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RESUMO 

 

SYMINGTON, Julia Regina S. Corrêa. Brincadeiras e interações significativas no berçário 

2. 2018.64 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na 

Disciplina Educação Infantil) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

O trabalho discute teorias e práticas dentro e fora de sala de aula a fim de pensar interações e 

brincadeiras significativas e interessantes para os bebês do berçário, direcionando a atuação 

dos profissionais deste segmento. A pesquisa aconteceu no Espaço de Desenvolvimento 

Infantil (EDI) Professora Suely de Pinho Cavalcanti, localizado na 2º CRE da rede municipal 

de ensino do Rio de Janeiro, e foi respeitada a realidade do espaço e a singularidade de cada 

bebê. A finalidade deste trabalho foi garantir atividades lúdicas que visassem a contribuir com 

o desenvolvimento dos bebês, respeitando sua faixa etária e nível de desenvolvimento. Assim, 

o produto contou com suporte teórico voltado para os eixos norteadores do trabalho 

pedagógico na educação infantil, as interações e as brincadeiras, além de refletir sobre 

projetos de trabalho e atividades significativas para esta etapa da educação básica. Como 

inspiração metodológica, a pesquisa se aproximou da pesquisa-ação. E os possíveis resultados 

observados fazem relação com as manifestações infantis, os interesses das crianças e a 

indissociabilidade entre cuidar e educar. 

 

Palavras-chave: Brincadeiras. Interações. Berçário. Práticas significativas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Entrei para o Programa de Residência Docente (PRD) em 2017, no Colégio 

Pedro II e lá fiquei encantada com praticamente tudo, desde a estrutura física do Centro 

de Referência em Educação Infantil Realengo (CREIR) até as práticas desenvolvidas 

pelos professores dentro e fora de sala com as crianças. Como parte do programa 

disciplinar teríamos que fazer e elaborar este PAF (Produto Acadêmico Final) e para ele 

escolher um tema o qual pudesse aprimorar o nosso trabalho na nossa instituição de 

origem e também contribuir e trocar conhecimentos com o Colégio Pedro II.  

 A pesquisa e escolha do tema começou após a observação na minha vivência, na 

residência docente no CREIR, no Colégio Pedro II, onde pude perceber o quanto as 

atividades lúdicas e brincadeiras estão presentes no dia a dia das crianças, e que isso foi 

um fato bastante comum com a realidade da minha turma de berçário em que estive 

regente no município. Observei que no CREIR são proporcionados espaços e tempos 

próprios para brincar e para outras atividades, tanto dentro como fora de sala, onde as 

crianças podem ser elas mesmas, de maneira muito similar a da minha unidade de 

origem. No EDI onde eu atuo é ofertada uma série de propostas significativas para as 

crianças e as mesmas são sempre incentivadas e criativas. Tais propostas podem ser 

tanto dirigidas quanto livres. 

 A criança aprende e se desenvolve ao sentir prazer naquilo em que está fazendo, 

e os conhecimentos adquiridos pela criança na escola podem e devem ser valorizados 

através de ações, em atividades predominantemente lúdicas. Com elas as crianças 

expressam sua cultura, seus medos, emoções, aprendizagens e desejos. 

 O estudo foi desenvolvido na unidade onde trabalho, no EDI Professora Suely de 

Pinho Cavalcanti, situado no Morro dos Macacos em Vila Isabel, na minha turma de 

Berçário II, composta por 25 bebês de 2 anos de idade, durante o ano letivo de 2017. A 

maioria deles residem nesta comunidade. A equipe do berçário é formada por um 

professor e mais dois agentes de educação Infantil (AEIS) em cada turno, manhã ou 

tarde. 

 Enfatizo que o berçário não é apenas um local para cuidar do bebê ou apenas ser 

um momento reservado para deixar a criança à vontade com ou sem brinquedos, e sim 

um momento que podemos ensinar e aprender muito com elas. Procurei nas propostas 

oferecidas e no interesse deles qual a melhor forma de trabalhar, proporcionando 
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aprendizagens mais significativas1, o qual se refere o tema. Procurei também refletir 

sobre o papel do professor para ajudar a construir essa relação com e entre as crianças. 

 Durante o trabalho pude observar a reação dos bebês diante das atividades e 

pensar sobre o comportamento e possíveis aprendizagens que construíram ao longo da 

pesquisa. Além disso, as propostas e reflexões aqui apresentadas são articuladas a 

referenciais teóricos e metodológicos que me ajudaram a compreender a minha própria 

prática e o desenvolvimento das crianças. 

 Pretendi trazer conhecimentos para os pequenos do berçário II ao explorar o 

espaço escolar, para aprender sobre si, desenvolver a oralidade, ampliar o conhecimento 

de mundo e outras relações e possibilidades de interação e brincadeiras. Conforme 

Sampaio diz a criança tem uma "sede" por conhecer o novo e devemos fomentar isso 

nela. 

    
As atividades programadas devem basear-se nas necessidades e 

interesse da criança, pois ela tem desejo ardente de explorar, 
experimentar, colecionar e perguntar, aprende depressa e deseja exibir 

suas habilidades. (SAMPAIO, 1984, p. 17) 

 

 Nossa atuação dentro do EDI enquanto educadoras é, planejar e oferecer 

propostas que alimentem essa “sede” das crianças pelo novo, valorizando suas 

descobertas ao proporcionar experiências significativas e oferecer estímulos que as 

incentivem a explorar o ambiente, os limites de seu corpo e as relações com os outros. 

                                            
1 Aprendizagens significativas: Para Ausubel, aprendizagem significativa é um processo pelo qual uma 

nova informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo (In: 

MOREIRA, Marco Antonio, Aprendizagem significativa - A teoria de David Ausubel, São Paulo, 

2001). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Questionar, refletir e discutir de maneira teórica e práticas propostas de trabalho 

voltadas para o desenvolvimento infantil a partir das brincadeiras, interações e 

ludicidade. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

  

 Desenvolver propostas metodológicas específicas para experimentação dos 

espaços e materiais pelos bebês; 

 Ressignificar práticas pedagógicas desenvolvidas no berçário; 

 Compreender modos pelos quais os bebês exploram o espaço, seu corpo e as 

interações com o outro nas brincadeiras e experimentações. 
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3 JUSTIFICATIVA 

No dia a dia do EDI eu tinha muitas preocupações, como: o número de 

funcionários por sala para dar conta das crianças e ainda de toda a burocracia exigida 

por nós, professoras; além do tempo que é minuciosamente apertado e de falta de 

materiais diários; minha outra inquietação era de que o cuidado que ali se faz necessário 

e ao mesmo tempo é muito cobrado, não sobrepusesse minha prática pedagógica, pois 

ambas ações – cuidar e educar – devem caminhar juntas, e não uma se sobressair mais 

que a outra. Conforme Lima e Vendas dizem... 

 

(...) uma educação que se iniciou pautada no assistencialismo, sem 

qualquer teor pedagógico ou maior reflexão crítica acerca das relações 
e da afetividade, as primeiras creches buscavam apenas atender a uma 

demanda social. Por muitos anos, essa concepção se manteve presente 

no ideário da Educação Infantil. Creches para mães que não podiam 
cuidar e atendiam às necessidades básicas como higiene, alimentação 

e segurança física; “tias” para “tomar conta” enquanto a mãe trabalha. 

(LIMA; VENDAS, 2017, p. 4, grifos nosso).  

 

A citação refere-se às antigas creches que visavam apenas o cuidar, a higiene e a 

integridade física de bebês e crianças pequenas. A concepção de educação era outra. 

Atualmente muitos EDIs e creches se restringem, na maior parte do tempo, ao cuidado, 

mesmo tendo passado alguns anos e avanços, essa realidade ainda está presente. Ainda é 

necessário afirmar a relação existente entre educar e cuidar, onde uma ação não excluí a 

outra. 

Hoje em dia sabemos que o cuidar e educar não se separam, ambos devem 

coexistir na educação infantil, com isso procuro dedicar aos bebês nesses momentos de 

banho, troca de roupa, cuidado com o corpo e outros uma oportunidade de estarmos 

juntos, oferecendo aprendizagens e transformando tudo numa brincadeira prazerosa para 

eles. Para o recorte desta pesquisa não focarei estes momentos, e sim, nas propostas. 

 Busquei nas atividades do projeto ofertar práticas interessantes para os estágios 

de desenvolvimento2 em que esse grupo se encontra, além de levar em consideração 

gostos e interesses das crianças. Utilizei diversos materiais (papelaria, recicláveis, 

                                            
2 Estágios de desenvolvimento: Piaget (1896-1980) formulou uma teoria que descrevia como crianças e 

adolescentes pensam e adquirem conhecimento, ou seja, a gênese (nascimento) e a evolução do 

conhecimento humano... no ato de amadurecimento da gênese do conhecimento a criança passa 

por estágios de desenvolvimento psicológico. Disponível em: < 

https://blogdonikel.wordpress.com/2014/07/03/os-quatro-grande-estagios-do-desenvolvimento-da-

inteligencia-de-jean-piaget/>. Acesso em: ago. 2018. 
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objetos de cozinha, recursos naturais, etc) e não se limitando a materiais de valores 

caros ou apenas materiais escolares oferecidos pela SME, a fim de ampliar o repertório 

de possibilidades de exploração e usos distintos. 

A presente pesquisa respeitou a realidade de cada bebê, seu tempo de 

amadurecimento e até o contexto da sua origem, para que as atividades do projeto 

pudessem ser experiências significativas e possíveis para eles. Para melhor entender a 

que me refiro, exemplifico um trecho de Kramer (2000, p.7) em que ela diz que “[...] 

tem que haver um comprometimento com uma sociedade fundada no reconhecimento 

do outro, nas diferenças.” Assim, a pesquisa, a meu ver, se coloca mais significativa e 

potente quando se sabe, respeita e entende a origem das crianças, dos sujeitos com quem 

praticamos nosso fazer, cada uma como única e singular vida. Só assim poderemos 

ofertar uma educação infantil de qualidade, valorizando e conhecendo cada criança, sua 

cultura, sua história o meio onde vive etc. 

Com o tempo em que permaneci com o berçário e também com um pouco da 

minha experiência ao longo desse ano no EDI, percebi que para orientar meu trabalho 

dentro da educação infantil foi necessário que eu tivesse um olhar sensível como 

educadora para as questões de cada criança, e que o papel de professora é exatamente 

esse: 

Olhar para as práticas culturais nas quais as crianças se envolvem e 

constroem sentidos sobre o mundo constitui uma boa direção para 

nortear o trabalho pedagógico visando a mediação de situações de 
aprendizagens significativas em um movimento de reflexão/avaliação 

constante. (OLIVEIRA et al, 2014, p. 34) 

 

Sem esse olhar voltado para as crianças e as suas necessidades as práticas deixam 

de ser significativas, a proposta pedagógica se perde e não geramos condições 

favoráveis para um trabalho para uma educação infantil de qualidade. 

Os bebês têm suas especificidades e cada um merece uma atenção e um cuidado 

particular pois em um mesmo momento muitos vão apresentar ações diferentes. Um 

bebê pode estar calmo, o outro chorando, um com sono, o outro muito disposto e assim 

por diante. Com isso, muitos educadores, assim como eu, sentem-se frustrados ou 

receosos em não dar conta daquela situação que requer atenção. Minha intenção com 

esse trabalho é mostrar que depois de passada essa problemática e aprendendo a lidar no 

dia a dia com essas particularidades e necessidades dos bebês é possível fazer um 

trabalho pedagógico com eles. 
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Por isso, a relevância e justificativa da temática deste produto final, o trabalho 

pedagógico que pode ser desenvolvido com bebês. Sujeitos com os quais ainda se 

prioriza o cuidar nessa faixa etária. Educar e cuidar devem coexistir. Surge então o que 

considero relevante e instigante para este trabalho: como oferecer práticas direcionadas 

aos bebês para que ambos (educar e cuidar) possam caminhar juntos? Que 

possibilidades de mediação e atividades são possíveis para esta faixa etária? 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 Ainda atualmente ouço discursos de pessoas que me questionam como é 

trabalhar no berçário. É só limpar, dar comida e banho? O que você faz com eles? Com 

base nesses questionamentos respondo a eles que trabalhar no berçário exige muita 

dedicação e conhecimento, assim contei com importantes referenciais teóricos em 

educação para direcionar essa pesquisa, e dividi esse capítulo em três subtítulos: 

brincadeiras e interações, projetos de trabalho e atividades significativas. 

 

4.1 Brincadeiras e interações 

  

 O meu cuidado foi assegurar como promover um espaço de desenvolvimento 

(cognitivo, corporal, afetivo, relacional) e para isso contei como suporte teórico a 

professora e pesquisadora Kramer (2000, p.4). Segundo a autora, "[...] reconhecer na 

infância sua especificidade – sua capacidade de imaginar, fantasiar e criar – exige que 

muitas medidas sejam tomadas". 

 As crianças do berçário precisam de um espaço rico em experiências e 

necessitam uns dos outros, seja de um outro adulto ou de outra criança para a construção 

do conhecimento. Oliveira et al (2014) diz que "a interação é o elemento crucial do 

processo de aprendizagem". Daí as situações pedagógicas constituírem-se por meio das 

trocas simbólicas, ou de significados, entre sujeitos de diferentes níveis de 

desenvolvimento. 

 Dentro das instituições de Educação Infantil deve-se respeitar as legislações e 

diretrizes específicas voltadas para esta etapa da educação básica. Citando como 

exemplo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI, 2010, 

p. 25). onde diz que, "[...]as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da 

Educação Infantil deve ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira". 

 Nesta pesquisa não posso deixar de mencionar a importância do brincar, que 

valoriza a capacidade inventiva das crianças. E na construção das propostas aqui 

apresentadas foram privilegiados espaços para as crianças interagirem umas com as 

outras, fantasiarem e exporem suas alegrias e empolgações, pois... 

 

Cabe ao professor trabalhar pelo aprimoramento do gesto e 
enriquecimento do brincar na criança de 0 a 2 anos, procurando 
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contemplar e explorar a multiplicidade de suas funções e 

manifestações. (OLIVEIRA et al, 2014, p. 97). 

 

 Portanto, este trabalho de pesquisa buscou considerar as brincadeiras e as 

interações como possibilidades de atuação no berçário, além de garantir o que está 

expresso como norteador de propostas pedagógicas, segundo as DCNEI (2010). 

  

4.2 Projetos de trabalho  

 

 Para a abordagem dos temas em cada atividade apresentada nesta pesquisa, será 

percebido que utilizei um determinado assunto originado a partir do projeto da turma, 

visando contribuir com o desenvolvimento das crianças, encadeamento de ideias e 

valorização por seus interesses e curiosidades que se manifestam nos seus modos de ser.  

Corsino (2012, p. 101) em seu livro diz: 

 

(...) os projetos vão além dos limites do currículo, pois os temas 

eleitos podem ser explorados de forma ampla e interdisciplinar, 
implicando pesquisas, busca de informações, experiências de primeira 

mão como visitas e entrevistas, além de possibilitarem a realização de 

inúmeras atividades de organizações e registros. 

 

Assim, eu e minha equipe (composta pelas agentes de educação infantil) 

buscamos oferecer experiências que dialogassem com os temas e propostas nos quais a 

turma estava envolvida e demonstrando interesse. Visamos respeitar e compreender as 

manifestações de cada criança e agrega-las dentro do projeto. A equipe se empenhou em 

pensar no perfil das crianças, pesquisar em diversos meios as melhores estratégias para 

trabalhar e proporcionar atividades criativas e lúdicas. Volto a falar do projeto mais 

adiante, no capítulo 6. 

 

4.3 Atividades significativas  

 

 O que seriam as atividades significativas? Aqui quero mostrar do que se trata o 

termo e a escolha por ele. As atividades significativas consistem na aquisição de novos 

significados que sejam relevantes e que irão aproximar um conhecimento já adquirido 

de um novo. Moreira (2001, p.48) diz que "[...] é importante selecionar as idéias 

básicas, para não sobrecarregar o aluno de informações desnecessárias, dificultando a 

construção de uma estrutura cognitiva adequada". Assim, busquei atuar, não 

ultrapassando o nível de maturidade das crianças e não oferecer práticas impossíveis ou 
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que ainda estejam longe de executarem. Tentei evitar algumas práticas pedagógicas no 

meu trabalho para com os bebês como: cenas, gravuras e livros com muitos itens e 

imagens; textos longos e cansativos para a faixa etária; muito tempo em uma atividade, 

obstáculos ou percursos dos quais fossem muito complicados ou que não respeitassem 

seus limites entre outras. Contudo, sem deixar de apresentar desafios que pudessem 

superar. 

 Como fazer com que as propostas sejam significativas? Como saber se elas 

realmente o são? Possíveis respostas virão com o decorrer dos capítulos deste PAF, mas 

a partida se dá pelo professor, como mediador3. Foi assim que tentei ao máximo atuar, 

como mediadora, escutando as crianças/adultos e criando um ambiente de troca. E 

procurei ir além da sala de aula, sendo criativa e oportunizando situações colaborativas.  

   

  

 

 

 

 

                                            
3 Mediador: Uma atitude e um comportamento do docente que se coloca como um facilitador, 

incentivador ou motivador da aprendizagem, que ativamente colabora para que o aprendiz chegue aos 

seus objetivos. Disponível em: <http://www.educabrasil.com.br/professor-mediador/>. Acesso em: 13 de 

mar. 2018 

http://www.educabrasil.com.br/professor-mediador/
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

Essa turma no início do período letivo mostrou-se muito enérgica e ao mesmo 

tempo, pouco carinhosa com a equipe educadora, o que era natural afinal era o primeiro 

contato deles com uma instituição de ensino. Com o passar das semanas fomos 

ganhando confiança das crianças, já se aproximavam mais da gente, buscavam se 

comunicar e a trocar carinhos. Através de muita dedicação, de trocas com outras turmas 

e buscando estratégias em livros/internet/revistas fui adaptando as atividades e a 

maneira de trabalhar com essa turma para que eles se divertissem e aprendessem com o 

que oferecia. 

Para este trabalho, a metodologia utilizada se desmembrou em ações práticas 

como ponto de partida para atuar com esse grupo. Bem como relacionando com 

conceitos e pressupostos teóricos do campo da educação a fim de fundamentar e 

articular teoria e prática, pois 

 

O cotidiano das unidades educacionais, não só enquanto contextos de 

vivência, aprendizagem e desenvolvimento das crianças... ainda 
requer a explicitação, o exame e a reconstrução criativa de orientações 

teóricas e metodológicas (OLIVEIRA et al, 2014, p. 11). 

 

 Assim foi necessário que eu, enquanto educadora e ao mesmo tempo 

pesquisadora, buscasse obter conhecimentos, valores, habilidades e competências 

específicas para exercer as propostas deste trabalho, utilizando prática e teoria juntas, 

visando contribuir a cada dia não só na minha prática, mas também dos meus colegas e 

da instituição. 

Este trabalho se inspira na abordagem qualitativa. Assim, por meio dos dados 

(vivências com os bebês através da prática), pude investigar e no final, chegar a algumas 

conclusões que mais pra frente serão explicadas. Esses dados não podem ser absolutos e 

fechado em si, e sim servir para melhor entender essa faixa etária de berçário 2 e ajudar 

outros educadores a trabalhar com ela, ampliando discussões práticas e teóricas. Vale 

ressaltar que  

 
Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam 

explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas 
não quantificam os valores e as trocas simbólicas nem se submetem à 

prova de fatos, pois os dados analisados são não-métricos (suscitados 

e de interação) e se valem de diferentes abordagens. (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009, p. 32) 
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 Estes princípios da pesquisa qualitativa me permitiram, primeiramente, conhecer 

o grupo do berçário. No cotidiano pude observá-los aos poucos e entender suas 

vontades e interesses, fui utilizando outras fontes de pesquisa como livros, internet, 

conversas com outros profissionais mais experientes e também anotações de seminários 

e rodas de conversas. No PRD tivemos oficinas, minicursos e debates muito 

construtivos que ajudaram a clarear ideias e, em seguida, desenvolver atividades 

significativas como proposta deste produto final.  

 As leituras acerca da pesquisa qualitativa me fizeram compreender que, 

enquanto pesquisadores desejamos entender o contexto e os sujeitos que fazem parte da 

investigação. Assim foi possível interpretar atitudes que presenciei no berçário e 

perceber angústias e potências de trabalho neste grupo. 

Partindo de princípios da pesquisa qualitativa, escolho para este produto final 

inspirações na pesquisa-ação como maneira de tratar metodologicamente a investigação. 

Com a pesquisa-ação é possível oferecer práticas e transformar situações dentro da 

escola. Segundo Prado e Cunha (2007, p. 38), "a pesquisa-ação é uma prática reflexiva 

de ênfase social, na medida em que nos centramos em situações que são percebidas 

pelos professores com problemáticas e passíveis de mudanças". Assim, uma situação ou 

problema existente no espaço educacional pode ser o foco da pesquisa com fins à 

obtenção de melhorias ou soluções.  

 Na pesquisa-ação é necessário um tempo de vivência com o grupo estudado, sem 

visar um prazo curto ou com certa rapidez para se chegar as conclusões. Eu, enquanto 

pesquisadora, preciso ser flexível e passível à mudanças sempre que for necessário e 

caminhar junto com o grupo (as crianças), gerando uma reflexão sobre o cotidiano no 

espaço educacional. 

 Como coleta de dados utilizei anotações pessoais em cadernos; conversas 

informais com minha equipe (agentes de educação infantil) para traçar melhores 

maneiras de atuação com base também nas experiências pessoais; fotos e filmagens das 

crianças de maneira espontânea, exemplo: brincando com o colega ou sozinho, 

participando de alguma atividade, conversando etc; e também trabalhos individuais ou 

coletivos e cartazes. 

 Acrescento que durante minha residência no programa (PRD) pude ouvir 

sugestões de minha supervisora, que sempre me orientava sobre como proporcionar 
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atividades e experiências onde os bebês pudessem socializar, interagir com o outro e 

manusear coisas sozinhos, visando uma linha de pensamento comum à do CREIR. De 

acordo com essas sugestões, ela me dava idéias e direcionamentos para eu adaptar 

práticas à realidade da minha unidade. 
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6 ANÁLISE DE RESULTADOS  

 Como professora e como pesquisadora tive alguns questionamentos que 

surgiram durante o PAF, e um deles é a reprodução de atividades e posturas já feitas por 

outras educadoras em anos ou unidades anteriores. Tive receio de que fossem recursos 

ou ações já defasadas e que pouco fossem contribuir com minha prática e com aquilo 

que acredito. Com foco em conversas e pesquisas em diversos meios, pude agregando a 

essas atividades novas formas de atuação sem que caísse nessa cópia de ano após ano 

que ocorrem em muitas creches ou espaços educacionais. 

  O outro questionamento foi de que a rotina diária da minha unidade não fosse 

rígida e mecânica para as crianças, e meu medo de que com o dia a dia o "encanto" em 

minhas práticas não se perdesse, pois o meu objetivo é de que a criança seja alegre e 

sinta prazer em estar no nosso espaço educacional. De acordo com Perrenoud (1997), o 

docente tem que ser consciente de que a rotina não pode ser compreendida como 

processo sem reflexão, ou que ano após ano sejam impostas aos alunos atividades 

repetitivas, e que o profissional mesmo com anos de experiências é normal que tenham 

dúvidas a respeito de suas práticas. O medo junto da dúvida a que se refere o autor 

sempre ocorrerá, por isso a importância de diálogo e trocas com os outros profissionais, 

visando um espaço de trabalho crítico. 

 A minha turma do Berçário 2 é composta por duas professoras, uma no turno da 

manhã e a outra no turno da tarde, eu estou no segundo turno. A escolha do projeto com 

tema único da turma foi realizada com a participação de todos (Agentes de Educação 

Infantil, professoras e crianças), mas cada turno tem suas atividades diferentes e 

elaboradas por cada professora. 

 Cada grupo de educadores no EDI teve a liberdade para escolher seu projeto a 

ser trabalhado no grupo de acordo com a realidade e características das crianças, e a 

duração era estabelecida pelas educadoras da turma desde que tivessem no máximo um 

semestre. A partir do projeto da turma foram proporcionadas várias atividades para 

serem trabalhadas com as crianças. 

 Dependendo do dia e de algum imprevisto como, por exemplo, falta de 

funcionários no dia, falta de materiais, crianças doentes ou alguma situação emergencial 

na comunidade, muitas ações planejadas tenderam a ser adiadas algumas vezes, 

infelizmente. Contudo, com o planejamento  e a ajuda da minha equipe, a maioria das 

que planejei consegui executar. 
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 Neste capítulo apresento algumas das atividades práticas que pude oferecer aos 

bebês, realizadas durante o ano de 2017. Corsino et al. (2012, p. 89) argumenta que 

"atualmente é possível entendermos educação como a possibilidade de investimento na 

expansão da criança em suas múltiplas dimensões; emocional, sensorial, motora, 

mental, sociafetiva". Referindo-se a essa citação, busquei exatamente isso, desenvolver 

as múltiplas dimensões de meus alunos. 

 Contei também, para a execução das propostas, o conhecimento sobre os 

estágios do desenvolvimento assim definidos por Jean Piaget, para melhor compreender 

as etapas de desenvolvimento na faixa etária do berçário. Em Aranha (1996, p. 185), "os 

quatro estágios (sensório-motor, intuitivo, das operações concretas e das operações 

abstratas) representam o desenvolvimento mental (inteligência e afetividade) desde o 

nascimento até a adolescência". Considero que esses estágios são importantes para que 

não se desrespeite nenhuma fase intelectual ou afetiva dos alunos.  

 Apesar de ter estudado e me apoiado nos estágios, compreendo também que 

cada criança é uma, cada uma tem uma história e realidades distintas. Assim, não é 

possível considerar somente as etapas de desenvolvimento como aspecto a ser 

considerado, é necessário vê-las agregadas a contextos singulares de cada criança. 

 As ações mencionadas a seguir foram selecionadas de acordo com o interesse do 

grupo e três delas estavam conectadas com o projeto da turma (Descobrindo as 

sensações no universo do Sítio do Pica-pau Amarelo) do segundo semestre. O projeto 

foi estipulado pela direção para todos os segmentos do EDI, e teria a duração de pelo 

menos um semestre, podendo ser prolongado ou encurtado, e a escolha do tema foi feita 

pelas educadoras a partir do perfil da turma, assim, nós escolhemos trabalhar com o 

Sítio do pica pau amarelo, pois as crianças já assistiam e conheciam o dvd do programa 

e gostavam dos personagens. 

Vejamos a seguir as propostas desenvolvidas com as crianças do Berçário II no 

intuito de contemplar os objetivos desta pesquisa: 

 

6.1 Baú de objetos escondidos pelo saci 

 

 O que motivou esta proposta foi unir o interesse do grupo em manipular objetos 

diversos com o projeto da turma. Eles adoram manipular objetos, tatear, experimentar 
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os mesmos no dia a dia, são muito curiosos, e mesmo não sendo brinquedos específicos 

despertam muito o interesse deles. 

 Consistiu em as crianças procurarem e acharem a caixa de objetos que o saci 

escondeu dentro da sala, mas antes disso eu li a carta que o "saci" escreveu para explicar 

que o ele tinha escondido os objetos. A procura começa e logo eles acham a caixa num 

canto da sala. Rapidamente todos se aproximam, começam a retirar tudo de dentro e 

examinam cada utensílio de maneira curiosa.  

 A caixa continha objetos do dia a dia, utensílios de cozinha e acessórios, 

algumas crianças os reconheceram, nomearam e os transformaram à sua maneira. A 

colher de pau virou o "papá", o batedor de claras se transformou numa "espada", a tiara 

foi logo disputada pelas meninas que queriam a pôr na cabeça. Enfim, todos interagiram 

com os objetos. Depois de um tempo, tivemos que trazer a caixa para o centro da sala, 

porque começou a gerar disputas por alguns objetos e nós, educadoras, intervimos 

conversando sobre esperar o outro terminar e a compartilhar os pertences da caixa. Em 

seguida sentei-me com eles e exploraram tudo por mais um tempo. 

 O objetivo da proposta era de que eles experimentassem as sensações, 

manuseassem os objetos e exercessem a criatividade e imaginação, entre outras. Abaixo 

cito um trecho das ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

onde mostra claramente o teor da minha intenção com esta atividade em estimular essa 

interação dos bebês uns com os outros e trocar informações e diálogos entre eles e as 

educadoras: 

 

As crianças pequenas aprendem principalmente por meio da 
exploração, observação e descoberta, em especial durante suas 

brincadeiras, da imitação dos outros e das informações que lhes são 

dadas ao interagir com seus pares e adultos (RIO DE JANEIRO, 2010, 

p. 53) 

 

 As crianças receberam muito bem a atividade e, sem exceção, todos ficaram 

curiosos com a caixa, não houve resistência e nem estranheza por nenhum deles. O que 

me chamou atenção foi o conhecimento prévio pela maior parte do grupo em relação 

aos objetos, com exceção de um ou outro como o batedor de claras e o saquinho de 

cheiro, o último tive que direcionar seu uso mostrando que tinha um cheirinho bom que 

precisavam sentir. 
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Figura 1 - Bebês abrindo a caixa (báu com os objetos) 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Figura 2: Bebês manuseando os objetos junto com a educadora (báu com os objetos) 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

6.2 Banho de lama no Rabicó (personagem do sítio) 
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 Essa atividade assim, como a outra, também foi dentro do projeto da turma 

(Descobrindo as sensações no universo do Sítio do Pica-pau Amarelo).E a motivação se 

deu por conta da fascinação do grupo por animais, em especial, o porco, cujo 

conhecimento foi obtido no desenho animado infantil Peppa Pig, o qual a personagem é 

uma porquinha. 

 Tudo começou com uma contação de história com os "dedoches" (marionetes 

para os dedos) com os personagens do Sítio do Pica-pau Amarelo. Essa história deu 

início à proposta atividade e seguimos contando a música seu "Lobato tem um sítio", e 

conforme a ordem dos personagens na música os apresentamos, incluindo o Rabicó. 

Em seguida retiramos as roupas das crianças para que não sujassem e deixamos 

os bebes só de fralda, pois estariam em contato com a lama para mergulhar o boneco 

Rabicó (porquinho). Fizemos (adultos) uma mistura de terra e água para simular a lama 

do porquinho e a jogamos dentro de uma bacia. Pusemos o porco de plástico lá dentro 

para que as crianças manuseassem e sentissem a lama. O local escolhido para a proposta 

foi o corredor do EDI. Cada criança tocou, pegou no boneco e sentiram a lama com suas 

mãos. A medida que eu chamava um por um, também imitava e pedia que imitassem o 

som do porco, e expliquei que ele gostava de tomar banho de lama. 

 Minha intenção final para com eles era de que manuseassem diferentes 

objetos/materiais experimentando diferentes sensações, demonstrassem curiosidade 

diante de novas situações e/ou objetos, pessoas e fenômenos naturais além de 

aprenderem sobre a relação humano e natureza. Segundo as Orientações Curriculares 

para a Educação Infantil, "crianças pequenas têm grande curiosidade em explorar os 

materiais(...). Explorar essa curiosidade, trabalhando os sentidos na brincadeira e no 

jogo simbólico, é tarefa essencial na Educação Infantil" (RIO DE JANEIRO, 2010, p. 

29). 

 Todos, com exceção de uma criança, demonstraram encantamento com a 

atividade. Uma criança ficou com um pouco de medo e nojo da lama, mas foi respeitada 

sua vontade. As crianças respeitaram a vez do outro e não se sujaram tanto, e nem 

botaram na boca o líquido (lama), mesmo eu estando preparada para tal. Foi utilizada 

apenas uma bacia, assim tiveram que esperar cada um a sua vez, o que foi respeitado 

sem conflitos. 

 A turma nesse dia não estava completa e tinha a participação da diretora adjunta, 

além das auxiliares para ajudar na proposta, o que ajudou a organizar e facilitar a 
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execução da atividade, pois ficou menos cansativo e facilitou no momento da 

higienização de cada um. 

 Como a maioria do grupo não falava até o dia desta ação, a resposta deles à 

proposta se deu de outras maneiras como: a atenção, o sorriso, a vontade de manusear 

impacientemente, a imitação do som que o porco faz, etc. Tudo isso foi manifestado por 

eles e com essas atitudes pude avaliar essa tarefa como satisfatória. Como experiência e 

um melhor aproveitamento sugeriria numa próxima vez talvez mais de uma bacia e 

formar pequenos grupos, apesar de não termos tido problemas eles ficariam mais tempo 

na atividade sem se preocupar em revezar, mas devido a falta de materiais a proposta 

ocorreu desta forma. 

 

 

Figura 3: Bebês dando o banho no brinquedo (banho de lama no Rabicó) 

 

           Fonte: A autora, 2018. 
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Figura 4: Bebês manuseando o boneco e sentindo a lama o (banho de lama no Rabicó) 

 

 

           Fonte: A autora, 2018. 

6.3 Receita de Biscoitos da Dona Benta 

 

 Essa atividade, assim como as anteriores, também foram dentro do projeto da 

turma (Descobrindo as sensações no universo do Sítio do Pica-pau Amarelo), e o que 

me inspirou a fazê-la foi o interesse do grupo por manuseio de diversos materiais 

através do toque e ao mesmo tempo trabalhar a coordenação motora do grupo de uma 

maneira divertida. 

 A atividade começou com a demonstração para os bebês do dedoche da Dona 

Benta e da Tia Anastácia, explicando que elas gostam de fazer receitas deliciosas para o 

pessoal do sítio, e que nós iríamos utilizar sua receita para fazer os biscoitos. Depois nós 

retiramos as roupas dos bebês e lavamos as mãos, e os deixamos só de fralda porque 

após a atividade eles tomariam banho. O desenvolvimento dessa proposta ocorreu na 

sala de aula. 

 Sentamos (eu e AEIS) e as crianças em círculo, colocamos as toucas nelas e 

apresentei os produtos que iríamos utilizar. Deixei que provassem cada alimento com o 

dedinho e fui perguntando se era doce ou salgado. Eles não falam, e não saberiam 

responder oralmente, então as agentes de educação Infantil (AEIS) respondiam em voz 

alta para que ouvissem e assimilassem.  
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 O material utilizado foi: margarina, farinha, açúcar e maizena. Joguei os 

ingredientes na bacia e misturei com as mãos, quando a massa ficou homogênea deixei 

que um a um manuseasse a massa. Em seguida, dei um pedaço para que eles fizessem 

alguma forma manual e depois pedi que botassem na fôrma, todos participaram e 

fizeram do seu jeitinho. 

 Realizado os biscoitos com formatos variados feito por cada um do grupo, 

chamei a auxiliar de cozinha que trabalha no lactário e pedi para que ela colocasse no 

forno. E somente na hora do lanche, que já é na parte da tarde, iríamos comê-los. 

 No momento do lanche as serventes levaram os biscoitos, e com o leite para 

acompanhar. Pedi para que as crianças sentassem para que enfim pudessem comer e 

degustar. Eles estavam animados e loucos de vontade para provar, pedi para sentirem o 

cheirinho do biscoito e contamos quantos biscoitos eram antes de comer. Como hábito 

mesmo deles, esperaram cada um a sua vez para pegar. Alguns biscoitos ficaram 

queimados, esses eles não comeram e uma minoria conseguiu separar as partes pretas e 

comer só as partes branquinhas. 

 Uma situação que não esperávamos era que os biscoitos poderiam passar do 

ponto, mas serviu para explicar a eles que os biscoitos ficaram muito tempo no forno e 

que alguns queimaram, mas pude fazer perguntas a eles: Como é o sabor desses 

queimados? É bom? Amargo? Uma minoria fez careta, e outros fizeram “não” com a 

cabeça. 

 Dessa proposta faço uma boa avaliação, tentei atingir meus objetivos mas 

sempre levando em consideração a idade deles. De acordo com o Caderno de 

Planejamento da Educação Infantil da Prefeitura do Rio (RIO DE JANEIRO, 2011, p. 

19) é mencionado "que as crianças desta faixa etária demonstrarão sinais do que vêem e 

captam ao seu redor, e que nós educadores vamos perceber melhor esses sinais quando 

conseguimos acolher cada criança individualmente ou em pequenos grupos". Foi 

exatamente isso a que essa citação exprimiu em mim, que o sucesso nessa atividade 

ocorreu também por conta da pequena quantidade de criança presente no dia, onde pude 

dar atenção, incentivo e observá-los individualmente. 

 

Alguns dos meus objetivos: 

- Vivência com modelagem e construção; 

-Desenvolvimento do gosto, do cuidado e do respeito pelo processo de criação e 

produção  
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- Respeito ao espaço e tempo do colega.  

 Habilidades nos bebês: 

- Ampliação do conhecimento de mundo manipulando diferentes objetos e materiais; 

- Exploração do paladar, do olfato, da visão e do tato; 

- Ampliação da coordenação motora fina; 

 

A direção da unidade escolar gostou e elogiou bastante essa ação, parabenizando 

toda a equipe que dela participou. 

 

Figura 5: Crianças conhecendo e explorando os ingredientes (receita de biscoitos da Dona Benta) 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: A autora, 2018. 

 

Figura 6:  Manuseando a massa e modelando dos biscoitos (receita de biscoitos da Dona Benta) 
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           Fonte: A autora, 2018. 

 

 

 

Figura 7: Degustação dos biscoitos feitos pela turma (receita de biscoitos da Dona Benta) 

 
 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

6.4 Plantando sementes de Feijão e de Girassol 

 

 Essa atividade foi escolhida pelas educadoras do Berçário 2 para ampliar o 

contato das crianças com a natureza e comemorar a chegada da primavera, além de 

valorizar os espaços de fora do EDI, o qual possuem árvores e grama para fazer 

atividades ao ar livre. Aprender mais sobre as plantas e seus cuidados também foram 

outros motivos pela escolha do tema. Utilizamos nessa proposta terra, feijões, sementes 

de girassol, garrafas pet, água, regadores. E o espaço escolhido para o plantio foi o pátio 

externo do EDI. 

 A ação foi iniciada após uma série de outras experiências interligadas a essa 

temática da primavera e da natureza. Alguns dias antes trabalhamos a dramatização 

(teatro de palitoches) da música "Tra la lá", na qual fala de plantas (Alecrim), animais e 
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rios. A partir dela foi feito um lindo livrão da canção produzido por eles. Na semana 

seguinte, assistiram um vídeo da música “Primavera”, é um vídeo apenas com música e 

imagens de plantas e flores criadas para o mesmo, de autor desconhecido obtido pelo 

site Youtube. O objetivo do vídeo era continuar nessa narrativa do tema e trazer mais 

para as crianças sobre as cores, flores e a natureza. 

 Finalmente o fechamento do ciclo do tema foi a plantação das sementes de feijão 

e de girassol. Primeiro, nós (professoras e AEIS) recortamos as garrafas pets e fizemos 

um vasinho tipo de horta. Levamos as crianças para o corredor onde depois ficaria mais 

fácil de limpar, colocamos a terra na bacia para umidificar um pouco com água e depois 

passamos para os vasinhos (garrafas) e chamamos as crianças para ajudar também. 

Depois pedimos para colocarem os feijões e as sementes, em seguida, molhar a terra 

com a água do regador. No outro dia fizemos o mesmo, mas a proposta foi plantar no 

pátio da escola e descemos com eles para plantar na grama do EDI. Levamos a semente 

e os feijões e eles colocaram em um buraco que cavamos. Pedimos para eles porem os 

grãos e, em seguida, regarem. 

 Durante as atividades eles demonstraram interesse e participação em tudo que 

oferecíamos, tendo em vista sua faixa etária e toda atenção devida, pois eram materiais 

pequenos que utilizamos. No momento em que descemos para o pátio foi um pouco 

mais difícil executar a proposta, pois eles ficaram concentrados em um curto período e 

logo as atrações externas do EDI foram o centro de suas atenções. Não deixamos que 

isso afetasse a atividade, respeitamos o desejo de alguns em curtir o pátio e concluímos 

a proposta com os que queriam participar. Seria incoerente forçar alguma criança a fazer 

algo, prezamos a escolha dela em relação a esse momento. 

 Ao longo da semana pudemos ver o crescimento do feijão, que logo após uns 

dias morreu. O girassol vingou mais um pouco e chegou a dar folha. As crianças 

regaram ao longo das semanas e mostramos a eles a evolução da planta na garrafa pet, 

assim também como explicamos que a outra não havia vivido, e comentamos de 

maneira simples alguns dos possíveis motivos delas não florescerem. Infelizmente as 

sementes do pátio não cresceram, só as dos vasinhos pet. 

 Com a sucessão de atividades relacionadas a natureza e finalizando com a 

plantação das sementes, tentei tornar a proposta mais abrangente na qual uma estava 

ligada a outra dando continuidade e desfecho. Busquei com que fossem significativas e 

importantes para o desenvolvimento das crianças, despertando o interesse delas. 
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Figura 7: Bebês manuseando a terra (plantando sementes de Feijão e de Girassol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: A autora, 2018. 

 

 

Figura 8: Educadora preparando a terra junto com os bebês (plantando sementes de Feijão e de 

Girassol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

 

 

 

 

Figura 9: Educadora mostrando as sementes de Feijão e de Girassol (plantando sementes de Feijão 

e de Girassol) 
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Fonte: A autora, 2018. 

 

 

Figura 10:  Bebês plantando as sementes no pátio (plantando sementes de Feijão e de Girassol) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11:  Bebês finalizando o plantio junta com a educadora. (plantando sementes de Feijão e de 

Girassol) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Esta pesquisa me levou a repensar e rever muitos aspectos da minha atuação e 

também da rotina do EDI. Pude concluir que mesmo com todas as dificuldades e 

contratempos é possível oferecer oportunidades de várias atividades significativas para 

os bebês. Para isso, é necessário um olhar atento às manifestações das crianças e 

colaboração da equipe pedagógica. 

 Durante a escrita deste PAF mencionei uma preocupação que eu tinha em 

relação ao cuidado, e que este não interferisse no meu trabalho em relação ao 

pedagógico, pois o mesmo é muito presente na educação infantil, mas principalmente 

no berçário. Após um tempo de experiência e trocas com todos da minha unidade pude 

aprender no dia a dia que dá para fazer o que foi planejado, atentar-se ao movimento da 

turma, criando estratégias e tempos para cada prática. E caso não seja possível de 

acontecer no dia ou tempo estabelecido e pensado, devemos flexibilizar o planejamento 

adiando as propostas para outro dia, ou outra semana, se for o caso.  

 

O trabalho pedagógico com as crianças de até dois anos leva em conta 
que elas aprendem na interação com o ambiente complexo, que inclui 

um espaço com determinados objetos e rotinas, um tempo para 

realizar certas atividades, materiais para com eles agir e interações (...) 

(OLIVEIRA et al, 2014, p. 93). 

 

 Não posso esquecer de relatar que o que ocorre dentro do EDI ou de um espaço 

educacional aonde as crianças estão inseridas se torna uma aprendizagem, pois estão se 

desenvolvendo e muitas coisas são assimiladas por eles. O momento do banho, da troca 

de fraldas e da alimentação são sim práticas de cuidado, mas também são práticas 

educativas, e que se forem inseridas pelos educadores de maneira intencionada tornam-

se interessantes e significativas para os bebês e para nós, professores. 

 Nas atividades propostas busquei atingir os objetivos pensados ou a maioria 

deles, respeitando a faixa etária das crianças, os níveis de amadurecimento, seus 

interesses e assumindo o desafio de articular a prática à teoria. Não obtive nenhuma 

demonstração de resistência pela grande maioria da turma no desenvolvimento das 

atividades, até porque eles são muito espertos e se interessaram por tudo. 

 O êxito das propostas, pelo que constatei, se dá por saber quando parar ou 

adaptar, perceber pelo olhar e gestos dos bebês se estão gostando e não tentar forçar ou 
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obrigá-los a participar simplesmente porque eu assim planejei e não quero desperdiçar 

tudo que fiz ou confeccionei. Tentei com essas vivências aprender cada vez mais e não 

me frustrar quando algo não ocorra como esperado, ter a idéia que o professor ao 

mesmo tempo é aluno, estamos sempre aprendendo e aprimorando os conhecimentos e 

que devemos estar convictos de que sempre damos o nosso melhor. 

 Um ponto a ser valorizado nas ações em que proporcionei foi promover a 

curiosidade nos bebês, busquei valorizar a diversão e o brincar em cada uma delas, e 

instigar isso nas crianças. Pelo brincar podemos ver como reagem de forma espontânea 

e suas interações. Isso é essencial e primordial na educação Infantil. 

 Na pesquisa busquei não visar a obtenção de resultados, e sim analisar e 

observar a respeito do que as crianças sentiam e descobriam com cada momento nas 

atividades. Segundo Malinoski (2016, p. 13), "a opção por analisar as relações no todo e 

não o resultado é justificada por não se pretender analisar o espaço escolar como 

produto seriado e pronto para ser igualmente consumido". Por isso que na educação 

infantil não é importante a obtenção de resultados a curto prazo, a escola tem que ser 

valorizada por completa no processo do conhecimento compreendendo cada criança 

com suas singularidades. 
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APÊNDICE B – MEMORIAL 

 

1 APRESENTAÇÃO E MEMÓRIAS INICIAIS 
 

 Eu, Julia Regina Santana Corrêa Symington, 32 anos, professora de Educação 

Infantil no município do Rio de Janeiro, trabalho a 4 anos no EDI Professora Suely de 

Pinho Cavalcanti, graduada em 2009 no curso de Pedagogia na Universidade Veiga de 

Almeida, contarei resumidamente momentos importantes da minha trajetória.  

 Durante a faculdade tive a necessidade de correr atrás de algum emprego ou 

estágio remunerado, pois precisava de dinheiro para mim mesma, sair com amigas, 

comprar o que eu desejava; pois graças a Deus sempre contei com o apoio financeiro de 

minha tia avó, que pagava meus estudos e minha passagem até a universidade. Tentei o 

estágio remunerado, mas não consegui naquele momento, e fui trabalhar em uma loja de 

roupas feminina no shopping Rio Sul. O salário era baixo, a comissão pior ainda, mas 

tive minha carteira assinada, meu numero de pis etc, estava muito feliz. A carga horária 

também me permitiria continuar a faculdade sem problemas, então aceitei. 

 Alguns meses depois saí da loja e fui atrás do estágio, até que um certo dia me 

telefonaram chamando-me para uma entrevista. Passei e lá fiquei durante um ano na 

Mary Poppins Creche e escola no bairro da Urca, era remunerado e isso foi muito 

importante no momento, tinha tudo que precisava, de ajuda financeira e da carga horária 

para cumprir o estágio na faculdade. Lá me encantei com tudo, com a prática 

Construtivista da instituição, com a turminha linda que marcou meu coração e com a 

professora Lígia que me ensinou muita coisa durante o ano de 2007. 

  No meado do ano seguinte concluí a faculdade, estava super feliz, sensação de 

dever cumprido, mas estava sem emprego, recém formada foi ao mesmo tempo uma 

época difícil. Depois de um período de tentativas fracassadas de achar algum emprego 

em escolas, apareceu uma oportunidade de trabalhar no atendimento ao telespectador da 

Rede Globo por meio da empresa Contax, após algumas provas e processos seletivos fui 

aprovada. O salário era razoável, pra mim morando com minha mãe atendia 

perfeitamente meus gastos. Foi uma época divertida, e o trabalho não era exaustivo, lá 

fiz muitos amigos e permaneci por dois anos. Passado esse tempo, resolvi que estava na 

hora de sair, almejar algo a mais, voltar para a minha área de formação.  

 Consegui trabalho numa pequena escola em Laranjeiras. Foi uma experiência 

terrível, não atendeu minhas expectativas e não estava de acordo com minhas 
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concepções de educação. Permaneci somente dois meses ali, foi traumatizante em 

minha vida, fiquei frustrada e desiludida com a área e voltei novamente para a fila dos 

desempregados.  

 Meu tio José, irmão da minha mãe vendo o meu desespero, me ajudou 

conseguindo uma vaga na empresa que ele trabalhava como diretor comercial, me 

indicou para o cargo de recepcionista da Empresa Bureau Veritas, uma multinacional no 

setor de certificações. Era bem diferente da minha formação; mas eu era empenhada e 

aprenderia a função, só exigia inglês intermediário e alguém de nível universitário. 

Enquanto estava lá, eu tinha alguns minutos ociosos durante o dia e aproveitei para 

estudar para o concurso de professor de Educação Infantil da prefeitura do Rio de 

Janeiro que ainda estava na fase do edital, pois eu não queria ficar ali muito tempo. Um 

detalhe importante que pulei, eu me casei neste ano, em 2011, não mencionei mas eu e 

Mitchell ( meu marido) estamos juntos há 13 anos. Em meados de 2012 houve uma 

tragédia nessa empresa, uma crise no setor ligado ao Petróleo, e muitos foram mandados 

embora inclusive eu. Dessa vez eu não estava triste  e sim aliviada, agora eu teria mais 

tempo para cuidar da casa e me preparar para o concurso, além disso estava coberta pelo 

seguro desemprego e FGTS. Fiz a prova, fui classificada na parte objetiva e depois para 

a prova prática e finalmente aprovada. Todos ficaram felizes, minha família, amigos e 

eu é claro, mas a esperada nomeação para a posse não acontecia, estava demorando 

demais, eu era a  sexagésima colocada da 2º cre, e estavam chamando um por um bem 

lentamente. O desespero e a incerteza começaram a bater, será que o concurso vai 

caducar?!. E voltou a bater aquela angústia, o seguro acabou, as custas financeiras 

voltaram a pesar no orçamento familiar e me vi na necessidade de voltar para o mercado 

de trabalho. 

 Em 2013 consegui emprego no colégio Marista São José como 

recepcionista/inspetora de alunos e lá fiquei por uns meses até que enfim saiu a data da 

minha esperada posse do concurso, em janeiro de 2014. 

 Desde então atuo como professora na prefeitura do Rio, no EDi Professora Suely 

de Pinho Cavalcanti, situado no morro dos Macacos em Vila Isabel, alternando em 

turmas de Berçário 2 e Maternal 1. No ano de 2014 no início letivo peguei minha 

primeira turma na prefeitura, o Berçário 2 no período da tarde , pois sou professora 22 

horas e 30, atuo apenas meio período. Foi um ano de muitas trocas e desafios, mais 

contei com uma equipe de agentes excelente, que me ajudaram  a crescer como 

profissional e fazer uma dia a dia cada vez melhor em prol das crianças. 
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 No ano de 2017 uma amiga me indicou o PRD, fui procurar saber mais e me 

interessei em fazer. Fiquei muito preocupada se conseguiria realizar a residência pois o 

CREIR- Centro de referência em educação Infantil de Realengo, fica distante tanto da 

minha residência quanto do meu trabalho. No final deu tudo certo, usei a linha férrea 

(supervia) como locomoção para chegar ao CREIR, um meio rápido o qual me ajudou a 

não chegar atrasada aos compromissos. 

 No CREIR fiquei encantada desde o primeiro dia, com o espaço, as propostas, a 

equipe tanto como de educadores quanto a administrativa e o carinho das crianças. O 

brincar é muito valorizado lá, e utilizei dessa prática para me nortear  e unir meios 

comuns à minha escola de origem. 

 Na residência fiquei no Grupamento V, crianças de 5 anos de idade, e me 

encantei com elas e também com as professoras, super dedicadas, uma delas é minha 

supervisora no PRD e me ajudou muito, dando sugestões de propostas na educação 

Infantil, dicas de leituras, atenção devida às duvidas em torno do programa etc. 

 Participei de oficinas, rodas de conversas e minicursos oferecidos dentro do 

PRD em diversos campos do colégio Pedro II, todas muito interessantes e importantes 

voltadas para o professor, as quais pude refletir sobre práticas, além de agregar novos 

conhecimentos na minha vida onde foi possível unir teoria e prática, uma coisa que só o 

PRD faz, distinguindo-se de outras pós graduações. 
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2 ATIVIDADES EM FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

  Durante o período do PRD realizei atividades em diversos Campus do Colégio 

Pedro II, que contribuíram para a minha formação e conclusão do curso, seguem 

algumas delas abaixo: 

 No dia 29/06/17  participei da oficina "Direitos autorais, apresentação de 

citações e elaboração de referências", na unidade São Cristóvão, ministrada pelos 

professores Francisco e Simone. Essa é uma das oficinas obrigatórias para todos do 

PRD, ela ensina a como fazer e elaborar o PAF de maneira correta para impossibilitar 

equívocos na escrita do trabalho. Os professores foram ótimos nas explicações e as 

dúvidas esclarecidas.  

 Em 07/08/17 pude fazer parte da oficina do professor Jorge; "Produção de 

texto acadêmico", essa também é obrigatória foi ministrada na unidade Engenho Novo, 

foi divida em quatro encontros na parte da manhã. A aula consistiu em elaborarmos o 

resumo do PAF e enviar para o professor, contamos com sua orientação além de 

aprendermos mais sobre uma melhor escrita do trabalho, como o uso correto de 

citações, fontes confiáveis, normas e técnicas da ABNT. 

 Dia 19/08/2018 participei da Roda de Conversa Vamos compartilhar idéias?! 

no CREIR ministrada pelas professoras  de Educação Infantil Fernanda e Renata, 

participaram vários residentes das áreas de Educação Infantil e séries iniciais. 

Debatemos problemas atuais de ensino público, falamos um pouco do  nosso trabalho 

em cada unidade de origem e como visamos que a educação de nossas crianças deva ser 

nos próximos anos, voltada para uma educação de qualidade. 

 O minicurso Metodologia Científica com o professor Francisco, realizada no 

dia 11/09/17, está na grade dos minicursos obrigatórios para todos os residente também, 

oferecidos em quatro encontros, na unidade São Cristóvão. Aprendemos sobre a melhor 

maneira da escolha do tema do PAF visando a investigação do tema e relevância para o 

PRD. Também como pesquisar, usar as diferentes mídias e referências como artigos, 

teses, livros etc. 

 Participei do minicurso Trasntornos de Aprendizagem: Disortografia, 

Discalculia, Disgrafia, Dislexia, Distúrbio do processamento auditivo e TDAH com 

a professora e fonoaudióloga Yasmim, na unidade Engenho Novo, no dia 15/09/17. 

Foram muito proveitosas as aulas pois eram temas os quais nunca tinha me 

aprofundado. O curso para mim serviu para conhecer e entender esses transtornos e de 
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como buscar recursos para essas crianças que apresentem algum deles. Foram realizadas 

em cinco encontros.  

 Em 16/09/17 participei do mini-curso Brasil e África em sala de aula: 

narrativas negras importam com a professora Juliana Correia na unidade Engenho 

Novo. Foram realizadas em dois encontros aos sábados. Essa oficina foi simplesmente 

maravilhosa, lúdica e valiosa para mim principalmente pela valorização da cultura afro, 

a qual é tão menosprezada no nosso país. Para a atuação no meu dia a dia sem dúvida 

foi primordial ainda mais se tratando da minha realidade profissional, aonde a maioria 

das crianças são negras. A professora nos apresentou um vasto acervo literário infantil 

sobre histórias de origem africana os quais nunca tínhamos ouvido falar, e depois 

confeccionamos um boneco do livro com retalhos, enfeites e lantejoulas. Também 

assistimos um filme chamado A herança do Griot, explicando sobre a importância 

desses representantes ( os Griots) na cultura afro. Fizemos pesquisas sobre líderes e 

revoltas importantes na história do Brasil na época da escravidão e discutimos muitas 

questões emblemáticas da nossa atualidade visando a não discriminação por causa de 

raças, cor, religião, etc. 

  No campus São Cristóvão no dia  25/11/17, todos os residentes tiveram que 

elaborar um banner para o V Seminário Multidisciplinar do Programa de Residência 

Docente com alguns principais pontos sobre o PAF. O banner continha uma breve 

introdução explicativa e alguns objetivos gerais, poderia ser confeccionado de forma 

individual ou em dupla e valeria horas para a formação. Ao longo de toda a elaboração 

do PAF, foram feitas muitas modificações a respeito do tema, então, o que foi 

apresentado no banner na época foi quase tudo alterado, e já não me servia mais para a 

escrita atual. Todos os trabalhos ficaram expostos na quadra do Pedro II de São 

Cristóvão, além de expor os nossos pudemos ver o dos outros residentes e trocar idéias 

a respeito do PAF.  

 Em 09/05/2018 participei de uma roda de conversa com ator Lázaro Ramos 

no Pedro II de São Cristóvão. Contou com a presença de alunos e professores de várias 

unidades do colégio, e foi debatido diversos assuntos como família, gênero, 

discriminação racial entre outros. O foco central do debate foi o livro "Na minha pele", 

de autoria do próprio ator. 
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Figura 1 e 2: mini-curso Brasil e África em sala de aula: narrativas negras importam 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 
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Figura 3: Material do Minicurso Transtorno de Aprendizagem 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 
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Figura 4: Exposição de Banners dos residentes 

 

Fonte: A autora, 2018. 
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Figura 5: Roda de conversa com ator Lázaro Ramos 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 
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3 ATIVIDADES EM SETORES ADMINISTRATIVOS-PEDAGÓGICOS 

 

 

 Como requisito para o Programa Residência Docente PRD, foram propostos aos 

residentes entrevistar alguns dos setores que compõe o  Centro de referencia em 

Educação Infantil de Realengo-CREIR. Fizemos as entrevistas em grupo ou em dupla, 

para dinamizar o tempo dos profissionais. 

 

 

3.1  NAPNE 

 Cinthia Tavares  foi a entrevistada, coordenadora no setor, ela é especialista na 

área de Psicopedagogia. O NAPNE é um núcleo de atendimento as crianças com 

necessidades específicas. Ele foi criado para atender alunos com certas necessidades, 

entre elas as que não estão dentro da  classificação Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde- CID, pois a instituição entende que possam existir 

outras ainda não classificadas e que seria importante um atendimento para esses alunos. 

 O NAPNE  na educação infantil é bem recente, ele já existia nas outras unidades 

do Pedro II, e foi um pedido feito pelos responsáveis e professores para sua implantação 

no CREIR. 

 Atualmente o núcleo é composto por cinco professores, Angélica do setor da 

Informática, professora Fernanda do núcleo da tarde, professor Rafael de Educação 

Física, a Cintia, e uma recém chegada fonoaudióloga. A atuação por parte da 

fonoaudióloga dentro do NAPNE é diferenciada de uma clínica por exemplo, o trabalho 

feito com as crianças é institucional, bem lúdico em grupos e oficinas. 

3.2 Setor: Sala de leitura 

 Quem nos recebeu para a entrevista da sala de leitura foi a auxiliar de biblioteca 

Fernanda, ela entrou em 2015  nessa função pelo concurso, em Fevereiro. Estudou na 

UFRJ Biblioteconomia, e concluiu  em 2017. Ela conta que a sala de leitura foi 

inaugurada dia 27 de abril de 2017, anteriormente a sala era de utilização dos 

servidores, havia uma estante com livros mas não havia o contato com as crianças, os 
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professores só pegavam o material que precisavam, e ela disponibilizava os livros 

pedidos. 

 Atualmente cada turma tem um tempo na semana para ir a sala de leitura, e cada 

turma trabalha um tema de acordo com o projeto próprio do grupo, e em cima desse é 

selecionado livros ou outras atividades na sala de leitura para ser ofertado as crianças. 

Esse tema ou projeto nem sempre acontece em todas as turmas, varia de acordo com o 

professor. 

 Na sala de leitura ficam apenas duas responsáveis, a Fernanda na parte da manhã 

e Natália da parte da tarde. O trabalho da sala se dá também com o setor NAPNE, aonde 

é feita essa parceria para trabalhar a inclusão com as crianças e selecionar materiais para 

fazer essa tarefa. 

 

3.3 Secretaria 

 A entrevistada foi Rosania Richia responsável pelo setor, ela está no CREIR 

desde o início. Possui formação superior e doutorado. 

 A função da secretaria é guardar os registros de todos os alunos, o sistema é 

ligado ao MEC e à um outro, que liga o colégio Pedro II de todas as unidades. 

 Rosania explicou o processo de seleção de alunos novos, através do sorteio e 

documentos necessários, e mostrou todos os documentos dos alunos de responsabilidade 

da secretaria, como providenciar agendas, carteira do transporte e ficha de cadastro. 

Trabalham cinco pessoas nesse setor, e não existe uma divisão exclusiva de tarefas para 

os funcionários da secretaria, mas uma equipe que por si só atende as demandas de 

maneira organizada. A carga horária de Rosania é de 12 horas, pois é chefe do setor, 

mas os demais dos funcionário é de 6 horas diárias. O atendimento ao público é feito de 

segunda a sexta em ininterruptas 12 horas, é feito pessoalmente ou via telefônico. 

 

3.4 Laboratório de Informática 
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 O nome da professora da sala de informática é Angélica, ela é formada em 

Análise de sistemas com especialização em tecnologias educacionais. Está no cargo 

desde 2013 quando ingressou por meio de concurso público.  

 O foco da informática educativa nesse espaço é direcionar para as crianças o uso 

dessas mídias de forma mais pedagógica possível, e mostrar que existem outras 

maneiras de usá-las além dos jogos e aplicativos que eles já dominam no dia a dia. 

 Os computadores são ligados à rede de segurança do Pedro II de São Cristóvão, 

então para qualquer outra função que não esteja nos computadores do CREIR é 

necessária a autorização de lá para liberar o uso. 

 

4 ATIVIDADES NA ÁREA DE DOCENCIA 

 

No CREIR:  

 

 As experiências no CREIR foram de muitas aprendizagem e trocas, as professoras são 

muito dedicadas e dispostas a fazer um trabalho cada vez melhor em sala. Fiquei no grupamento 

V, compostas por 18 crianças na faixa de 5 anos de idade. As professoras regentes são Fernanda 

e Tamires, na parte da manhã. Abaixo citarei não todos os dias, mas somente alguns pontos 

mais marcantes. 

  Iniciei a residência em 19/06/17, e o grupo era caracterizado por crianças espertas, 

ativas e carinhosas, aonde a maioria já escrevia o nome e fazia desenhos elaborados com 

detalhes. Nessa mesma época a turma estava trabalhando com o projeto sobre pintura Rupestre, 

o qual o grupo estava interessado em conhecer. A proposta de projetos me chamou atenção, pois 

na minha escola valorizamos os projetos como forma de atuação com as crianças, partindo do 

interesse deles possibilitando descobertas espontâneas. 

 Em cada residência minha cumpri o horário de 7:15 até as 11h da manhã, em turma. 

 Em 26/06/17, além da rotina diária foi o dia da Ciranda Literária, onde as crianças 

escolhem livros para levarem para a casa e lerem com a família. Nós educadoras, no EDI aonde 

atuo, nunca conseguimos implantar meios de empréstimos de livros na unidade, mas 

valorizamos muito a leitura e possuímos um acervo bom, e a prática de leitura é feita quase que 

diariamente para as crianças em sala. 
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 Em 08/07/17, foi um sábado, participei da reunião de responsáveis junto com as 

professoras regentes deste grupamento (V), Fernanda e Tamires. Foi a entrega de ralatórios, 

além de informativos aos pais, apresentação de fotos da turma em atividades e uma dinâmica de 

grupo. As reuniões do CREIR se assemelham com as da minha unidade de origem aonde 

propomos dinâmicas, mostramos fotos, apresentamos as produções das crianças e priorizamos 

um diálogo democrático com os responsáveis. 

 Dia 09/08/17 teve aula de educação física na quadra, utilizando o Slackline, uma corda 

elástica a qual subimos, andamos tentando nos equilibrar. As crianças e adultos amaram, todos 

pudemos participar. É uma vivência diferente a da minha unidade de origem, pois lá não temos 

Educação Física, e na minha concepção como educadora acho importante para as crianças na 

Educação Infantil.  

 

 

  

 

Figura 6 : Pátio e quadra do CREIR 

 

Fonte: A autora, 2018. 
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Figura 7: Projeto da turma apresentado na reunião de responsáveis 
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Figura 8: Folha de empréstimos de livros da Ciranda Literária 

 

 

  Fonte: A autora, 2018. 
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