trazer uma proposta de integração entre os 

diferentes seguimentos, e este foi o desafio neste trabalho.  

Para entender melhor, trago um breve relato da instituição e do meu trabalho na 

Creche Municipal Solange Maria Magalhães, inaugurada em 2008, localizada na 

comunidade Morro dos Macacos, em Vila Isabel. É uma instituição exclusiva de Educação 

Infantil e, atende em turno integral (de 07h30min a 17h30min) seis turmas: Berçário I - EI 51 

e Berçário II – EI 52 (crianças de seis meses a um ano e onze meses), duas turmas de 

Maternal I – EI 41 e EI 42 (dois anos a dois anos e onze meses), e duas de Maternal II – EI 

31 e EI 32 (três anos a três anos e onze meses). Cada turma tem aproximadamente vinte e 

cinco crianças. Nem todas as turmas têm professores em tempo integral, algumas só há em 

um turno e no outro as crianças ficam com Agentes de Educação Infantil.  

 A creche possui uma estrutura física bem limitada, é construída verticalmente em 

três andares, em que cada andar possui duas pequenas salas das turmas. Tem uma 

pequena área interna no 1º andar, com alguns brinquedos de plástico (carrinhos, triciclos, 

bonecas, bolas, gangorra), refeitório e secretaria no 2º andar e no 3º andar outra área 

interna com brinquedos de plástico (escorregador, bonecas, casinha) e um pequeno solário 

que raramente as crianças utilizam. Não há área externa ou livre. As turmas de berçário 

fazem as refeições dentro da sala e algumas vezes saem para a área interna no mesmo 

andar para brincar ou fazer atividades. Os maternais fazem as refeições no refeitório e 

alguns dias na semana visitam a área interna do 3º andar. 

  Não há espaço para as crianças se movimentarem com liberdade, há muitas 

escadas, o que requer mais atenção e cuidado das educadoras para evitar acidentes. Esse 

tipo de estrutura faz com que as crianças permaneçam a maior parte do tempo dentro de 

suas salas e impede que as turmas interajam nos espaços comuns, já que em cada 

ambiente uma turma por vez permanece devido ao grande quantitativo de crianças. Devido 

à falta de área livre para as crianças correrem e ampliarem sua motricidade, as educadoras 

fazem o possível para fazer atividades de coordenação motora nesses espaços, dentro de 

suas limitações, com recursos como colchonetes, bambolês, cordas, barbantes, bolas.  

 Trabalho na turma de Maternal I – EI 41 com crianças de dois a três anos de idade e 

apenas uma Agente de Educação Infantil (AEI), o que dificulta bastante o trabalho, pois as 

crianças são muito pequenas e o tempo destinado aos cuidados com a higiene das crianças 

acaba sendo maior que o tempo destinado às brincadeiras e interações. Há cerca de dois 

anos atrás existiam duas Agentes em cada turma de Maternal I o que ajudava muito, pois as 

atividades dirigidas podiam ser feitas todos os dias e as crianças tinham mais olhares e mais 
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auxílio. Agora com apenas uma Agente, cada dia é de acordo com a demanda, se a turma 

está cheia, por exemplo, é mais difícil acontecer atividades dirigidas. Isso ocorre, 

principalmente, porque a rotina da creche é muito pesada, com horários de banho, 

alimentação e sono bem próximos, sobrando pouco tempo para fazer atividades que 

contemplem as diversas áreas do conhecimento.  

 A cada dia tento contemplar essas áreas do currículo. Nas rodas de conversa1, 

cantamos músicas infantis, fazemos a chamadinha, o calendário, vemos como está o tempo, 

quantas crianças estão presentes e conversamos um pouco sobre temas específicos ou 

assuntos advindos das crianças. Em dias alternados, temos a contação de histórias e às 

vezes fazemos alguma atividade dirigida sobre o tema trabalhado. Algumas vezes o 

momento da roda de conversa ou a contação de histórias se estende de acordo com a 

interação das crianças e enquanto elas estão envolvidas permaneço na atividade. Devido ao 

curto tempo, os dias são alternados, em alguns, ao invés de fazermos a roda de conversa, 

vamos para a área interna para as crianças explorarem os brinquedos livremente ou para 

fazer alguma atividade dirigida, em outros, essas atividades são feitas em sala de aula com 

brincadeiras de rolar e pular em colchonetes, cordas, cantinhos, pinturas, colagens, 

desenhos, modelagem, entre outras.  

Apesar de toda dificuldade relatada, procuro fazer um bom trabalho com as crianças 

em minha concepção, atendendo suas necessidades e tentando fazer com que esse espaço 

em que passam dez horas por dia seja bem prazeroso e lúdico. E com o apoio da direção e 

dos professores pretendo planejar alguns dias e situações em que as crianças possam 

participar de atividades diferentes.  

 

 

OBJETIVOS 

 Minha inquietação tem como foco a integração das crianças de diferentes idades na 

creche. A pesquisa tem como objetivo promover momentos de integração entre as crianças 

dos grupamentos refletindo sobre as relações e interações que elas estabelecem, pensando 

com a equipe pedagógica sobre sua importância diante da questão tempo-espaço na 

realidade da minha instituição. 

Esse objetivo foi desmembrado em alguns objetivos específicos: Pesquisar e refletir 

sobre o significado de integração; promover a integração entre crianças – crianças / crianças 

- educadores; observar e registrar as narrativas e reações das crianças em momentos de 

integração a fim de perceber como elas significam esta experiência; dialogar com a equipe 

                                                 
1 A roda de conversa é um momento da rotina da Educação Infantil onde as crianças se sentam em 
um grande círculo e conversam junto com o educador sobre histórias, contam casos, cantam 
músicas, planejam atividades, etc. 
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pedagógica a respeito da proposta; incentivar os demais profissionais a participar dessas 

atividades e pensar na possibilidade dessa prática se tornar parte do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da instituição.  

  Ressalto que, inicialmente, tinha também como objetivo promover momentos de 

integração entre as famílias, porém no decorrer das atividades e da pesquisa percebi que a 

integração com a família já é uma proposta da creche, pois em determinados dias as 

educadoras e a direção planejam eventos ou momentos em que elas possam participar na 

instituição. Em vista disso, o foco da pesquisa passou a ser a integração entre as crianças 

das diferentes idades. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Diante de uma realidade de Educação Infantil em que, geralmente, as crianças 

seguem presas à rotina e às peculiaridades de um espaço-tempo engessado devido às suas 

limitações de estrutura física, torna-se relevante pensar em como podemos proporcionar 

interações entre turmas do mesmo e de diferentes grupamentos refletindo em como 

reorganizar esse tempo e espaço frente a turmas cheias.  

Ao se pensar em uma proposta de integração é inevitável a abordagem de temas 

como interação, tempo, espaço e função do professor, pois é papel do professor organizar 

um ambiente educativo, de acordo com o tempo e o espaço, que seja estimulador e 

desafiador às crianças propiciando assim variadas interações. Logo, estes temas estão 

interligados e serão aprofundados no embasamento teórico. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010) destaca a 

importância da organização dos materiais, espaços e tempos de modo que assegurem:  

 

O reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades 
individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças 
de mesma idade e crianças de diferentes idades. (BRASIL, 2010, p.19) 

Logo, é atribuição do professor oferecer às crianças diversas possibilidades de 

interação a partir da organização do espaço, já que é neste ambiente que se tornam 

propícias as relações e as aprendizagens. Assim,  

 

Partindo do entendimento de que as crianças também aprendem na 
interação com seus pares, é fundamental o planejamento de um espaço que 
dê conta dessa premissa, permitindo que, ao conviver com grupos diversos, 
a criança assuma diferentes papéis e aprenda a se conhecer melhor. 
(HORN, 2004, p.18) 
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Considerando que as interações promovem diferentes aprendizagens, verifica-se a 

relevância de ver o espaço físico como parte integrante da proposta pedagógica e como se 

pode repensar em sua organização, de modo a torná-lo um ambiente de comunicação e 

trocas permanentes. Segundo Horn (2004) é no espaço físico que a criança consegue 

estabelecer relações entre o mundo e as pessoas, transformando-o em um pano de fundo 

no qual se inserem emoções e assim, tornando-o ambiente.  

A fim de pensar na organização do espaço propondo momentos de interação entre 

crianças de diferentes grupamentos temos como aporte o documento Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil – RCNEI (1998) ressaltando que para que ocorram as 

aprendizagens infantis o professor deve organizar o trabalho educativo propiciando a 

interação com crianças da mesma idade e de idades diferentes em situações diversas como 

fator de promoção da aprendizagem e do desenvolvimento e da capacidade de relacionar-

se.     

Ainda, o RCNEI (1998), ao abordar sobre independência e autonomia, destaca a 

importância das crianças escolherem as atividades e os grupos que desejam participar 

como exercício de cidadania desde a infância. Esta seria uma oportunidade de momentos 

de integração. Logo,  

A capacidade de realizar escolhas amplia-se conforme o desenvolvimento 
dos recursos individuais e mediante a prática de tomada de decisões. Isso 
vale tanto para os materiais a serem usados como para as atividades a 
serem realizadas. Podem-se criar situações em que as crianças fazem suas 
escolhas entre várias opções, em locais distintos ou no mesmo espaço. 
Esta pode representar uma ótima oportunidade de integração entre crianças 
de diferentes idades.   (BRASIL, 1998, p. 39, vol. 2) 

 

Com base nesses fundamentos tenho a proposta de propiciar encontros com 

atividades, brincadeiras e/ou apresentações, a serem combinados com toda a equipe 

pedagógica, em que tenham a possibilidade de integração entre os diferentes grupamentos 

a fim de fazer com que as crianças circulem pelos diversos espaços e se sintam parte de 

toda a escola e não apenas de quatro paredes, facilitando encontros, trocas e 

aprendizagens.  

 

CAMINHOS METODOLÓGICOS 
 

 Diante das propostas de realização de atividades de integração a fim de propiciar 

interações entre as crianças por meio de atividades, brincadeiras, apresentações e eventos, 

além de discutir com os demais educadores os pontos positivos e negativos, faz-se 

necessário trilhar alguns caminhos para a pesquisa.  

 Reitero que a pesquisa se baseia na realidade de uma creche do município do Rio 

de Janeiro em que atuo, portanto, os espaços, as relações, a estrutura são diferentes de 
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uma creche para a outra, pois cada uma tem sua história e trajetória. Logo, o ponto 

referencial para minhas reflexões decorrem a partir das práticas e experiências dessa 

instituição.  

O presente trabalho tem aproximações metodológicas do objeto de estudo inspiradas 

na pesquisa no/do/com o cotidiano, por envolver acontecimentos do dia-a-dia escolar que 

me motivaram a uma reflexão sobre meu trabalho pedagógico e ações da instituição na qual 

atuo em busca de promover um diálogo entre teoria e prática. Como afirma Garcia (apud 

Prado; Cunha, 2007) esse tipo de pesquisa parte da prática, recorre à teoria de maneira a 

compreendê-la melhor e retorna à prática de forma ressignificada, num círculo dialético. 

Pensando que todo o processo, pode ser discutido, negociado e avaliado com toda a equipe 

pedagógica, na escuta de suas opiniões, observações e sugestões.  

Destaco que essa metodologia se aproxima do estudo, mas não é seguida de forma 

rígida podendo abrir novos diálogos com outras abordagens metodológicas.  Logo, pretendo 

organizar inicialmente ações de integração da minha turma com as outras turmas buscando 

incentivá-las a também experimentarem e relatarem suas sensações. A escuta das crianças 

e das educadoras são muito importantes em todo o desenvolvimento do trabalho, assim 

como suas reações e emoções.  

A pesquisa teve como aportes teóricos alguns autores e se norteou principalmente 

por documentos nacionais. Como o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(1998) a respeito do papel das interações entre crianças de diferentes idades e organização 

do trabalho educativo; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010) 

sobre a organização de materiais, espaços e tempos; Parecer CNE/CEB Nº 20/2009 

também ressaltando as interações entre as diferentes idades; Critérios para um atendimento 

em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças (2009) sobre adaptação e 

importância de irmãos se encontrarem nos espaços da creche; Manual de Orientação 

Pedagógica Brinquedos e Brincadeiras de Creches. E autores como IMBERNÓN (2009) 

destacando a relevância de espaços de reflexão e diálogo entre os professores; HORN 

(2004) sobre a organização do espaço a fim de promover interações; CORSINO (2006) e o 

papel das interações; OLIVEIRA (2014) sobre o brincar, o movimento e a exploração do 

espaço; e BARBOSA (2006) sobre as rotinas na Educação Infantil. 

Diante das questões suscitadas, os caminhos da pesquisa me levaram a observação 

e registro por meio de anotações, conversas, depoimentos e fotos dos variados momentos 

de integração em constante diálogo com a teoria, percebendo cada atitude e cada ação das 

crianças, além da escuta dos educadores envolvidos. A seguir, relato alguns caminhos e 

estratégias utilizados na construção do campo de pesquisa. 
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A primeira etapa se baseou em verificar brevemente o conceito de integração. 

Pesquisando seu significado nas práticas contemporâneas até a sua chegada à realidade 

observada na Unidade de Educação Infantil do Colégio Pedro II. 

Na segunda se inicia o diálogo com as educadoras e equipe pedagógica da Creche 

Municipal Solange Maria Magalhães, minha instituição de origem, apresentando a proposta, 

discutindo a respeito e ouvindo a opinião dos envolvidos com alguns embasamentos 

teóricos.  

Na terceira etapa segue o relato de algumas atividades práticas na instituição 

atreladas a aportes teóricos. As ações pedagógicas foram divididas em diferentes propostas 

de integração entre as turmas, refletindo sobre as interações, expressões e percepções que 

as crianças demonstraram nas observações e nos registros de fotos, desenhos e falas.  

A pesquisa com seus registros e observações teve duração de cinco meses tendo 

início em julho de 2015. Os resultados e a avaliação poderão ser vistos nas descrições das 

atividades propostas. 

 

1. INTEGRAÇÃO... INTERAÇÃO? 

 

Ao pesquisar sobre integração, constatei que se trata de um tema com pouca 

visibilidade e teorização.  Deparei-me com autores falando a seu respeito, no sentido de 

inclusão dos alunos com necessidades especiais, integração da família na escola, 

integração do cuidar e educar. Porém, encontrei poucos aportes teóricos que dialogavam 

sobre a integração como elemento favorável às novas e diversas interações que 

oportunizam a experiência de aprender com o outro. Lembro que o objetivo não foi estudar o 

conceito desde seu surgimento, mas verificar dentro dos contextos atuais seus significados.  

Nas bibliografias consultadas, o termo integração aparece no sentido das interações 

como possibilidade de acesso e ampliação de conhecimentos das crianças em alguns 

documentos, como, por exemplo, no Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (1998) já citado anteriormente. Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (2010) o termo é usado como integração das diversas experiências que 

devem ser proporcionadas na educação infantil, porém também fala da importância de se 

promover interações entre crianças de mesma idade e diferentes idades, ou seja, a 

integração. Assim, alguns autores apesar de nem sempre usarem o termo “integração”, 

falam das possibilidades de desenvolvimento e aprendizagens que as interações 

oportunizam.  

Na realidade do Colégio Pedro II – Unidade de Educação Infantil – na qual conheci o 

termo, busquei entende-lo no contexto e como acontecia. Nas visitas, percebia as crianças 
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circulando livremente entre os espaços do colégio, visitando outras salas e participando de 

diversas atividades e brincadeiras entre os diferentes grupamentos, como pode ser visto no 

depoimento da professora Renata: 

 

A integração que acontece na nossa Unidade partiu das nossas conversas, 
nas reuniões. A gente sentia falta de entrosar as crianças. Parecia que cada 
turma estava "no seu mundinho". Vimos, também, que nas raras atividades 
que fizemos com todo o turno junto (são apenas seis turmas) as crianças 
ficavam muito à vontade e que muitas já se conheciam por causa da 
condução. Então, nas reuniões que fizemos em fevereiro - que foram várias 
- pensamos em ter momentos semanais de integração/interação com as 
turmas. A ideia era no primeiro momento (logo na entrada) ter uma pequena 
atividade dirigida por um grupo de professores, de mais ou menos cinco, 
que são misturados entre núcleo comum e de atividades, e que não eram 
duplas da mesma turma. Num outro momento, no meio da manhã, a 
proposta era de oficina com crianças de turmas variadas - eram no máximo 
quatro alunos de uma mesma turma - e com professores que não eram 
duplas. A proposta da integração no início da manhã com o passar do 
tempo foi ficando chata e vimos que nem as crianças, nem os professores 
estavam curtindo fazer. Então, suspendemos por um tempo. Quanto às 
oficinas, ouvimos as avaliações das crianças e algumas se queixaram de 
nem sempre conseguir ir à oficina que queriam, outras falaram que era 
chato. Então, repensamos e vimos que queríamos uma integração maior 
entre as crianças. Uma integração mais espontânea e que elas não se 
sentissem obrigadas a ter que ir para essa atividade. Após algumas 
discussões, atualmente nossa integração está assim: Toda quinta-feira de 
07h50min a 09h10min, todas as crianças de um turno participam das 
oficinas propostas apenas pelos professores de atividades (música, artes, 
informática e educação física). Enquanto isso, os professores de núcleo 
comum estão em reunião. Após as oficinas, há o momento de integração. 
Mas, agora é separado. De 09h10min a 10h20min, os grupamentos III (5/6 
anos) ficam no pátio juntos participando de cantos diversificados. Em geral, 
temos massinha com brinquedos diferentes do dia-a-dia, recorte/colagem 
com materiais diversos, contação de história, desenho livre, jogos de regra 
e futebol. Esse momento é dirigido por mais ou menos cinco professores, 
entre núcleo comum e atividades. A ideia é cada adulto mediar um canto, 
pois todos acontecem ao mesmo tempo e a criança fica livre para ir onde 
quiser. Depois do GIII, às 10h20min é a vez das outras turmas irem ao pátio 
e participarem do mesmo movimento (GII e GI). Temos percebido que 
dessa forma as crianças estão gostando mais e ficam tristes quando acaba 
este momento. A sensação que temos é que as duas turmas do GIII se 
tornou uma só. 

 

 

No relato acima, nota-se o processo das ações pedagógicas, a avaliação constante 

dos professores, o diálogo entre as crianças, a escuta atenta delas, refletindo sobre as 

propostas. Como Horn (2004) ressalta, em especial na prática pedagógica voltada ao 

público infantil, é fundamental ter a sensibilidade de compreender o que realmente é 

necessário para aquele grupo de crianças, o que elas manifestam através de suas 

brincadeiras, de seus diálogos, dos enredos que compõem nos espaços que constroem e 

ocupam.  
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Em busca de novos entendimentos do termo, foi feita uma pesquisa em alguns 

dicionários. Segundo o Dicionário do Aurélio Online (2015) integração é um ato ou efeito de 

integrar, é adaptação, incorporação de um indivíduo ou grupo externo numa comunidade, 

num meio. Enquanto no dicionário Priberam online (2013) uma das definições é tornar-se 

parte de um conjunto ou de um grupo. Essa acepção de integrar pode ser inferida na 

Educação Infantil quando se promove atividades em que as crianças exploram os espaços 

da creche, interajam com as diferentes idades, visitem outros ambientes, para que assim 

elas se sintam parte de um todo, sintam a creche como uma unidade e se aproprie de todos 

os espaços. É o que Horn (apud Yus 2002, p. 106) conceitua como: 

 

(...) escola convidativa, onde há o respeito à singularidade do indivíduo, 
onde reina o espírito cooperativo, onde exista um sentimento de 
pertencimento por parte dos integrantes do grupo, onde o ambiente é 
agradável e onde pairam expectativas positivas.  

 

Assim, integração e interação são conceitos intimamente ligados. Ambos são 

importantes no desenvolvimento das crianças e por isso o professor tem papel fundamental 

na organização de espaços e ações pedagógicas que propiciem às crianças esses 

momentos com o grupo e com as demais turmas da instituição. Segundo Horn (apud 

Rinaldi, 1999), as crianças devem sentir que toda a escola, incluindo espaço, material e 

projetos, valoriza e mantém sua interação e comunicação. 

 

2. CONSTRUINDO DIÁLOGOS 

 

                                            “Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me 

insere na busca, não aprendo nem ensino.” Paulo Freire 

 

   Quando penso em formação docente atualmente, percebo a necessidade de que 

ela seja mais que uma atualização profissional, mas um meio de tornar os conhecimentos 

adquiridos próximo da prática, da realidade educacional e do contexto da instituição. Logo, 

 

(...) O contato da formação com a prática educativa faz com que o 
conhecimento profissional se enriqueça com outros âmbitos: moral e ético, 
além de permitir que se fomente a análise e a reflexão sobre a prática 
educativa, tentando uma recomposição deliberativa dos esquemas, 
concepções e crenças que o conhecimento pedagógico tem sobre o ensino 
e a aprendizagem. Permitiria trabalhar em benefício do professor e da 
educação da humanidade. (IMBERNÓN, 2009, p.114) 

 

   O ideal seria que o professor e os educadores pudessem estar em constante 

diálogo com a teoria e a prática em um ato de formação continuada dentro da instituição, 

porém isso nem sempre tem ocorrido. Então, pode-se aproveitar a pesquisa de um 
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professor para se iniciar discussões a respeito de propostas para a melhoria da qualidade 

na Educação Infantil. E essa é a minha intencionalidade, utilizar a pesquisa para fomentar 

diálogos a respeito da nossa prática.  

 Refletir sobre a própria ação e as práticas da instituição no que diz respeito às 

atividades integradas são propostas do trabalho. Para isso, torna-se relevante o diálogo 

entre toda a equipe pedagógica, pois assim é possível construir uma reflexão sobre as 

ações e, deste modo, todas as conversas, reuniões e depoimentos fazem parte do processo 

avaliativo. 

Esse diálogo se iniciou quando aproveitei o ensejo de uma reunião de professores e 

direção no mês de julho para apresentar a pesquisa. Esporadicamente temos reuniões a fim 

de planejar os temas que serão trabalhados durante o mês ou bimestre dentro do projeto 

anual da creche. Nessas reuniões conversamos sobre os eventos que vão ocorrer no 

período e planejamos quais atividades gerais serão feitas entre as turmas. E depois cada 

professor planeja durante a semana as atividades específicas de sua turma dentro do tema 

geral.  

 Nesse dia, conversei com a equipe sobre a minha pesquisa. Expliquei o porquê me 

motivava, como foi minha vivência na Unidade de Educação Infantil do CPII, como a 

integração era proposta pelas educadoras e acontecia naturalmente partindo também das 

crianças. Propus algumas atividades iniciais como visitas às turmas, e visando o exercício 

reflexivo sugeri novas ideias para planejarmos e dialogarmos juntas sobre outras atividades 

de integração. Como afirma Horn (apud Perrenoud 2002) essa postura reflexiva do 

professor deve ser permanente, inserindo-se em uma relação analítica com a ação. Sua 

prática não é medida por discursos ou intenções, mas pelas consequências da reflexão no 

seu exercício cotidiano da profissão.  

A direção e as professoras aprovaram a ideia, combinamos algumas visitas iniciais 

às turmas e conversamos sobre a ideia que partiu de algumas professoras de fazer um 

piquenique coletivo no antigo jardim zoológico, lugar de referência do bairro de Vila Isabel e 

próximo à comunidade onde se situa a creche. Tive uma avaliação positiva desse encontro, 

pois os envolvidos demonstraram receptividade às ideias e sugestões. Aqui, nota-se como 

as educadoras já propõem atividades de integração entre as famílias o que direcionou meu 

olhar à integração entre as crianças. No mês seguinte, a direção concedeu que eu 

apresentasse minha pesquisa novamente, mas dessa vez a todos os educadores da creche, 

na reunião que acontece bimestralmente denominada de Centro de Estudos2.  Então, 

                                                 
2 Em cada bimestre temos um Centro de Estudos de acordo com o calendário da prefeitura. Nesse 

dia as crianças não têm aula e reúnem-se na creche os docentes, agentes de educação infantil e 
direção. Geralmente, nessa creche, discutimos coletivamente sobre alguns pontos do planejamento, 
fazemos avaliações e arrumação das salas. 
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expliquei qual era a proposta e as motivações, as mudanças na rotina (já que minha turma 

já tinha feito a primeira visita ao berçário causando estranhamentos), como seriam algumas 

atividades e a ideia das outras turmas também propiciarem alguns momentos de integração 

entre as crianças.  

Falei sobre alguns aspectos que temos na creche que poderiam ser variantes que 

impossibilitavam a integração das crianças como a questão da rotina, dos espaços 

pequenos, o tempo e as turmas cheias. Algumas educadoras dialogaram comigo a respeito 

do tempo que atrapalhava muito as atividades das crianças e também o problema de ter 

muitas crianças em espaços pequenos impedindo que juntassem algumas turmas. 

Conversamos sobre como poderíamos propiciar esses momentos e convidei a professora do 

Berçário I a relatar como foi a visita do maternal I e suas impressões. Imbernón (2009) fala 

da importância da criação de espaços de reflexão e participação nos quais o profissional da 

educação faça surgir a teoria subjacente a sua prática com o objetivo de recompô-la, 

justifica-la ou destruí-la.  

Resumidamente, a professora do BI fez um breve relato ressaltando o receio que 

tinha de juntar as crianças grandes com as pequenas e de como se surpreendeu com o 

andamento tranquilo da visita. Relatou também a importância dessas interações, como os 

bebês e as crianças maiores reagiram, como as crianças maiores cuidaram dos bebês, e os 

bebês até bateram no maternal I, e depois convidou as demais educadoras a também 

participarem da proposta.  

Ao fim da reunião nos dividimos em grupos para discutir sobre o Projeto Pedagógico 

Anual – PPA da creche e no meu grupo uma Agente de Educação Infantil (AEI) retomou a 

conversa sobre a minha pesquisa. Ela narrou que trabalha há muitos anos na creche e que 

antigamente acontecia essa integração, que as crianças visitavam outras salas e que tinham 

apresentações de teatro ou danças em que as crianças apresentavam umas às outras, mas 

que com o tempo e com mudanças de coordenação e direção isso foi sendo perdido. Disse 

que a ideia era boa e que gostaria de ver esses momentos acontecendo novamente. O 

relato da AEI me instigou a pensar por que isso foi sendo perdido e como poderia retomar e 

incentivar as outras educadoras a refletirem sobre a proposta.  

 

3. VISITANDO OS BEBÊS 

 

 Durante o período da pesquisa foram feitas três visitas (uma em cada mês) da minha 

turma do Maternal I (MI) ao Berçário I (BI). No decorrer delas, ocorreram mudanças notáveis 

tanto na postura das educadoras quanto nas interações das crianças nos espaços e com a 

faixa etária diferente conforme serão descritas.   
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 Essa turma do BI é composta por vinte e cinco crianças na faixa etária de oito meses 

a um ano e meio, e a minha turma do MI por vinte e quatro na faixa etária de dois a três 

anos, porém em nenhuma das visitas estava o número máximo de crianças por turma. Em 

cada dia, juntos tinham cerca de trinta crianças.  

 

3.1. PRIMEIRO CONTATO 

 

 A primeira visita ocorreu em meados do mês de agosto. No dia em questão 

conversei com a professora do Berçário I se minha turma poderia ir ao parquinho interno no 

1º andar - área em que os bebês costumam brincar - no horário da turma dela e se 

podíamos visitar sua sala também. Ela ficou um pouco receosa por serem bem pequenos, 

mas aceitou a ideia e conversou com as Agentes de Educação Infantil da sua turma. Nossa 

sala é situada no 2º andar e antes de descermos conversei com a turma sobre os cuidados 

com os bebês.  

Quando chegamos ao espaço, a professora do BI abriu a porta da sua sala. No 

início, as crianças demonstraram receio, os bebês não saíam da sala e o maternal I não 

queria entrar na sala deles, só olhavam. Aos poucos alguns bebês foram saindo da sala e 

nesse momento entrei na sala deles e fui convidando as outras crianças a entrarem. Logo 

em seguida, elas entraram e começaram a ver os bebês e a pegar os brinquedos que 

estavam espalhados no chão.  Enquanto isso, outro grupo brincava na área interna, 

algumas sozinhas explorando os brinquedos e outras dividindo o espaço nos brinquedões. 

Nessa faixa etária, o brincar e o movimento têm predominância nos processos de 

aprendizagem, a criança pequena “pensa” e se comunica primeiramente com o corpo 

(OLIVEIRA, 2014).  

O MI foi explorando toda a sala do BI e demonstrou um encantamento ao ver os 

bebês. Estes não demonstraram medo das crianças maiores, brincaram e alguns deles em 

meio às brincadeiras bateram nos maiores, enquanto o MI não bateu de volta, pelo 

contrário, demonstrou cuidado com os pequenos. Esses conflitos fazem parte do 

desenvolvimento das crianças pequenas, segundo Horn (2004) em diálogo com estudos de 

Wallon a confrontação com os companheiros lhe permite constatar que é uma entre outras 

crianças e que, ao mesmo tempo, é igual e diferente delas.  

Cabe uma observação: na sala do BI tem a irmã de uma criança do MI na qual 

adotarei como nome fictício Paula. Esta última, ao ver sua irmãzinha na sala ficou muito feliz 

e permaneceu um tempo a observando carinhosamente no bebê conforto (ver figura 1.3.). 

Esse olhar atraiu os olhares das outras crianças que também observaram curiosas e felizes. 
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A bebezinha em adaptação3 à creche estava um pouco chorosa e ficou calma enquanto 

Paula esteve perto dela. Refleti sobre a importância delas se encontrarem algumas vezes 

durante o ano letivo, principalmente na adaptação ou quando a bebê está chorando muito, a 

presença da irmã mais velha pode ajudar ela em seu processo de adaptação. No 

documento Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos 

Fundamentais das Crianças (2009) a respeito do período de adaptação das crianças em 

creche ressalta a importância de criarmos condições para que os irmãozinhos maiores que 

já estão na creche ajudem os menores em sua adaptação à creche. 

Depois da visita, sentamos em roda na sala para conversar a respeito. A turma está 

em processo de construção da oralidade e por isso fala pouco, mas fiz alguns registros 

verbais. Ressalto que para a preservação da identidade das crianças seus nomes foram 

alterados:  

Kauã: “Brinquei com o bebezinho.”  
João: “o neném me bateu!”  
Taina: “Brinquei de bola, pula-pula.”  
Alan: “com neném, eu brinquei.”  
Paula: “brincou com a minha Ana.” (se referindo a sua irmãzinha bebê.)  
Ao serem questionados por mim se gostaram da visita, eles gritaram com 
alegria: “Sim!” 

 
Durante e após a integração com o BI foi possível perceber algumas falas das 

educadoras envolvidas sobre a questão das turmas ficarem juntas. Uma Agente de 

Educação Infantil do Berçário I não gostou da ideia de “misturar” as crianças demonstrando 

medo dos maiores machucarem os bebês, mas no decorrer do tempo, ela observou o 

momento e pareceu ter gostado. A professora do BI relatou que gostou bastante da 

experiência e nos convidou para visita-los outras vezes.  

Em conversa com a Agente de Educação Infantil que divide turma comigo, ela disse 

que gostou da experiência, mas que percebeu a resistência de algumas educadoras em 

mudar a rotina. Nesse caso, 

 

(...) pode ser apontado como característica das rotinas o fato de elas 
conterem a ideia de repetição, de algo que faz resistência ao novo e que 
recua frente à ideia de transformar. Outra característica é que as rotinas são 
criadas a partir de uma sequência de atos ou de um conjunto de 
procedimentos associados que não devem sair da sua ordem; portanto, as 
rotinas têm caráter normatizador. (BARBOSA, 2006, p. 45) 

 
Logo, quaisquer alterações na rotina sejam por horários, atividades ou agrupamentos 

entre as turmas, torna-se um fator para causar estranhamentos e resistência nos 

                                                 
3 Adaptação é o termo utilizado pela instituição referente ao período em que a criança inicia na creche 
ou em uma nova turma. Esse período é organizado pelas educadoras de acordo com as 
necessidades de cada criança. A criança inicia ficando poucas horas e depois o horário de 
permanência vai aumentando conforme vai se adaptando ao espaço e às educadoras. 
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educadores envolvidos. Percebe-se que na creche as condições determinantes da rotina 

são os horários de sono, alimentação, banho, entrada e saída das crianças e por isso 

qualquer atividade que altere esses horários é vista pelas educadoras como algo ruim. É 

claro que devemos ter uma rotina, para a organização das turmas e do funcionamento de 

toda a instituição, porém ela não deve ser rígida a ponto de minimizar as interações e 

brincadeiras das crianças.  

Inicialmente, um dos objetivos da integração era o registro das falas das crianças, no 

entanto, devido à faixa etária em que estão construindo sua oralidade tive dificuldade 

nesses registros. Então, redirecionei o meu olhar às suas expressões corporais durante as 

brincadeiras. Como o Manual de Orientação Pedagógica Brinquedos e Brincadeiras de 

Creches (2012) destaca: 

 

As crianças expressam significações quando brincam: com gestos, falam, 
desenham, imitam, cantam ou constroem estruturas tridimensionais. São 
tais ações que se denominam formas de expressão: gestual, verbal, 
plástica, dramática e musical. (...) As crianças comunicam-se por diferentes 
linguagens, por gestos, expressões, olhares, pela palavra. (BRASIL, 2012, 
p. 20) 

 
A fala só surgiu no momento da conversa direcionada. Na visita, registrei poucos 

momentos de interações, as crianças dividiram o espaço, os brinquedos pequenos e os 

brinquedões, mas brincaram isoladamente, explorando o espaço, algo característico da faixa 

etária. O brincar nesse período é caracterizado pelo exercício das possibilidades corporais 

de movimentação e ação no mundo, e a exploração do espaço é um dos modos mais 

utilizados pelas crianças pequenas para conhecer também a si, seus limites e suas 

possibilidades (OLIVEIRA, 2014). 

  

Figura 1.1. Crianças do Berçário I e 
Maternal I dividindo o parquinho na 
área interna. 
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3.2.  SEGUNDO DIA 

 
   A segunda integração com o Berçário I aconteceu no mês de setembro. Essa visita 

não foi combinada previamente com a equipe do BI, a fim de verificar como seria o encontro. 

Nesse dia minha turma de Maternal I desceu para o parquinho interno e o Berçário I já 

estava lá. As Agentes de Educação Infantil do berçário no momento em que nos viram se 

assustaram, pois nessa creche tem-se o hábito de que quando uma turma está num espaço, 

a outra não pode frequentar o mesmo. Isso está intrínseco nas educadoras como pôde ser 

visto na fala de uma delas assim que nos viu: A nossa turma acabou de sair para o 

parquinho! (demonstrando irritação). A rotina como afirma Barbosa (2006) é uma forma de 

controle social e assim todos na instituição conhecem os horários de cada turma e 

controlam uns aos outros, assim um educador fiscaliza e denuncia quando algo não está 

funcionando de acordo com o combinado.  

Essa sempre foi uma inquietação minha, por que as crianças não podem dividir o 

mesmo espaço se ele é de todos? Sabemos da dificuldade da nossa creche por ser 

Figura 1.2. Crianças brincando 
na sala do Berçário I. 

Figura 1.3. Encontro das irmãs. 
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pequena, mas por que não aproveitarmos os dias em que as turmas não estão cheias para 

que as crianças possam ter contato com os outros grupamentos?  

Imediatamente conversei com elas que não estávamos ali para expulsá-las e que 

pelo contrário, poderíamos dividir o mesmo espaço.  Pedi para que ficassem calmas, que 

apesar do espaço ser pequeno teríamos o cuidado necessário e relembrei da primeira vez 

que ficamos juntos e tudo ocorreu bem. A professora do BI nos recebeu bem e interagiu 

com as crianças como no primeiro encontro. 

Observei as crianças brincando livremente com os brinquedos e nos brinquedões a 

fim de perceber se ocorreriam interações e como seriam. Nessa visita não entramos na sala 

do Berçário I. As educadoras ficaram em volta o tempo todo olhando as crianças e não 

tivemos problemas. As irmãs que são de turmas diferentes não estavam presentes nesse 

dia.  

Percebi que nessa ocasião as crianças estavam um pouco mais entrosadas umas 

com as outras e brincaram juntas, dividiram os brinquedos e as maiores novamente olhavam 

para os pequenos encantadas e cuidadosas como pode ser visto nas fotos abaixo. Tenho 

direcionado a pesquisa à questão do olhar que elas trocam, das interações e reações que 

tem umas com as outras. E a minha turma mais uma vez demonstrou cuidado com os 

bebês. Esse cuidado que percebi das crianças maiores com as pequenas também foi 

verificado por HORN (2006, p. 151) em sua observação nas classes de integração 

multiculturais em Berlim na qual em cada turma há crianças de idades diferentes entre seis 

meses e seis anos, constatando que suas relações eram muito mais de cuidado, carinho e 

auxílio. 

Quanto às educadoras, ainda há um pouco de resistência em juntar as crianças, pois 

implica em questões, tais como, de terem muitas crianças em um lugar só, de ficarem os 

maiores com os menores e de ter que olhar a turma dos outros. Infelizmente, nessa creche 

tem um pouco da visão de “minha” turma e de que juntar as turmas significa mais crianças 

para olhar e cuidar. Estamos em diálogo entre as educadoras para termos uma visão geral 

das crianças, partindo do pressuposto que a criança é da escola, logo, todos os docentes 

são responsáveis por ela. 
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3.3. TERCEIRO DIA 

 

A terceira integração com o Berçário I ocorreu em outubro. Novamente visitamos o 

espaço sem combinar previamente com o objetivo de verificar as reações do encontro e ver 

as crianças brincando livremente. Minha turma desceu para o parquinho interno e o BI 

estava no espaço brincando. Ao contrário da visita anterior, dessa vez não houve 

estranhamentos. As educadoras nos viram chegando e cumprimentaram. As crianças 

também chegaram sem receios, logo foram pegando os brinquedos e dividindo os 

brinquedões com os bebês explorando todo o espaço.  

Em certo momento a professora do BI sentou no chão em meio às crianças e 

começou a cantar algumas músicas infantis de animais. Assim que ela começou a cantar, as 

crianças foram se aproximando e começaram a balbuciar, cantar algumas músicas e imitar 

os gestos. Algumas entre o MI e o BI observaram atentamente e sorriram para a professora 

(ver figura 3.2). 

Ao final do horário do parquinho, pedimos para as crianças ajudarem a guardar os 

brinquedos e elas prontamente guardaram tudo nas caixas. Os bebês entraram para sua 

Figura 2.1. Crianças do 
MI e BI brincando juntas 
nos brinquedões. 

Figura 2.2. Momento de 
cuidado e carinho de 
duas crianças do 
Maternal I com uma 
bebezinha. 
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sala e a minha turma subiu calma para a nossa sala. Nesse dia, as irmãs também não se 

encontraram, porque a bebezinha estava doente e não foi à creche.  

  

  
 

A interação entre as crianças destes dois grupamentos foi acontecendo aos poucos. 

No primeiro dia houve alguns conflitos com os bebês batendo nos maiores. Já no segundo e 

terceiro dias, as crianças brincaram entre elas sendo possível perceber suas interações, nas 

divisões dos brinquedos como por exemplo. As crianças das diferentes idades começaram a 

brincar e explorar o ambiente gradativamente, pois no início elas brincavam individualmente 

e com o passar dos encontros começaram a trocar olhares, toques e dividir os brinquedos. É 

importante frisar que as crianças se desenvolvem em situações de interação social, nas 

quais conflitos e negociação de sentimentos, ideias e soluções são elementos 

indispensáveis (BRASIL, 1998).  

As educadoras pouco a pouco foram ficando mais calmas, e isto refletiu nas crianças 

deixando-as mais tranquilas também. Percebi que os olhares que antes denotavam 

resistência no início das visitas foram substituídos por olhares de cumplicidade e cuidado.  

Não tive registros de falas das crianças nos momentos de interação, algumas se 

dirigiam às educadoras quando encontravam algum brinquedo e o nomeavam, mas entre 

Figura 3.1. Maternal I e 
Berçário I brincando juntos 
na gangorra de plástico.  

Figura 3.2. Professora do Berçário 
I cantando músicas infantis para 
as crianças.  
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elas, por meio da observação e registros em fotos captei os momentos de alegria e 

brincadeiras. A linguagem oral nessa faixa etária está em processo de desenvolvimento e as 

crianças se expressam de diferentes maneiras gestuais, balbucios ou algumas palavras. 

Como o RCNEI (1998) aponta as crianças têm ritmos próprios e a conquista de suas 

capacidades linguísticas se dá em tempos diferenciados, sendo que a condição de falar com 

fluência, de produzir frases completas e inteiras provém da participação em atos de 

linguagem.  

No mês de novembro tentamos uma nova visita/integração com o Berçário I, porém 

não foi como o esperado. Nesse dia havia poucas crianças tanto no Maternal I quanto no 

Berçário I e novamente descemos para a área interna do 1º andar em busca de encontra-

los, mas quando chegamos ao espaço o BI ainda não tinha saído da sala. Chamamos por 

eles na porta, no entanto, nessa sexta-feira a professora e as AEI’s disseram que não iriam 

sair da sala e ao serem questionadas por mim, a professora alegou que por ter poucos 

bebês, não queria sair e ter muitas crianças. Aqui, se percebe que há uma preocupação 

maior em ter poucas crianças reunidas do que a interação em si, ignorando o papel do 

educador de propiciar momentos de interação diferentes entre as crianças, considerando 

que as formas de sentir, expressar e comunicar a realidade pelas crianças resultam em 

respostas diversas que são trocadas entre elas e que garantem parte significativa de suas 

aprendizagens (BRASIL, 1998).  

Então, minha turma brincou no parquinho não havendo a esperada integração com o 

Berçário I. Nesse tempo em que ocupávamos o espaço, toda vez que a porta do BI se abria, 

as crianças olhavam curiosas para dentro e fora da sala. Até que uma criança do MI pediu 

para ir ao banheiro, mas naquele andar só tem banheiro entre as salas dos berçários e por 

isso é preciso passar por dentro de uma das salas para chegar a ele.  Levei-a ao banheiro e 

assim que saiu dele, correu para brincar com os bebês, permiti que brincasse um pouco, 

mas depois a chamei para sair da sala respeitando a decisão da professora do BI. As 

educadoras da sala apenas observaram. As outras crianças do MI atentas ao acontecido 

começaram a pedir para ir ao banheiro a fim de também brincarem na sala dos bebês.  

4. INTEGRAÇÃO COM O MATERNAL II 

 

Minha turma foi convidada pela professora do Maternal II - EI 31 - a visitar sua sala 

no dia 08/09/2015. Essa professora, na conversa inicial sobre a pesquisa demonstrou 

interesse pela proposta e disse que nos convidaria em breve para uma integração.  

 Nesse dia, combinei com a professora o horário que iríamos pra não interromper os 

horários das refeições. As salas do Maternal II (MII) ficam situadas no 3º andar e em frente 

tem uma pequena área interna transformada em parquinho com brinquedos e brinquedões 
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como casinha e escorregador. A turma de MI tem o costume de subir para essa área para 

brincar, mas não entra nas salas dos Maternais II, nem dividem a área para brincadeira. A 

ideia é que as crianças possam se apropriar e serem protagonistas em todos os espaços da 

creche construindo novas interações. Assim,  

 

(...) a funcionalidade de um ambiente que considera as crianças como 
protagonistas é revelada também na possibilidade de que estas se 
apropriem e circulem pelos espaços da instituição com segurança e 
confiança crescentes, sem depender inteiramente do professor para ter 
acesso a materiais e brinquedos, ou de sua anuência para realizar ações 
cotidianas, como tomar água ou ir ao banheiro. (OLIVEIRA, 2014, págs. 82 
e 83) 

 

Antes de subirmos conversei com a turma sobre a visita que iríamos fazer e elas 

ficaram animadas. Quando chegamos à sala do MII, a turma estava sentada nos esperando 

e quando entramos as crianças se olharam e observaram a sala. A entrada em um ambiente 

novo causa curiosidade nas crianças e logo elas começam a explorar o novo espaço.  

A professora do MII pegou uma caixa de brinquedos e colocou no chão pra que eles 

brincassem. Nesse momento registrei algumas crianças brincando individualmente com os 

brinquedos, outras brincando juntas e um grupo de crianças das duas turmas brincando no 

espelho (ver figura 4.2). Eles ficaram um tempo brincando livremente.  

Então a professora do MII chamou as crianças para brincarem de roda cantando 

várias cantigas. As crianças fizeram a roda e se jogavam no chão ao final das músicas 

demonstrando alegria (ver figuras 4.3 e 4.4). Em seguida, ela cantou a música “pula 

pulguinha” que as crianças já conhecem e sabem que quando a música se inicia devem 

deitar no chão simulando sono e quando a música se agita começam a pular. As crianças 

interagiram bem, cantando, pulando e algumas ficaram observando. A promoção de 

diferentes interações deve fazer parte do planejamento na Educação Infantil, assim como o 

PARECER CNE/CEB Nº: 20/2009 estabelece:  

 

A criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos 
que se desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas a ela 
disponibilizadas e por ela estabelecidas com adultos e crianças de 
diferentes idades nos grupos e contextos culturais nos quais se insere. 
(BRASIL, 2009, p. 6) 
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Depois abrimos a porta da sala e as convidamos a brincarem lá fora. A sala ficou 

vazia rapidamente. Algumas brincaram juntas, dividiram brinquedos e outras sozinhas nos 

brinquedões. 

 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Figura 4.1. Chegada do MI à sala do MII. Figura 4.2. Crianças brincando no espelho. 

Figura 4.5. Crianças brincando na sala. 

Figura 4.6. Crianças brincando na área 
interna. 

Figura 4.3. Crianças brincando de cantigas 
de roda.  

Figura 4.4. Crianças brincando de cantigas 
de roda. 

Figura 4.5. Crianças brincando na sala. 
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Percebi nesses momentos a interação de algumas crianças, mas também entendo 

que por não ser uma prática da creche, as mesmas ainda estranham quando estão com 

outras que não são da sua turma. Mas, aos poucos vão se soltando no novo ambiente. Mais 

uma vez tive dificuldade no registro de suas falas, pois elas falavam pouco com seus pares 

ou apenas brincavam. Esses estranhamentos e a pouca linguagem é normal, visto que cada 

criança se desenvolve e se expressa de maneira diferente diante de estímulos e interações 

com seus pares, objetos e espaço. De acordo com o Parecer CNE/CEB nº 20/2009,  

 

Cada criança apresenta um ritmo e uma forma própria de colocar-se nos 
relacionamentos e nas interações, de manifestar emoções e curiosidade, e 
elabora um modo próprio de agir nas diversas situações que vivencia desde 
o nascimento conforme experimente as sensações de desconforto ou de 
incerteza diante de aspectos novos que lhe geram necessidades e desejos, 
e lhe exigem novas respostas. Assim busca compreender o mundo e a si 
mesma, testando de alguma forma as significações que constrói, 
modificando-as continuamente em cada interação, seja com ser humano, 
seja com objetos. (BRASIL, 2009, p.7)  

A professora do MII disse que gostou do momento e nos convidou a visita-los outras 

vezes, como pode ser constatado em seu relato: 

 

Eu amei a atividade de integração das turmas com idades diferentes. As 
crianças interagiram muito bem e as do Maternal II gostaram tanto da visita 
quanto da ida ao maternal I (se referindo a outro dia de integração). Apoio a 
ideia e penso que deveríamos fazer sempre.  

 
           A intencionalidade da pesquisa é que as educadoras também se apropriem desses 

momentos e promovam essas atividades sem que precise que a proposta surja de mim, mas 

que elas se sintam a vontade para proporcionar esses momentos umas com as outras entre 

as turmas.  

5. INTEGRAÇÃO ENTRE OS MATERNAIS I 

 

Esse dia foi uma manhã de segunda-feira no final de setembro muito chuvosa e por 

isso o quantitativo de crianças estava baixo. Como os espaços da creche são pequenos e a 

rotina tem horários permanentes a se cumprir, penso em aproveitar esses momentos de 

baixo quantitativo para fazer atividades de integração entre as crianças sem que atrapalhe o 

andamento da instituição. A intenção de tornar essa proposta parte do Projeto Político 

Pedagógico é no sentido dos professores perceberem os momentos propícios para essas 

atividades - já que não podemos fazer quando as turmas estão muito cheias - a fim de 

propor novas interações e sair da rotina diária. Assim como Barbosa (2006) fala do cotidiano 

e do tempo:  
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A (re)invenção do cotidiano, na escola infantil, depende das possibilidades 
de os adultos responsabilizarem-se pelo seu próprio tempo, romperem com 
o tédio da repetição, diminuírem o stress de fazer tudo igual, criando um 
tempo diverso e diversificado, um tempo que ouça as crianças e os próprios 
educadores, tudo o que elas têm de inovador, de criativo. (BARBOSA, 2006, 
p. 204)  

 
A minha turma de Maternal I - EI 41 tinha cinco crianças e o outro Maternal EI – 42 

também tinha cinco crianças. Então, conversei com a minha turma a fim de saber se eles 

gostariam de convidar a outra turma para a nossa sala e com a aprovação deles fomos à 

sala ao lado chama-los para brincar conosco. A outra professora aceitou na hora o convite. 

Organizei a sala com colchonetes pelo chão para que as crianças pudessem correr, 

pular, rolar. A outra turma ao chegar à nossa sala, ficou bem receosa e só observava, 

enquanto a minha, já acostumada com a atividade com colchonetes corria e pulava com 

alegria. Aqui, mais uma vez é possível perceber a importância das crianças circularem por 

outros espaços da creche, pois por estarem apenas nos espaços comuns, quando visitam 

outra sala causam estranheza e não ficam a vontades. Como estabelece o PARECER 

CNE/CEB Nº 20/2009:  

 

A criança deve ter possibilidade de fazer deslocamentos e movimentos 
amplos nos espaços internos e externos às salas de referência das turmas 
e à instituição, envolver-se em explorações e brincadeiras com objetos e 
materiais diversificados que contemplem as particularidades das diferentes 
idades (...) (BRASIL, 2009, p. 14) 

 
Fui convidando as crianças de uma a uma para pisarem nos colchonetes, dava a 

mão a elas e corria junto pra ver se elas se animavam. A outra professora foi fazendo o 

mesmo para que as crianças ficassem à vontade e aos poucos elas foram brincando (ver 

figura 5.1). Enquanto um menino da outra turma só observava a atividade. 

Depois de muito brincarem nos colchonetes, propus a eles uma pintura coletiva. Eles 

ajudaram a guardar os colchonetes pegando-os do chão e se encaminharam para a mesa 

onde sabiam que ia acontecer a pintura, pois estava arrumada com os materiais. As 

crianças participaram da pintura e interagiram durante a atividade. (ver figura 5.2). Em 

seguida brincaram livremente com os brinquedos da sala.  

Algumas crianças da turma EI – 42 demonstraram curiosidade à nossa sala, em um 

determinado momento três delas se encaminharam para o canto da sala onde tinham umas 

atividades da turma e apontaram dizendo “macaco”, “tartaruga” (ver figura 5.3). Aproveitei o 

momento para conversar com eles sobre o que estavam vendo. Instigar e alimentar essa 

curiosidade são papéis dos educadores, pois são eles que reforçam ou não a capacidade 

crítica e a curiosidade das crianças, que as aproximam dos objetos e das situações, que 
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acreditam ou não nas suas possibilidades, que dão espaço para a fala, a expressão, a 

autonomia e a autoria (Corsino, 2012). 

Após as atividades as turmas também almoçaram juntas e depois cada turma se 

encaminhou para a sua sala para o momento do sono. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesse dia de integração foi perceptível logo no início o receio da outra turma ao 

entrar na sala e participar da brincadeira, e só com incentivo das professoras elas foram 

aceitando participar. Logo, percebe-se a importância de ter, na integração, sempre uma 

pessoa de confiança ou referência da criança, seja adulta ou criança, para que assim elas 

possam se sentir à vontade no novo ambiente. Como o Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infantil (1998) ressalta as crianças pequenas, em especial as de zero a dois 

anos, constroem, por meio do vínculo afetivo com o adulto de referência, a base sobre a 

qual vão se sentir seguras para explorar o ambiente e para se relacionar com novas 

pessoas. 

Figura 5.1. Crianças dos dois maternais I 
brincando nos colchonetes. 

Figura 5.2. Crianças pintando coletivamente.  

Figura 5.3. Crianças da outra turma 
observando a sala do MI.  
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 Nos colchonetes elas corriam em círculos, pulavam e se jogavam, mas interagiam 

pouco entre elas, às vezes se entreolhavam e sorriam. Na pintura, interagiram um pouco 

mais dividindo as tintas e pintando com muita atenção e alegria. Ao fim da pintura elas 

olhavam felizes para a produção e a colocamos no corredor das salas.  

Cada turma do Maternal I na creche tem 25 crianças e por isso fica muito difícil junta-

las. Este é um diferencial do CPII, pois numa turma equivalente ao MI (três anos) tem doze 

crianças. Esse quantitativo de crianças faz diferença, pois quando há muitas em um mesmo 

espaço a qualidade do trabalho e do atendimento diminui.  

Em vista disso, a ideia é aproveitar os dias em que há poucas crianças para fazer 

atividades diferenciadas com elas. Em conversa com a professora expliquei essa proposta e 

ela aceitou aproveitarmos esses dias, além de também demonstrar ter gostado da atividade. 

Porém, até o final do ano não houve mais atividades como essa, devido às demandas do 

Projeto Pedagógico Anual da instituição e o fato das turmas estarem cheias.  

 

6. FESTA DO BOI 

 

No final de outubro fiz uma nova proposta de integração, mas agora entrem os 

maternais I e II. A ideia dessa atividade partiu do interesse das crianças em brincar de 

dançar com o Boi Bumbá confeccionado por elas para a festa junina. Na época da data 

festiva as crianças confeccionaram e ensaiaram a dança para o dia do evento. Em todos os 

ensaios elas participaram com alegria e interesse tendo como resultado uma apresentação 

muito prazerosa.  

Depois do evento o boi ficou guardado em cima do armário e as crianças em dias 

alternados falavam do boi ou o apontavam demonstrando curiosidade e vontade de brincar 

com ele novamente. Nesses dias eu o pegava, colocava a música dele e pronto, a festa 

começava. Eram todas as crianças pulando em volta do boi e ele ia passando por cada uma 

delas. Segundo o documento Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os 

Direitos Fundamentais das Crianças (2009) nossas crianças têm direito a desenvolver sua 

curiosidade, imaginação e capacidade de expressão.  

Diante desse encanto das crianças pela brincadeira, depois de uma das danças, em 

uma terça-feira do mês de outubro, sentamos na roda de conversa para falarmos da 

atividade e perguntei o que elas achavam de convidarmos as outras turmas para assistirem 

uma apresentação. Elas aceitaram a ideia e apenas uma delas demonstrou vergonha 

dizendo que não queria. Conversei que iriamos ficar todos juntos e que poderia ser legal, e 

ela aceitou.  
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No mesmo dia dialoguei com as professoras, elas aprovaram a proposta e marcamos 

a “Festa do Boi” para o dia seguinte, quarta-feira. Tivemos que marcar a data rapidamente 

porque as turmas estavam comprometidas com ensaios para apresentação que aconteceria 

na semana seguinte como culminância do Projeto Pedagógico Anual da creche sobre o Rio 

de Janeiro. As professoras estão envolvidas nas propostas de integração e por isso 

combinaram essas apresentações, porém o que percebo é que a integração acontece 

apenas com o intuito de apresentações como eventos. Em vista disso, venho dialogando 

com elas sobre outras propostas de integração como brincadeiras ou atividades menos 

dirigidas entre as turmas, em que eles possam se conhecer, brincar e interagir naturalmente.  

No dia em questão, organizamos (a Agente de Educação Infantil da turma e eu) a 

sala afastando mesas e cadeiras, e arrumamos no chão os colchonetes para que as 

crianças das outras turmas pudessem sentar para assistir deixando um espaço para a 

apresentação.  

Na hora combinada as duas turmas do maternal II e a outra turma do MI foram 

chegando e se arrumando no espaço, cerca de 40 crianças. A minha turma tinha 17 

crianças totalizando cinquenta e oito crianças e por isso a sala ficou cheia.  

Minha turma fez uma roda deixando uma criança com o boi no centro e começamos 

a dançar ao som da música do Luiz Gonzaga “Boi Bumbá”. A turma ficou acanhada no início 

e aos poucos foi se soltando (ver figura 6.1). No decorrer da música, o boi foi passando de 

criança em criança a fim de que todas dançassem um pouco com ele. Enquanto isso, as 

outras turmas assistiam, algumas crianças com atenção, outras batendo palmas, outras 

observando a sala. 

Ao fim da apresentação, convidei as outras turmas a dançarem com o boi. As 

crianças pulavam e dançavam com muita alegria. A maioria pedia pra colocar o boi e 

pulavam felizes acompanhadas pelas outras (ver figura 6.2). Elas dançaram a música cerca 

de cinco vezes, pois quando acabava pediam pra colocar novamente. Um grupo preferiu 

não se envolver e ficou sentado no colchonete assistindo as danças. Outro explorava a sala 

mexendo nas caixas e nos brinquedos. O interessante desse momento foi que possibilitou 

às crianças diferentes formas de interações já que cada grupo estava envolvido com 

determinados interesses. Logo,  

 

De modo a proporcionar às crianças diferentes experiências de interações 
que lhes possibilitem construir saberes, fazer amigos, aprender a cuidar de 
si e a conhecer suas próprias preferências e características, deve-se 
possibilitar que elas participem de diversas formas de agrupamento (grupos 
de mesma idade e grupos de diferentes idades), formados com base em 
critérios estritamente pedagógicos. (BRASIL, 2009, p. 14) 
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No final, agradecemos a presença e visita das turmas. As educadoras organizaram 

as crianças para voltarem às suas salas. Pedi às professoras que fizessem registros com 

eles sobre a atividade. 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

As turmas do berçário não puderam participar porque suas salas são situadas no 1º 

andar, dificultando o acesso à nossa sala no 2º andar. Planejei uma nova integração, com o 

Maternal I visitando os berçários para fazer a apresentação novamente, mas devido às 

atividades planejadas de final de ano da instituição não houve tempo para esse momento. 

Em outro dia, tivemos a oportunidade de apresentar para os berçários a dança de 

culminância do Projeto do Rio de Janeiro citado anteriormente.  

Tive uma avaliação positiva da atividade. Registrei momentos de interações entre as 

crianças e com o boi. Os registros são por meio das fotos, falas e desenhos feitos depois da 

atividade com as professoras do maternal II. Em roda de conversa depois da atividade com 

a professora do Maternal II - EI 31, ela teve os seguintes registros (os nomes das crianças 

foram alterados para preservar sua identidade): 

 
Lucas: “Eu gostei do boi!” 
Leonardo: “O boi não tem perna.” 
André: “O boi tem sim! O boi tem patas” (corrigindo a fala do amigo) 
Kayke: “Eu dancei pulando” 
Bruno: “A tia Miriam, ela bateu palmas para o boi.” (Miriam é uma Agente de 
Educação Infantil) 
Gustavo: “Eu dancei assim...” (Fazendo uma demonstração com pequenos 
chutes no ar) 

 

As falas das crianças mostram o nível de contentamento e envolvimento com a 

atividade e sua percepção a respeito do boi, do espaço e das crianças, como também pode 

ser visto em alguns desenhos. Nos registros orais, corporais e artísticos foi possível 

Figura 6.1. Apresentação da turma do MI 
da dança do Boi Bumbá para as outras 
turmas.  

Figura 6.2. Crianças das outras turmas 
participando da dança do boi.  
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perceber as diversas formas de linguagem que as crianças usam para se expressar. Para 

Corsino (2012),  

Um trabalho de educação infantil que tem as manifestações infantis e as 
interações como centro de sua proposta não pode deixar de considerar a 
linguagem como eixo que perpassa todas as instâncias. A linguagem 
entendida como enunciação, expressão e manifestação da subjetividade, o 
que significa uma proposta que abre espaço para a voz da criança, suas 
narrativas, suas formas de ver, sentir e conhecer o mundo, e para seus 
registros feitos com o corpo – nas ações, dramatizações e brincadeiras -, 
com desenhos, pinturas, colagens, modelagens e escritas. E que abre 
espaço também para a escuta de diferentes vozes e manifestações 
culturais, ampliando o universo cultural dos seus atores pelas interações 
verbais e não verbais que as linguagens favorecem. (CORSINO, 2012, p.7) 

 

A seguir, é possível ver alguns registros de desenhos e falas das crianças da turma 

de Maternal II: 

  
 

  

Figura 6.4. Desenho e fala de 
contentamento de uma das crianças 
do maternal II: “Gostei de dançar 
com o boi.” 

Figura 6.5. Desenho e fala de uma 
das crianças do maternal II sobre sua 
observação na sala do MI: “Gostei de 
olhar os brinquedos que tinham nas 
caixas.” 
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Nas figuras 6.6 e 6.7 percebe-se a satisfação e insatisfação de duas crianças a 

respeito da atividade. Na segunda foto a fala da criança demonstra a questão do quantitativo 

de crianças e do pouco espaço da creche que citei anteriormente, mostrando que as 

crianças mesmo pequenas tem a percepção do espaço. Para Oliveira (2014) a criança 

observa o mundo ativamente: capta com os olhos, sente no corpo e pensa sobre tudo isso. 

Por isso, elas devem ser ouvidas e estimuladas nas conversas a dar suas opiniões, 

hipóteses e sugestões sobre o mundo a sua volta.  

 

7. INTEGRAÇÃO COM O BERÇÁRIO II 

 

No mês de novembro tentei em alguns dias fazer uma integração com o Berçário II 

(BII) no parquinho interno sem combinar previamente, porém minha turma não se 

encontrava com eles, ou descíamos e eles não saíam da sala ou quando descíamos, eles já 

tinham desocupado o espaço. Então conversei com a professora para marcamos um dia e 

horário de parquinhos juntos. Ela aceitou e marcamos na terceira semana de novembro o 

encontro.  

Na roda de conversa combinei com o MI que iríamos brincar no parquinho com a 

outra turma de berçário e Paula imediatamente disse: “Minha Ana ta lá” (demonstrando 

alegria com a possibilidade de encontrar a irmã novamente). Expliquei que o parquinho não 

seria com a turma de sua irmã, mas que iríamos visita-la, deixando-a sorridente.  

Chegamos primeiro ao parquinho e as crianças logo começaram a brincar e subir 

nos brinquedos. Com a autorização da professora do BI, chamei Paula para entrar na sala e 

assim que entrou, avistou Ana (sua irmã) no berço e correu para perto dela. Elas ficaram um 

Figura 6.6. Desenho e fala de uma das 
crianças do maternal II de contentamento 
com a atividade: “Gostei do boi e das 
crianças."  

Figura 6.7. Desenho e fala de uma das 
crianças do maternal II de descontentamento 
com a atividade: “Não gostei de nada. Tinha 
muita criança lá.” 
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tempo se olhando e sorrindo, depois Paula se despediu e voltamos ao parquinho. Quanto a 

isso, o documento Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos 

Fundamentais das Crianças (2009) destaca que as crianças podem, sempre que querem, 

procurar e ficar perto de seus irmãozinhos que também estão na creche.  

Em seguida o Berçário II saiu da sala, as crianças foram correndo para os 

brinquedos e não demonstraram nenhum receio com a turma do MI que já se encontrava no 

espaço. Duas crianças já se conheciam e assim que se viram, uma chamou a outra para 

brincar.  

As duas turmas brincaram juntas na maior parte do tempo, dividindo os brinquedões 

e os brinquedos. Registrei diversos momentos de interação, sorrindo uns para os outros e 

não houve conflitos entre eles. Em certo momento, eles começaram a colocar os brinquedos 

de espumas uns sobre os outros e uma nova brincadeira começou de subir e descer. Eles 

brincavam, se ajudavam a subir e entrar no espaço dentro dos brinquedos (ver figura 7.2). 

Esses momentos são enriquecedores, e  

Na história cotidiana das interações com diferentes parceiros, vão sendo 
construídas significações compartilhadas, a partir das quais a criança 
aprende como agir ou resistir aos valores e normas da cultura de seu 
ambiente. Nesse processo é preciso considerar que as crianças aprendem 
coisas que lhes são muito significativas quando interagem com 
companheiros da infância, e que são diversas das coisas que elas se 
apropriam no contato com os adultos ou com crianças já mais velhas. Além 
disso, à medida que o grupo de crianças interage, são construídas as 
culturas infantis. (BRASIL, 2009, p. 7)  

 

Nas fotos, registrei a afetividade entre eles. Uma criança do MI olhava encantada e 

sorridente para um bebê demonstrando afeto por meio de carinhos em seu rosto (ver figura 

7.3) e no mesmo instante, uma criança do BII se aproximou e também fez carinho. Enquanto 

outra criança do MI dividia um brinquedo de espuma que eles fizeram de pula-pula com 

outra do BII, se entreolhando e pulando com alegria (ver figura 7.4). Verificou-se que, 

 

Nas interações sociais se dá a ampliação dos laços afetivos que as crianças 
podem estabelecer com as outras crianças e com os adultos, contribuindo 
para que o reconhecimento do outro e a constatação das diferenças entre 
as pessoas sejam valorizadas e aproveitadas para o enriquecimento de si 
próprias. (BRASIL, 1998, p. 11) 
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Figura 7.1. Crianças do Maternal I 
e Berçário II brincando na área 
interna.  

Figura 7.2. Crianças do Maternal I e 
Berçário II brincando de subir e descer 
dos brinquedos de espuma.  

Figura 7.3. Criança do Berçário II 
recebendo carinho de uma criança do MI e 
do BII.  

Figura 7.4. Crianças do MI e BII 
brincando de pula-pula no brinquedo de 
espuma.  
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8. OUTRAS INTEGRAÇÕES 

 

Como já foi explícito anteriormente, as professoras tiveram a ideia de fazer como 

culminância do Projeto sobre o Rio de Janeiro, atividades de integração com apresentações 

das turmas de danças com temas da cidade. Em dias combinados, as turmas dos Maternais 

desceram para as salas dos Berçários reunindo-se para assistir as apresentações. Cada dia 

foi uma turma diferente que se apresentou. O interessante das apresentações foi que as 

outras turmas não ficaram apenas observando, mas também participaram das danças 

livremente.  

Percebi nessa proposta o resgate da integração que havia antigamente na creche, 

como a Agente de Educação Infantil em conversa anterior afirmou que acontecia em 

apresentações e eventos entre as turmas e que ao longo do tempo foi se perdendo. As 

professoras se engajaram em resgatar essa proposta, no momento em que apresentei a 

pesquisa e fomos dialogando. Esse ato de reflexão, analisando nossas práticas na creche e 

dialogando sobre novas propostas só tem a engrandecer nosso trabalho e desenvolvimento 

profissional, por isso a importância de se pesquisar em nosso ambiente de atuação. Logo, 

  

A reflexão, a prática reflexiva e a pesquisa são consideradas elementos 
fundamentais no desenvolvimento profissional dos professores. O 
planejamento e a realização de pesquisas de pequena escala ou a 
avaliação de resultados de pesquisas, assim como o engajamento na 
reflexão crítica trazem muitas vantagens para o desenvolvimento 
profissional. (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p.12) 

 
A avaliação constante durante todo o processo da pesquisa auxilia na identificação 

das ações positivas e negativas, assim como do que precisa avançar ou retroceder. Percebi 

que o engajamento das professoras nas propostas de atividades de integração como 

culminâncias do projeto foi positivo. Porém até então não havia atingido o objetivo de tornar 

essas atividades algo além de culminâncias, mas encontros naturais entre as turmas, já que 

a integração entre as turmas em brincadeiras livres e dividindo o mesmo espaço só 

acontecia quando a proposta surgia de mim. Este foi o grande desafio da pesquisa.  

Até que um dia recebi o depoimento de uma professora me contando de sua 

experiência em juntar as duas turmas do MII. Esse depoimento (que está mais abaixo) me 

animou, pois percebi que em pequena escala estava atingindo alguns professores.  

Nessa creche temos um agravante, ao longo do ano devido a licenças e falta de 

funcionários, as turmas que tem menos de 25 crianças cada – Maternal II – precisam se 

juntar esporadicamente em uma sala só, para que tenham funcionários para a quantidade 

de crianças, fato que se torna uma integração forçada. As educadoras não demonstram 
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muita satisfação em juntar as turmas, porque em alguns dias dependendo do quantitativo, 

ficam muitas crianças e atrapalha o planejamento de aula para determinado grupo.  

Em meio a todo esse diálogo sobre integração, essa professora do MII do turno da 

tarde citada acima - que apesar de não trabalharmos no mesmo turno, estava 

acompanhando a proposta - aproveitou que as duas turmas precisavam ficar juntas às 

vezes e o fato das crianças ficarem agitadas com as mudanças na rotina para proporcionar 

dias mais prazerosos a eles. Em conversa, ela relatou como organizou: 

 

Não teve muito planejamento. Eu acordei na intenção de fazer uma tarde 
diferente. Comprei pipoca, suco e liguei a caixinha de som. Coloquei os 
brinquedões para dentro da sala, convidei a outra turma e brincamos a tarde 
toda. Minha intenção é fazer toda sexta até acabar o ano, para que essa 
energia e irritação acumulada melhorem. Na segunda faremos combinados 
para conquistarem a sexta.  

 
A professora demonstrou satisfação com esses momentos e ressaltou a interação 

positiva entre as crianças brincando e dividindo os brinquedos. Ela também destacou o 

quantitativo de crianças que ao juntar as duas turmas fica elevado, algo que causa 

insatisfação em algumas educadoras. E este é o fato que também impede muitas vezes que 

aconteçam as integrações entre as turmas, pois a maioria dos adultos da instituição prefere 

que fiquem poucas crianças em um mesmo ambiente do que se reunir com outra turma para 

promover momentos de interações entre as crianças. Em depoimento ela descreve sua 

posição quanto ao momento:  

 
Achei que foi muito positivo. Quando avisei a eles no refeitório ficaram super 
felizes. As duas turmas estavam bem alegres, brincando juntas como se 
fosse uma turma só. Dividiram tudo igualmente. O fato do quantitativo de 
crianças ser maior, aparentemente dá mais trabalho, mas o fato de ser uma 
atividade diferente e que eles gostam, o comportamento de todos foi 
surpreendentemente bom. Foi ótimo! 

 

 A iniciativa dessa professora demonstrou sua posição quanto ao papel da integração 

entre as crianças e os pontos positivos como deles dividirem os brinquedos e melhorarem o 

comportamento ficando menos agitados, contradizendo o pensamento de algumas 

educadoras de que ao juntar as turmas o trabalho se torna ruim. Geralmente, quando as 

turmas se uniam eles se agitavam com as mudanças na rotina, o trabalho melhorou no 

momento em que ela deu um novo olhar a essa integração, proporcionando brincadeiras 

variadas às crianças, deixando-as mais envolvidas nas atividades.  

 Infelizmente, devido às finalizações e culminâncias de fim de ano não tivemos mais 

encontros, reuniões ou Centros de Estudos com toda a equipe, dificultando a avaliação e 

demonstração das atividades de integração durante esses meses. Para o ano de 2016, em 
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que teremos nossa primeira reunião de equipe do ano, pretendo apresentar o resultado da 

pesquisa, avaliar os avanços e retrocessos, assim como ouvir as opiniões dos envolvidos. 

 

ENCAMINHANDO CONCLUSÕES 

As vivências e a teoria permitem a constatação de algumas certezas. A importância 

do diálogo e da avaliação da nossa prática; a relevância de uma pesquisa dentro de uma 

creche pública e do professor pesquisador; as diferentes interações e aprendizagens que 

podem ser proporcionadas por meio da integração.  Encaminho às conclusões, pois penso 

que a pesquisa não teve fim, que as mudanças ocorrem devagar e com o tempo outras 

certezas poderão surgir.  

Mudar não é fácil e mudar a proposta da creche é ainda mais difícil, e nem tenho a 

intenção de mudar toda concepção de uma instituição. A mudança vem de dentro e parte de 

cada um em um exercício constante de autoavaliação. A intenção da pesquisa foi mostrar 

que há novas práticas, novos jeitos de proporcionarmos às crianças - que ficam nesse 

espaço grande parte do tempo - momentos prazerosos e distintos de interações. É preciso a 

conscientização e uma mobilização dos educadores para que as mudanças aconteçam 

gradativamente.  

No início da pesquisa e da vivência no Colégio Pedro II eu me perguntava: Se há 

documentos que permeiam o trabalho com a integração como fator promotor de interações 

porque ainda não é uma prática de algumas instituições de Educação Infantil? Aos poucos 

fui percebendo que em cada instituição há uma concepção de infância e por meio do acesso 

a estudos diversos da área os educadores podem ir se inquietando e buscando mudanças, 

como aconteceu comigo.  

Estes documentos que me provocaram reflexões mesmo antes da pesquisa foram os 

três volumes intitulados como Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

que apesar de não ser um documento recente traz bem explicado a importância de propiciar 

às crianças momentos com crianças de diferentes idades. O que me fez refletir em como 

ainda precisamos avançar para a melhoria na Educação Infantil e como esses aportes são 

fundamentais para suscitar provocações aos educadores, que apesar de todos os 

problemas enfrentados nas intuições com estrutura ou materiais precisam pensar no 

desenvolvimento das crianças.  

Para dar visibilidade à pesquisa, trilhei alguns caminhos: dialoguei com alguns 

conceitos de integração entendendo na prática como ocorre no Colégio Pedro II por meio de 

observações, conversas e depoimentos de algumas professoras; discuti com a equipe 

pedagógica sobre a proposta e seu andamento atrelando a autores que discutem sobre o 
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professor reflexivo; descrevi momentos de integração entre as diferentes turmas junto à 

aportes teóricos a fim de demonstrar as reações das crianças e como elas significam esta 

experiência, e a visão dos educadores envolvidos.  

A integração entre as crianças, termo ainda com pouca teorização está ligado 

intimamente à interação, termo este com muitos aportes teóricos. Integração... Interação são 

palavras bem parecidas e ambas tem papel fundamental no desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças. A integração, neste caso, é um meio de proporcionar diferentes 

interações. Na realidade do CPII observei que as atividades de integração são avaliadas 

constantemente por crianças e educadores, por ser uma prática do Colégio. E em minha 

realidade, mesmo ainda não sendo uma prática da creche, conversei com os envolvidos, 

observei as crianças e obtive avaliações positivas. 

A pesquisa do professor dentro da realidade em que atua pode trazer ganhos 

significativos para toda a instituição. Por isso, a importância da formação continuada, e do 

professor ser reflexivo e dialogar trazendo os resultados à equipe envolvida. Durante todas 

as atividades, me aproximava dos professores e ouvia o que eles tinham a dizer e 

aproveitava as reuniões pra conversar com toda a equipe. Infelizmente, a última reunião do 

ano – na qual pretendia apresentar os resultados da pesquisa – não aconteceu, mas as 

opiniões e observações foram de grande valia.  

Nas visitas ao Berçário I, os olhares e as reações das educadoras que antes 

demonstravam recusa no início das integrações, aos poucos, foram sendo substituídos por 

olhares de cuidado e carinho com as crianças. O receio das educadoras das crianças 

maiores com os bebês aos poucos foi sendo desmistificado ao ver as crianças brincando e 

as maiores cuidando das menores.  

As crianças que no início demonstraram receio no novo ambiente e brincavam 

isoladamente na exploração dos brinquedos, no decorrer das visitas começaram a interagir 

umas com as outras, brincando juntas e dividindo os brinquedos de espuma e de plástico.  

O encontro entre as irmãs também foi bem significativo. A alegria da mais velha ao 

ver a mais nova foi encantadora. Além de comover as educadoras demonstrou a 

importância de se pensar em proporcionar mais momentos de encontros como esse. Junto à 

relevância de irmãos que frequentam a mesma instituição se encontrarem em algumas 

situações, a adaptação do mais novo pode ser muito mais tranquila e acolhedora com a 

presença de um familiar como um irmão mais velho.  

A rotina também foi um fator preponderante na pesquisa. Segui-la parece dar uma 

sensação de conforto às educadoras, pois quando há mudanças percebe-se uma 

resistência. Esta não pode servir apenas como instrumento de controle do tempo ou do 

espaço com caráter normatizador, mas como uma forma de organizar a instituição. Mudar a 
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rotina não significa desorganização e sim flexibilidade para oferecer diferentes momentos às 

crianças.  

 A integração com o Maternal II foi outro ponto positivo para o estudo, pois partiu da 

iniciativa da professora do MII quando nos convidou para visita-los e organizou todo um 

ambiente para nos receber. As crianças interagiram bem tanto na sala quanto no pátio 

interno, brincando como se fossem uma turma só e sem conflitos. Como a pesquisa 

objetivava que as professoras se sentissem à vontade para fazer as integrações entre as 

turmas, vi o convite dessa professora como um avanço, pois a partir desse momento ela 

poderia convidar também as outras turmas em outras ocasiões.  

 A integração com o Maternal I veio para consolidar essa ideia, pois aconteceu em um 

dia que tinham poucas crianças na creche e por isso foi possível juntar as duas turmas para 

fazer atividades. Como temos o problema dos espaços serem pequenos, os dias que o 

quantitativo de crianças está menor, são dias que os professores podem aproveitar para 

desenvolver atividades ou brincadeiras variadas entre as turmas da creche. Assim como se 

reuniram as duas turmas do MI poderiam ter se reunido também com as turmas do MII. O 

importante é que os professores tenham essa visão para aproveitar esses dias e reinventar 

a rotina. 

 As crianças do outro Maternal I ficaram receosas quando entraram em nossa sala, 

observavam, mas não queriam brincar nos colchonetes. Só com o incentivo de sua 

professora começaram a se envolver demonstrando como é crucial a presença de um adulto 

de referência ou confiança nas atividades de integração. Com a professora próxima, eles 

começaram a brincar e participaram da pintura coletiva com interesse e envolvimento.  

 A curiosidade das crianças, da mesma forma, foi algo que se destacou na 

integração. Em cada sala que entravam observavam tudo ao seu redor e depois 

começavam a explorar. Isso se fez presente - algumas vezes de maneira atenuante, outras 

não - nas diversas situações de integração. E esta curiosidade proporciona às crianças ricas 

interações com o espaço e com seus pares, e na medida em que os educadores vão 

instigando e conversando a respeito, desenvolvem novas aprendizagens.  

 A Festa do Boi – integração das crianças dos Maternais I e II – foi um dia que 

mobilizou as crianças e as educadoras na creche. Partiu do interesse que as crianças da 

minha turma tinham em brincar e dançar com o boi que confeccionaram para um evento, 

culminando com uma apresentação para os maternais, mas não parou na apresentação. 

Logo após, as outras turmas foram convidadas a participar tornando-se uma grande festa 

com as crianças pulando e dançando alegremente. Todas queriam vestir o boi e as outras 

ficavam em volta dançando umas com as outras. É fundamental, que o professor esteja 
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atento aos interesses e desejos das crianças, pois neles se constroem ricas trocas e 

aprendizagens. 

 As interações entre as crianças, as educadoras e o espaço foram variadas. Crianças 

brincando juntas, dançando, explorando a sala e os brinquedos, observando a dança, 

pulando, cantando, enfim, participando de diferentes interações.  

 Aspectos significativos foram constatados nessa integração. Além das interações, 

nos registros de falas e desenhos evidenciou-se a percepção das crianças diante de fatos 

do mundo físico e social. Elas descreveram o boi, a sala e destacaram o fato da sala está 

cheia, sendo até algo ruim para uma das crianças que relatou. Fato este, que demonstrou 

que a questão do espaço e do quantitativo grande de crianças não é algo perceptível e que 

incomoda só os adultos, mas também as crianças.  

 Na integração com o Berçário II a afetividade foi o destaque. As crianças interagiram 

muito bem, dividindo os brinquedos e criando juntos desafios nos brinquedos de espuma. 

Ajudavam-se colocando um em cima do outro e depois começavam a subir, era um trabalho 

de cooperação e exploração. Também era perceptível o carinho e a alegria entre eles.  

 Juntamente com as integrações propostas por mim, tivemos também um exemplo de 

integração proposto por uma professora do MII entre as turmas do mesmo grupamento. 

Essa atitude foi um novo avanço, pois demonstrou que aos poucos as professoras estão 

sendo motivadas a propor essas atividades e brincadeiras.  

As observações, as anotações, as fotos e os depoimentos das professoras 

realizadas ao longo da pesquisa demonstraram diferentes sentimentos e percepções das 

crianças e dos adultos durante as integrações. Também demonstraram como a falta de 

espaço, o quantitativo das crianças, a postura de algumas educadoras e os horários fixos de 

uso dos espaços comuns dificultam as interações de crianças de diferentes idades. Os 

depoimentos das professoras após algumas atividades evidenciaram como fatores positivos 

a integração das crianças.  

A linguagem oral foi um grande desafio durante toda a pesquisa. Esta que a princípio 

era um dos objetivos e foi substituída pelas expressões corporais. As crianças por serem 

muito pequenas e verbalizarem pouco, me suscitaram um novo olhar para suas reações, 

emoções e envolvimento nas atividades que se tornaram muito importantes para entender o 

sentido que elas davam as interações.  

Constatei na realidade observada, que as expressões das crianças e suas interações 

foram evidenciando o papel positivo das integrações entre as diferentes turmas. As crianças 

foram demonstrando interações ricas com afeto, cuidado e atenção umas com as outras.  

As professoras foram receptivas as ideias e os momentos de integração, 

enriqueceram o trabalho com mais sugestões, porém ainda falta a integração natural para 
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que as crianças apenas brinquem com crianças de idades diferentes, pois a visão da 

maioria delas ainda é muito voltada para apresentações, ao invés de momentos livres de 

brincadeiras. No estudo foi observada a mudança e as propostas de algumas, o que pode 

ser considerado como avanços.  

 As interações entre as crianças de diferentes idades foram diversas e conforme 

postula Oliveira (2014) nestas as crianças menores são desafiadas pelo convívio com as 

maiores em suas competências motoras, linguísticas e relacionais; da mesma forma, as 

crianças maiores podem viver e experimentar suas capacidades de cuidar, proteger e 

ensinar as menores. 

A pesquisa não teve longa duração e acredito que fazê-la no decorrer de um ano 

letivo deve trazer novos resultados, porque tem a possibilidade de mobilizar os educadores 

nas primeiras reuniões, discutir ideias e opiniões, organizar atividades ao longo do ano, 

reconhecendo a importância da integração como fator promotor de ricas interações. Assim 

como, também reconhecer que essas interações devem ocorrer de maneira natural, em dias 

propícios, já que temos problemas pontuais como espaço pequeno, turmas cheias e uma 

rotina a se cumprir.  

Acredito que se a preocupação deixar de ser com o baixo quantitativo de crianças 

somente, mas com a organização de um espaço e atividades que sejam desafiadores e 

estimuladores, as crianças terão momentos mais prazerosos e aprendizagens mais 

significativas.  

No novo ano que se inicia, continuarei desenvolvendo atividades de integração da 

minha nova turma com as demais turmas e incentivando as educadoras a também fazê-las, 

para que um dia quem sabe, esses momentos possam partir naturalmente delas sem que 

precise de alguma interferência minha.  

Assim, não posso negar que neste ano de 2015 tivemos avanços no diálogo e na 

avaliação positiva da integração, mas não desejo que tenha sido apenas uma mera 

pesquisa que se encerrou. Pelo contrário, acredito que esta não tem fim, pois continuarei 

buscando novas atividades, novos diálogos, novas possibilidades com as educadoras, 

construindo um olhar sobre o papel da integração na creche. Sei que podemos avançar nos 

resultados e quem sabe um dia essa proposta possa fazer parte do Projeto Político 

Pedagógico da instituição.  

E que essa pesquisa possa ser lida e socializada, e que inspire outros professores a 

promover a integração nas instituições que atuam. A escrita e a socialização de textos de 

professores é um importante componente na reflexão sobre a prática profissional, pois como 

PRADO; SOLIGO (2007) destacam, a publicação dos textos produzidos pelos que fazem a 
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educação deste país – narrando suas experiências, revelando suas ideias, refletindo sobre o 

que fazem – na verdade é uma conquista de toda a categoria profissional.  
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