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RESUMO 
 

 
Renata Fabiana de Paula Henriques. O TRABALHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DOM 
PROJETOS. Ano.2015. 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, ano da defesa. 
 
 

O produto final tem como finalidade explorar a metodologia de Projetos na 

Educação Infantil, como norte de um trabalhado voltado para os alunos como sujeitos 

da sua própria aprendizagem. Tendo como metodologia a pesquisa do cotidiano, 

voltada para Instituição utilizada como base da pesquisa. Através de análise do 

espaço, do público e contexto social do meio para a observação e planejamento de 

ações. Afim de realizar e produzir mudanças na construção da aprendizagem dos 

alunos de forma mais significativa e construtiva. Numa perspectiva de autonomia e de 

estimulo para as crianças e o professor atua como mediador do processo de 

aprendizagem. Através da avaliação do trabalho que integra a interdisciplinaridade do 

currículo como algo flexível e vivo dentro do objetivo proposto e vivenciado pelos 

alunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: projetos, metodologia, aprendizagem, Educação Infantil, sujeitos, 
desenvolvimento, meio social, crianças, professores, interdisciplinaridade, Creche e 
Prefeitura do Rio de Janeiro. 

 



 

 

 

RESUME 
  
 
 
 
Renata Fabiana Paula Henriques. WORK IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
PROJECT DOM. Ano.2015. Final product (Specialization in Teaching of Basic 
Education in Early Childhood Education Course) - Pedro II School, Dean of Graduate 
Studies, Research, Extension and Culture, Rio de Janeiro, defense year. 
 
 
The final product is intended to explore the Project methodology in kindergarten, as a 
working north facing students as subjects of their own learning. With the methodology 
to everyday research, focused on institution used as the basis of the research. Through 
analysis of space, audience and social context of the means of observation and action 
planning. In order to perform and produce changes in the construction of student 
learning in a more meaningful and constructive way. In the interests of autonomy and 
encouragement for children and the teacher acts as a mediator of the learning process. 
By evaluating the work that integrates interdisciplinary curriculum as something flexible 
and live within the proposed objective and experienced by students. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Keywords: projects, methodology, learning, early childhood education, subject, 

development, social environment, children, teachers, interdisciplinary, Nursery and City 

Hall of Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi construído a partir da vivência oferecida na Unidade de 

Educação Infantil – Realengo (UEIR).  A proposta de acompanharmos o trabalho 

efetivo e a metodologia de ensino desenvolvida nesta unidade escolar proporcionou-

me a reflexão sobre a criança como um ser em formação e sobre seu papel social. 

Valorizando a perspectiva apoiada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (2010, p.12), acredito nas crianças como: 

Sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura.   

Ao chegar à UEIR, percebi toda a movimentação do ambiente, seguranças na 

entrada, pessoas do administrativo, assistentes de alunos pelo pátio, as crianças se 

movimentando e explorando com autonomia todo o espaço. Rapidamente notei que ali 

é uma escola viva em que a criança é a protagonista. Essa primeira impressão foi se 

ratificando ao longo da minha residência docente.  

A UEIR atende crianças de três a cinco anos e o grupamento em que eu 

realizei a vivência é composto por crianças de cinco anos. 

Logo no início da minha residência, acompanhei as crianças desenvolvendo o 

projeto sobre as fases de lua. O mesmo originou-se, a partir da utilização de um 

calendário nas rodas de conversas. E como o calendário apresentou essa ligação com 

as fases da lua, as crianças demonstraram enorme curiosidade para explorar esse 

tema. Esse foi o começo da minha experiência com a prática orientada pela 

metodologia de projetos. Tudo vivenciado com o grupo, com as professoras regentes e 

com a própria UEIR, foi um fator condicionante para a construção desse tema.   

Ao participar desse tipo de trabalho, notei o quanto ele pode favorecer e 

contemplar os diferentes aspectos do desenvolvimento infantil. Observei e analisei 

algumas características de como essa prática seria interessante ao ser inserida no 

contexto em que atuo, pois incentiva o professor a se tornar um pesquisador e 

estimula às crianças a serem protagonistas da ação escolar, permitindo que 

construam seu próprio conhecimento, saindo de meros expectadores para se tornarem 

ativos e atuantes. 



 

 

10 

 

É importante repensar a função do aluno na sua própria aprendizagem, o papel 

social da mesma mediada pela metodologia de projetos. Destaco a relação das 

crianças com os projetos “... trabalhar com projetos é também aprender a trabalhar em 

grupo e experimentar aprendizagem como uma função intersubjetiva,acompanhando 

as tendências da ciência e da tecnologia de construção coletiva do conhecimento, 

criando uma cultura de aprendizagem mútua. ” (Barbosa e Horn 2005, p. 88).  Dessa 

forma, durante a residência acompanhei as crianças com a elaboração e construção 

de projetos, colocando suas necessidades, inquietações e adquirindo conhecimento. 

Um apontamento relevante para esse trabalho é considerar o confronto entre 

as realidades vivenciadas durante a sua construção. Em primeiro lugar as 

experiências que serviram de inspiração para que eu repensasse a minha prática e 

posteriormente o estudo da realidade em que eu atuo.   

Sou professora de Educação Infantil na Creche Municipal Solange Maria 

Magalhães desde abril de 2013.  Esta é situada na comunidade mais conhecida como 

Morro dos Macacos, no bairro de Vila Isabel. Atendemos em média cento e vinte 

crianças, com faixa etária entre oito meses e quatros anos, com grupamentos de vinte 

e cinco crianças; Atualmente sou regente da turma Maternal I (dois a três anos). 

O trabalho desenvolvido na instituição que atuo acontece em torno do PPA 

(Projeto Pedagógico Anual), esse projeto é construído pelo corpo docente no início de 

cada ano, para dar direcionamento ao trabalho realizado. Esse ano, por exemplo, o 

PPA foi construído através das orientações da GED (Gerencia de Educação Infantil), 

para que as Creches direcionassem o trabalho desenvolvido para o tema: Rio 450 

anos. Nesse ano os professores só construíram dentro das orientações, pois 

geralmente o grupo docente faz um levantamento de algum tema interessante ao 

contexto da Creche e desenvolve as temáticas.  

Com a vivência no PRD (Programa de Residência Docente), atentei-me sobre 

o quanto seria incentivador e prazeroso para a minha turma, construir os projetos com 

a participação efetiva das crianças. Na UEIR, observei que as questões sugeridas 

pelas crianças e mediadas pelos professores, na maioria das vezes, acontecem nas 

rodas de conversa ou em situações mais individuais.  

Para desenvolver a metodologia de Projetos é necessário que o professor 

valorize a oralidade das crianças e mais que isso observe as variadas formas de se 

expressar. A escola tem a função de propiciar meios para que as crianças se tornem 
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cidadãos, questionadores e críticos. Isso, só ocorrerá com um processo educacional 

voltado para a autonomia de pensar e agir, desvinculando- se uma educação que 

proporciona meramente a condição de expectador.  

Para que o professor desenvolva e articule sua prática com a metodologia de 

projetos é necessário quebrar alguns paradigmas em sua postura pedagógica. Para 

Barbosa e Horn (2008, P 53): 

A postura pedagógica implicada nessa abordagem provoca 
muitas vezes certa insegurança aos educadores, já que eles 
não podem ter desde o primeiro momento o mapeamento do 
projeto como um todo, pois este será elaborado paulatinamente 
pela ação, pela avaliação e pelo replanejamento. Essa 
construção envolve a participação tanto dos alunos quanto do 
educador, na medida em que as decisões e os 
encaminhamentos emergem. 

Dentro da minha prática, essa ruptura tem acontecido quando eu tiro o foco da 

roda de conversa como mera rotina para organizar o tempo das crianças e a repenso 

como oportunidade de troca e observação das necessidades das crianças, partindo 

assim para o desenvolvimento de algum projeto. Proveniente da inquietude e do 

interesse das crianças, dando significado para a aprendizagem das mesmas. O projeto 

faz com que o professor se coloque na capacidade de expectador das ações das 

crianças e que com as demandas ele vá se colocando como mediador e pesquisador, 

para proporcionara aprendizagem. Assim, venho refletindo em como modificar a 

proposta pedagógica desenvolvida na minha Instituição, começando com a 

experimentação no grupamento em que sou a responsável por documentar e 

responder pelo trabalho pedagógico.  

Outro aspecto que me instigou a refletir, foi como o trabalho com projetos, pode 

orientar e embasar o papel do professor na Educação Infantil. Para Oliveira (2014, 

p.38), o papel do professor na Educação Infantil engloba inúmeros aspectos para que 

ele seja construído: 

Para planejar o trabalho na Educação Infantil é importante conhecer o 
grupo de crianças, seus interesses, seu desenvolvimento, o grau da 
autonomia que elas têm para resolver problemas diversos, as 
características próprias da faixa etária, a experiência construída na 
sua história fora da instituição educativa, bem como nos anos 
anteriores em que frequentou um espaço educativo. 

Toda essa preocupação em conhecer as crianças e sua história é fundamental 

para a construção dos projetos, onde as crianças, através de algum tipo de expressão, 
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possam construir sua aprendizagem de modo significativo e estimulante.  

Em parceria como a metodologia de projetos, notei e observei na prática a 

construção de um currículo vivo e atuante, o mesmo vai sendo construído à medida 

que os projetos vão acontecendo e vão se entrelaçando em sintonia com as 

peculiaridades do grupo ou individuais. Barbosa e Horn (2008, p.35), orientam o 

currículo como meio de aprendizagem: 

Para haver aprendizagem é preciso organizar um currículo que seja 
significativo para as crianças e também para os professores. Um 
currículo não pode ser a repetição contínua de conteúdos, como uma 
ladainha que se repete infindavelmente no mesmo ritmo, no mesmo 
tom não importando quem ouça quem observe ou que se aprende... 

Durante a minha vivência na UEIR, observei que a escolha dessa Instituição por 

desenvolver sua proposta metodológica de ensino através da metodologia de projetos, traz 

toda essa movimentação a respeito do currículo.  Ao observar as atividades de cada turma de 

cada grupamento, me chamou a atenção o fato de cada um estar efetivamente trabalhando um 

projeto diferente. Isso garante um currículo vivo e significativo para cada grupamento, visto que 

os projetos são elaborados por cada turma. Além de proporcionar uma riqueza de 

conhecimentos, ainda proporciona a troca entre as diferentes turmas e grupamentos que 

interagem livremente no pátio. Dessa forma há muita troca de saberes e de experiências ao 

longo dos projetos, mesmo que cada um aconteça em um espaço, tempo diferente e voltado 

para diferentes saberes. 

Assim a perspectiva de desenvolver a metodologia de projetos na minha Instituição, me 

proporcionou avaliar e ter o olhar mais crítico sobre a rotina do trabalho realizado pela 

orientação do PPA (Projeto Político Anual), que acabava apenas oferecendo conteúdos 

isolados para as crianças.  Conteúdos previamente escolhidos pelo grupo docente. Ao realizar 

essa mudança de metodologia notei que as crianças apresentam uma relação mais afetiva com 

a aprendizagem e participam mais nos assuntos abordados. A participação durante as 

propostas foi mais intensa e as crianças passaram a ter mais autonomia, tanto com a fala 

quanto ao realizar. Segundo Barbosa e Horn (2008, p.85), acontece uma transformação na 

Instituição ao se trabalhar com a metodologia de projetos: 

Trabalhar com projetos é criar uma escola como uma Instituição 
aberta, onde os sujeitos aprendem uns com os outros e onde as 
investigações sobre o emergente têm um papel fundamental. É 
preciso transformar a escola em uma comunidade de investigações e 
de aprendizagem. Um espaço onde há invenção e descoberta por 
toda a parte, estimulando o pensamento renovado em todas as áreas. 
O percurso de construção de um projeto não é apenas uma forma, 
mas também é conteúdo de aprendizagem- de solidariedade, de 
argumentação de negociação de trabalho coletivo, de escolhas. 

Portanto ao longo do trabalho, apresento como foi desenvolver a metodologia 
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de projetos, dentro da minha realidade e campo de atuação. Busco através da 

pesquisa do cotidiano, estratégias para as ações desenvolvidas, apresento a 

justificativa desse tema escolhido, para ser aplicado no meu contexto.  Faço da 

metodologia a descrição das etapas, desde o levantamento do espaço, público alvo e 

outras questões, tendo como base a pesquisa do cotidiano, refletida no meio social de 

atuação. 

A parte intitulada “A teoria e a prática: a prática na teoria” oportuniza um 

diálogo reflexivo sobre a aplicação das atividades vivenciadas na minha Unidade de 

trabalho. Estabelece o vínculo com as outras vivencias e traz para a minha prática o 

enriquecimento teórico e prático; a descrição prática das propostas, como fotos e 

narrativas, traz a oportunidade de vincular a metodologia de projetos, como possível 

de ser realizado em diferentes espaços e realidades distintas. 

Nas considerações finais, realizo um breve relato pertinente às mudanças na 

minha prática e também com relação a minha Instituição. Também relato sobre as 

crianças que são o público alvo desse trabalho, sobre as projeções das suas 

inquietudes, necessidades e vontades, tendo como objetivo central a aprendizagem e 

o desenvolvimento de suas potencialidades. 
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JUSTIFICATIVA  

 

Pensar nos projetos como norte do trabalho na Educação Infantil, atualmente 

vem sendo bem relevante e promissor para dinamizar o trabalho com crianças. O 

trabalho por projetos possibilita ao aluno ser o autor do seu próprio conhecimento, 

tornando a aprendizagem mais lúdica e com significado para os seus participantes, 

seja professor ou aluno. 

Distanciando-se cada vez mais do método tradicional, o qual tem como 

metodologia a transmissão de conteúdos sem a preocupação na formação do sujeito 

crítico, o trabalho por projeto, de acordo com Barbosa e Horn (2008, p.42), é uma 

abertura para as possibilidades amplas e com uma vasta gama de variáveis, de 

percursos imprevisíveis, criativos, ativos, inteligentes acompanhados de uma grande 

flexibilidade de organização. 

Pensando nos projetos como forma de trabalho ampla e abrangente, a 

construção do processo educacional para as crianças é algo simplesmente único para 

cada envolvido. Principalmente quando os projetos estabelecem a ligação da 

identificação na prática, de forma real e significativa para as crianças. 

Acompanhando a metodologia da UEIR, notei o quanto as crianças apresentam 

potencial participativo na construção do seu próprio conhecimento. Também notei o 

quanto esse potencial participativo deve nortear as ações pedagógicas do professor, 

sendo estimulado e inserido como meio prático da construção da aprendizagem. 

Sendo a primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil deve ser o pilar para 

a construção da personalidade do indivíduo e, para isso, é necessário refletir sobre 

como essa criança constrói sua relação com a escola, se a mesma será realizada por 

prazer e afinação ou se será apenas mecânica e sem contextualização, com sua 

história de vida, meio social e suas necessidades. Pensar na construção da relação da 

criança com a escola implica no questionamento sobre o papel do professor que atua 

na com crianças pequenas. De acordo com Pereira, o papel do professor é muito mais 

que mero reprodutor dos conteúdos cabe a ele pensar na integralidade da criança, 

dessa forma: 

Na Educação Infantil, cujo objetivo principal é favorecer o 
desenvolvimento integral da criança, deve se procurar, através do 
currículo, que os professores se preocupem mais com tudo aquilo 
que contribui para a maturidade da criança do que com conteúdos ou 
informações a serem adquiridas. (2005, p.105) 

 
A realização de um trabalhado mediado pela metodologia de projetos noremete 

a uma realidade onde o conhecimento ocorre de forma dinâmica e de acordo com as 

demandas provenientes das crianças. 
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 E o lúdico, o jogo, o próprio “faz de conta”, permeiam as situações de 

aprendizagem em torno dos objetivos a serem alcançados. Nesse contexto, o 

professor além de mediador das situações decorrentes e dos apontamentos das 

crianças, deve se colocar como um pesquisador, disposto a interagir e a trocar com as 

crianças. 

Segundo Motta (2014, p.69):  

Interagindo, as crianças não apenas aprendem e se formam, mas, ao 
mesmo tempo, criam e transformam- o que as torna constituídas na 
cultura e produtoras de cultura. Essa concepção implica percebê-las 
como sujeitos ativos, que participam e intervêm na realidade ao seu 
redor. Suas ações são suas maneiras de reelaborar e recriar o 
mundo. Aos adultos cabe a importante função de mediação. 

 
Assim, é possível construir com a criança uma relação voltada para a 

criatividade e que possa ser estendida para a vida pessoal e profissional dos adultos. 

E através do desenvolvimento da metodologia de projetos é notório como a 

criatividade e o lúdico são ferramentas do processo de aprendizagem. 

Com a vivência na UEIR, também observei o quanto as crianças que 

participam efetivamente da sua aprendizagem, sem assumir a posição de receptores 

dos conhecimentos, conseguem desenvolver a autonomia em relação a solucionar 

problemas e a levantar hipóteses. Segundo Barbosa e Horn (2008, p.45):  

 
Nesse contexto, é importante ponderar que trabalhar com projetos 
de trabalho implica considerar o que as crianças já sabem sobre o 
tema em discussão. Essa forma de estruturar o ensino leva em 
conta possibilidades necessidades e características dos alunos, 
favorecendo um estudo multidisciplinar. Entender que o 
conhecimento não é algo fragmentado e que não aprendemos a 
partir de um único enfoque ou tema é fundamental no trabalho por 
projetos. Nessa dimensão, o professor deverá preocupar- se em 
estudar de modo aprofundado a temática a ser focalizada, 
explorando-a e levando em consideração os conhecimentos prévios, 
dos alunos. Isso permitirá a adequação das atividades planejadas, 
bem como dos materiais e recursos que poderão dar suporte à 
aprendizagem.  

 

Dessa forma, o trabalho com a metodologia de projetos se torna relevante para 

ser pensado e colocado em prática na minha realidade, como uma forma de escuta e 

valorização da criança e de motivação para que eu vá além das fronteiras do meu 

conhecimento prévio e me arrisque a aprender junto com as crianças.  A Pedagogia de 

Projetos, partindo das identificações- inquietações das crianças, dos temas pensados 

por elas e atendendo às suas necessidades - constrói um ambiente mais prazeroso e 

feliz para elas. Além disso, traz uma dinamização da minha prática e a oportunidade 

de me colocar como pesquisadora, já que as demandas provenientes dos projetos não 
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são lineares e exigem um planejamento flexível. Diante disso Barbosa e Horn (2008, 

p.86), dialogam sobre o papel do professor e seu trabalho mediante a essa proposta: 

A pedagogia de projetos também possibilita tratar o trabalho docente 
como atividade dinâmica e não repetitiva. O professor pode repensar 
sua prática, atualizar-se e transformar a compreensão do mundo pelo 
estudo contínuo e coletivo sobre diferentes temas, justamente com as 
crianças. É possível revisar seu modo de ensinar e, com isso, 
transformar a própria história       como sujeito educador.  

 

Nós, professores, somos os responsáveis por avaliar e implementar as ações 

que dinamizem e proporcionem uma educação de qualidade e que incentivem a 

aprendizagem, focando na formação integral da criança.  

 Diante do que foi posto, este trabalho teve como objetivo geral, refletir e 

pesquisar como ocorre o desenvolvimento dos projetos na realidade da Educação 

Infantil, com base na vivencia realizada na UEIR, associando com o meu contexto na 

Creche Municipal Solange Maria Magalhães, com turmas contendo 25 crianças, baixo 

quantitativo de profissionais e com a carga horária de 10 horas por dia para as 

crianças. E como objetivos específicos, promover de formas variadas a realização da 

troca de informações professor x aluno e aluno x aluno realizado através do diálogo, 

como forma de integração da metodologia de projetos; realizar durante as rodas de 

conversa, essa primeira sondagem sobre interesses e falas das crianças como norte 

de trabalho. Ainda como objetivo específico, pretendo analisar também as atividades 

em pequenos grupos como forma de ouvir as individualidades e interesses; trazer a 

proposta de projetos para o cotidiano da minha turma e implementar  na minha 

Unidade, envolvendo os docentes e principalmente as crianças. 
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METODOLOGIA  

A metodologia de pesquisa do cotidiano reflete de forma mais consciente e 

apropriada às minhas inquietações, referentes à minha prática docente e também 

sobre a realidade por mim vivenciada e aplicada anteriormente na minha atuação 

diária. Desenvolvi a minha prática docente, com base na metodologia orientada pela 

prefeitura do Rio, baseado na construção do PPA (Projeto Pedagógico Anual), como 

norteador de conteúdos e objetivos. Este Projeto é construído no começo do ano pelo 

corpo docente, com base nas avaliações e necessidades das crianças. A partir da 

vivencia realizada no CPII, fui refletindo e buscando meios de modificar o trabalho já 

“pronto” oriundo do PPA, a fim de oportunizar e construir projetos por identificação das 

crianças. 

De acordo com Fonte (2015, p.31):  

O movimento de projetar tem fornecido subsídios para uma 
Pedagogia mais dinâmica, centrada na criatividade e na atividade 
discente, em uma perspectiva de construção do conhecimento pelos 
alunos, mais que na transmissão do conhecimento.  

Assim, repensando a prática docente e acreditando na parceria professor e 

alunos no ato de “projetar”, a inspiração de realizar essa pesquisa, está associada às 

possibilidades de mudança individual e coletiva, visando um contexto mais 

abrangente, rompendo com o discurso de que a prática está dissociada da teoria, 

como dois caminhos distantes e que não se integram, e desconstruindo a ideia de que 

as crianças chegam à escola para apenas receber os conhecimentos, decididos e 

planejados apenas pelos professores. Para Fonte (2014, p.25): 

As crianças chegam à escola ávidos por novidades, mas por outro 
lado, trazem um grande conhecimento já adquirido e sua visão de 
mundo. O professor de Educação Infantil não pode desprezar os 
conhecimentos prévios de seus alunos, ao contrário, partindo deles, 
certamente, desenvolverá melhor seu trabalho. 

 Proponho, assim, a construção de um trabalho mais crítico e que possa gerar 

a auto investigação, não só referente ao tema Projetos, mas também a outros que 

possam inquietar o processo de auto avaliar o trabalho desenvolvido na Instituição, 

que está sendo base do processo de pesquisa, tendo sempre como norte as crianças. 

Considerando a realidade das mesmas, seus conhecimentos prévios e suas 

necessidades. 
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O trabalho desenvolvido foi realizado com base na metodologia de projetos na 

Educação Infantil, pois, acredito que através da inspiração da pesquisa do cotidiano, 

estarei buscando compreender a realidade da qual faço parte. Segundo Prado e 

Cunha (2008, p.33): 

A perspectiva baseada na pesquisa do cotidiano é valorizada por 
aprofundar a compreensão da complexidade da realidade escolar, 
abrindo possibilidades de processos de intervenção. Propõe a prática 
“como locus de teoria em movimento”, justificando – a como critério 
de verdade que convalida a teoria. 

 Através da metodologia de trabalho por Projetos a qual vivenciei na UEIR, 

comecei a me inquietar com a proposta metodológica desenvolvida na instituição em 

que atuo como professora. Através da auto avaliação da minha prática e de como as 

crianças se manifestavam diante das minhas propostas, comecei a avaliar inúmeros 

outros aspectos. Como seria a aprendizagem dessas mesmas crianças centradas no 

processo inverso, de expectadores e de depósitos de conteúdos? Como seriam as 

mesmas, participando e construindo a partir dos seus interesses, tendo como norte a 

reflexão em torno das práticas pedagógicas voltadas e centradas nelas, nos interesses 

e curiosidades delas? Temos que estar voltados nos dias atuais para a perspectiva da 

criança como sujeito social, para De Ângelo (2014, p.54):  

A criança, como sujeito social que vai emergir da infância, como 
realidade social produzida pela modernidade, tornou- se, antes de 
tudo, um sujeito a ser educado. É sobre essa ideia que se tem 
procurado construir um discurso e uma realidade pedagógica para a 
infância. Uma realidade que vai refletindo as especificidades 
históricas na qual ela vai sendo pensada, forjada e, portanto, 
permeadas por fluxos e refluxos, como é próprio de toda 
historicidade.  

Dessa forma, desenvolver um trabalho através da metodologia de projetos traz 

uma questão significativa de buscar as identificações e as necessidades das crianças. 

É preciso que o professor utilize o diálogo constante com o grupo e também 

individualmente. Os projetos na Educação Infantil estabelecem a perspectiva da 

criança como sujeito da sua própria fala, deixando para trás aquela criança que era 

tida como um mini adulto e que apenas reproduzia o que se passava em seu meio 

social. O diálogo como mola propulsora da construção cognitiva atua fortemente no 

processo educativo, De Ângelo (2014, p.58) acredita que:  

O processo educativo, ao proporcionar o exercício do diálogo 
horizontal entre os seus diferentes sujeitos, onde é permitido dizer 
sem medo ou castração o que se pensa e o que sente, preenche de 
sentidos os seus reais objetivos.  
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Assim, o diálogo entre os envolvidos no processo educativo, na construção do 

conhecimento e nas questões de convivência social, professor/ alunos e aluno/aluno, 

tem nas rodas de conversa (em grande grupo) e nos diálogos que acontecem em 

outras situações (em pequenos grupos), momentos geradores e que devem ser 

aproveitados e incentivados ao máximo, pelo educador. 

 A roda de conversa para o desenvolvimento dos projetos se apresenta como 

um momento importante de observação e escuta das crianças, podendo através dela 

surgir necessidades da turma e posteriormente um projeto. É um instrumento 

fundamental, até por que elas são comuns na rotina da Educação Infantil, servindo 

como um instrumento social e de estímulo à construção de diálogos, um momento 

ativo de comunicação e de troca.  

De Ângelo cita o Referencial Nacional da Educação Infantil e sua visão sobre 

as rodas de conversa (De Ângelo 2014, p.60 apud MEC/SEF 1998, P.138) 

No Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil a roda de 
conversa é definida como um “momento” privilegiado de diálogo e 
intercâmbio de ideias” cujo “exercício” cotidiano as crianças podem 
ampliar suas capacidades comunicativas, como a fluência para falar, 
perguntar expor suas ideias, dúvidas e descobertas, ampliar seu 
vocabulário e aprender a valorizar o grupo como instância de troca e 
aprendizagem.  

Os projetos então podem surgir através da roda de conversa por ser um 

momento de interação entre o grupo, porém também são traçados em um leque de 

situações. Como, por exemplo, uma conversa informal com um pequeno grupo, uma 

necessidade da turma, uma observação das crianças por determinado assunto, assim 

podem se iniciar a construção dos projetos. 

Outro momento deve ser o registro e a realização de pesquisas por parte dos 

professores, pois depois que um tema é escolhido como objeto de estudo é necessário 

planejamento. E o mesmo pode ser feito pelo professor ou de acordo com a 

maturidade da turma e também pode ser feito em conjunto com as crianças.  O 

mesmo busca meios e embasamento teórico para efetivar e traçar os objetivos com o 

desenvolver do projeto e com as adversidades que podem surgir para a realização do 

trabalho. Também nesse momento, o professor deve avaliar aspectos individuais e 

coletivos do seu grupo, para traçar as estratégias de como caminhar através das 

características do grupo e as individuais, propriamente observando e analisando o 

meio social que estamos inseridos, no caso a Instituição onde eu aplico a pesquisa e 

da qual o público alvo faz parte. Segundo Pereira (2002, p.146): 
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...consideramos levar em conta as classes sociais de onde vêm as 
crianças, seus momentos de desenvolvimento psicológico, os 
costumes, hábitos e valores daqueles que cuidam da escola (cada 
Instituição de educação Infantil em especial). Isso significa saber 
reconhecer as diferentes culturas e classes sociais da comunidade 
escolar como um todo.   

 Nesse momento, fui realizando a mediação das atividades e avaliando 

conjuntamente se existia algo para repensar e também avaliando a integração das 

crianças com a proposta. Nessa parte a intervenção do professor deve ser bem 

cuidadosa, para que assim ocorra a avaliação do tempo do projeto, se da proposta 

inicial irá surgir outro projeto ou quanto tempo as crianças mantêm o interesse sobre o 

tema desenvolvido. Lembrando que o professor realiza essas avaliações, como parte 

da metodologia de aplicação dos projetos, porém é importante ressaltar que as 

crianças determinam o tempo e interesse a respeito do projeto.  O trabalho como 

projetos deve ser avaliado e pensando como algo flexível, permitindo o 

desenvolvimento paralelo de variados temas e proporcionando as crianças um 

trabalho rico e ativo acerca dos objetivos da Educação Infantil. 

 Através dessa perspectiva de oferecer e construir um trabalho sobre tudo mais 

construtivista para as crianças, comecei através do meu atual grupo, propiciando 

meios e recursos para atender as necessidades das crianças. E dentro de uma 

perspectiva mais ampla, expus para todo o corpo docente essa pesquisa, para que 

também houvesse integração e troca de experiências. Procurei pensar na nossa 

realidade e na nossa estrutura de trabalho como fontes de pesquisa e de auto 

avaliação. 

 É preciso relacionar os projetos com a possibilidade viva que proporciona 

diversas experiências e linguagens, através da interdisciplinaridade como campo de 

atuação pedagógica.   Principalmente dentro do contexto oferecido pelos projetos, que 

abre um leque de oportunidades em diferentes áreas do conhecimento que falam entre 

si, por um objetivo comum, a aprendizagem.  O projeto propicia essa ligação entre as 

áreas e realiza a junção de diversos conteúdos durante sua realização, assim: “Na 

execução dos projetos, fica explicita a possibilidade de mobilizar diferentes áreas do 

conhecimento para atingir os objetivos traçados e resolver problemas que surgem. A 

interdisciplinaridade ocorre naturalmente, gerada por uma necessidade real.” Fonte 

(2015, p.33).  

 Dessa forma é possível estabelecer com a interdisciplinaridade, a realização de 

propostas mais abrangentes e significativas para as crianças, sem aquela amarra de 
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conteúdos e disciplinas. Os saberes se integram como uma rede e são responsáveis 

por estimular cada participante. E assim, a aprendizagem ocorre embasada por 

afinidades, pesquisas, observações, descobertas e etc.; dando maior autonomia e 

apropriação aos alunos. Fazendo desse processo educativo, algo pessoal e com as 

características  
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A TEORIA NA PRÁTICA: A PRÁTICA DA TEORIA 

Durante a construção do Produto Final, as práticas desenvolvidas por mim foram 

norteadas pela concepção de infância e pela busca de transformar o meu ambiente de 

trabalho, de forma que todo o processo educativo esteja centrado nas crianças, 

oportunizando uma relação de troca de experiências e de saberes. Acreditando que o 

desenvolvimento social da criança é tão importante quanto a relação com os 

conteúdos, priorizei a participação em grupo e a capacidade de se integrar como 

sujeito ativo, considerando que isso possa contribuir para que criança inicie seu 

processo de sociabilidade, desde o início da sua convivência em espaços educativos, 

fazendo da Educação Infantil uma etapa essencial para o desenvolvimento do sujeito. 

Para Rocha (2014, p.378), os aspectos do desenvolvimento da criança devem ser 

mais estimulados e valorizados, sobrepondo os próprios conteúdos: 

Entendemos que toda relação educativa, como relação social, implica 
considerar nas intenções todo o conjunto de dimensões que constitui. 
Ignorar essa complexidade social e sua interferência no processo 
educacional pedagógico gera ações que levam à subalternidade e à 
rotulação pejorativa de conhecimentos práticos, distantes da 
possibilidade de realizar um trabalho educativos de cunho 
emancipatório. 

 Dessa forma, desenvolver a metodologia de projetos tem sido um desfio 

constante, onde eu tenho buscado a integração com os meus alunos, de forma que eu 

passe a conhecê-los verdadeiramente. E isso só foi capaz quando eu notei que a 

“fala”, seja ela livre ou estimulada, é a responsável por permitir que eu realize a 

investigação, o levantamento de dados ou hipóteses sobre as crianças. Conhecer e 

reconhecer as crianças é fundamental, segundo Rocha (2014, p.380): 

Para orientar toda e qualquer ação educacional pedagógica com as 
crianças não basta as conhecermos (padronizadas e uniformizadas) 
ou estudar modelos e métodos para ensiná-las. Isso exige, tanto do 
ponto de vista investigativo quanto da prática pedagógica, um 
compromisso com uma função socioeducativa na direção de uma 
pedagogia de infância, que inclui uma responsabilidade com o 
processo de apropriação dos sistemas simbólicos de referência, 
considerando sobretudo, as crianças como ponto de partida, 
inseridas, como não poderia deixar de ser, no âmbito de uma infância 
determinada, num processo extremamente vinculado às demais 
dimensões e relações sociais, uma vez que toda e qualquer 
aprendizagem  é consequência das relações que elas estabelecem 
com a realidade social e natural. 

Acredito assim, que é fundamental investigar e ter um olhar diferenciado para 

cada criança, construindo a percepção da aprendizagem como consequência de uma 
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série de fatores que necessitam que o professor esteja atento e disposto a pesquisar, 

métodos e recursos para desenvolver no seu trabalho com as crianças. 

 A concepção da criança como produtora de cultura, embasa a perspectiva de 

uma criança ativa e capaz de escolher, de se interessar, de se manifestar, ou seja, de 

atuar na construção do seu próprio conhecimento. Dessa forma, fui procurando 

observar e analisar o meu grupamento, dentro de suas potencialidades e 

necessidades. Para Oliveira (2014, p.48), o papel do adulto é mediar as relações que 

se estabelecem: 

Afirmar que a criança é um sujeito que produz cultura exige que se 
conheça a cultura infantil, seus modos de produção e expressão, e 
que se planejem situações capazes de desafiá-las, ajudando-as a 
avançar nas suas aprendizagens e no desenvolvimento de suas 
potencialidades. Assim, pensar nas relações entre infância e cultura 
nos leva a pensar sobre o papel do adulto que será mediador dessas 
relações. 

 A metodologia de projetos promoveu na minha prática, uma mudança 

significativa, pois com ela passeia ter uma postura mais mediadora em diferentes 

situações, que “fogem” do planejamento, rígido e fechado. Muitas vezes, o professor 

mesmo que sem querer, usa o planejamento como organizador e disciplinador da 

rotina, às vezes por influência da própria Instituição ou até como forma de manter a 

segurança para executar as aulas. É inquestionável a prática do planejamento para 

que o professor realize um trabalho organizado, porém trabalhando como os projetos, 

modifiquei minha forma de planejar. Para Oliveira (2014, p.52), o planejamento deve 

estar voltado para observação:  

Uma importante ferramenta para a pesquisa do professor é sua 
observação atenta, que lhes possibilita conhecer a significação que 
cada criança empresta a elementos do meio. Pata tanto ele necessita 
observar as reações das crianças, conhecer suas preferências, 
incentivá-las a expor sua forma de perceber determinada situação ou 
conceito, encorajá-las a considerar, ao mesmo tempo os aspectos 
valorizados por outras crianças e que as levam a encarar o elemento 
em questão de modo diferente. Observar o grupo de crianças é, 
portanto, um ponto de partida do planejamento pedagógico. 

 Outro aspecto fundamental, para o docente, com a modernidade e com as 

tecnologias espera-se a construção de um profissional da Educação mais dinâmico e 

aberto para as questões que envolvam os aspectos sociais e também cognitivos.  

Fonte (2014, p.16), relata esses aspectos: 

Hoje, espera-se que o educador seja capaz de contextualizar dos 
conteúdos e articulá-los nas diferentes disciplinas; diversificar as 
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atividades, utilizando novas metodologias, estratégias e materiais de 
apoio; dominar tecnologias que facilitem a aprendizagem dos alunos; 
acolher e respeitas a diversidades, utilizando-a para enriquecer sua 
aula; gerir a classe e saber lidar com o imprevisto; administrar seu 
desenvolvimento profissional, criando planos de estudo e trabalho; 
envolver-se nas questões da escola, desempenhando outras funções, 
além das tradicionais da sala de aula; desenvolver projetos com a sua 
turma, tendo como ponto de partida a realidade local; trabalhar em 
esquipe com os outros professore; estabelecer uma parceira 
constante com os as pais e a comunidade. 

Com o PRD, voltei a pensar em uma formação continuada, buscando sempre 

estar qualificada como profissional, visto que a área da educação atual nos exige essa 

inquietude diante das demandas dos alunos e da Instituição Escolar. A partir da 

metodologia de projetos tenho analisado a minha prática, as crianças e, através de 

uma avaliação multidisciplinar, tenho avaliado os benefícios e os desafios propostos 

por este método de trabalho. 

Assim, acredito que realizar a proposta da metodologia de projetos me remete a 

uma concepção de Instituição diferente da que eu estava acostumada a pensar - sobre 

o meu papel profissional e como educadora - e um olhar diferenciado para as crianças. 

Além disso, consigo olhar expressivamente para a minha área de atuação - Educação 

Infantil. Através da definição das Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil, 

Oliveira (Oliveira, 2014, p.60 apud parecer CNE/CEB n20/09), traz essa nova 

concepção de Educação Infantil: 

Nessa concepção, as instituições de Educação Infantil são hoje lugares com 
função sociopolítica e pedagógica, onde são produzidas novas formas de 
sociabilidade e de subjetividades comprometidas com a democracia e a 
cidadania, com a dignidade da pessoa humana, com o reconhecimento da 
necessidade de defesa do meio ambiente e com o rompimento de relações 
de dominação etária, socioeconômica, étnico- racial, de gênero, regional, 
linguística e religiosa que marcam a nossa sociedade.  

Assim, busquei renovar minha prática docente e construir um trabalho de 

qualidade para a minha Instituição e para os meus alunos. 
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Atividades práticas 

Primeira atividade: Construindo massinha de modelar. 

 

 

Foto 1: Roda de conversa, construindo massinha de modelar com farinha de 

trigo e anilina. 

Após ter avaliado a necessidade de realizar a roda de conversa como um 

dispositivo pedagógico, dando significado para a troca cotidiana entre as crianças e 

entre o professor e demais adultos que permeiam aquele espaço, motivei-me a 

realizar uma roda de conversa diferente com a minha turma.  

Assim deu início à minha primeira atividade deste trabalho final. Esta roda de 

conversa teve como recurso a massinha de modelar. Enquanto as crianças falavam 

elas também brincavam na roda com a massinha. Essa foi uma estratégia para 

garantir uma maior a participação na roda.  
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Com o objetivo de incentivar a roda de conversa como um momento único e de 

total liberdade de expressão para cada indivíduo que se encontra nesse espaço social, 

no caso a Creche, passei a utilizar menos as músicas que eram recurso da rotina e 

deixei de lado as questões relacionadas também a rotina e dei lugar para a troca 

entres os indivíduos, sendo o professor o mediador dessas falas. Para o hábito de 

ficarem mais tempo agrupados em roda e tendo contato com o grupo todo, passei a 

explorar atividades na própria roda de conversa. 

 A extensão do tempo em roda, vem estimulando ao grupo se expressar mais 

através da fala. A massinha funcionou bem como recuso manual e que respaldava a 

observação das falas. A utilização da massinha, me chamou a atenção para as 

narrativas sobre o que cada um estava construindo, através das falas avaliei os 

centros de interesse do grupo e as vezes até individualmente. 

Com esse grupamento esse foi meu primeiro desafio, promovera interação das 

crianças na roda de conversa através da fala, levando em conta a relevância desse 

momento para as crianças e também para os educadores. Meu objetivo principal era 

valorizar os sujeitos envolvidos naquele momento transformando as relações que se 

estabelecem ao longo. “A roda de conversa como dispositivo pedagógico pode se 

constituir como espaço onde se valoriza a relação dialógica entres os diferentes 

sujeitos (criança x criança; criança x adulto; instituição educativa x comunidade) no 

que tange à cooperação, a construção coletiva do conhecimento, ao respeito aos 

interesses individuais e aos ritmos das diferentes crianças, ” (De Angelo2014, p.61). 

Aos poucos a participação da roda de conversa, foi se modificando e passou a 

ser um momento de expressão para as crianças e de troca entre os membros 

envolvidos e com o passar do tempo o comportamento e a maturidade das crianças 

foram notados através da utilização da fala. A roda de conversa passou a ser um 

momento de observação para mim, que apenas mediava e dava alguma direção aos 

apontamentos que surgiam de cada criança ou até mesmo do grupo. O que facilitou a 

construção dos projetos narrados, durante esse trabalho. 
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Segunda atividade: A casa do lobo 

 

Foto 2: Explorando a casa do lobo, através de brincadeiras livres. 

A oralidade das crianças em desenvolvimento e a capacidade de construção 

nortearam a realização dessa proposta que partiu de um momento mais livre para um 

trabalho mais direcionado. Esse grupamento tem como característica a agitação. 

Característica dessa faixa etária, as crianças nessa fase se concentram em uma 

atividade por pouco tempo. Esse grupamento explora muito todo o ambiente, objetos e 

entre eles também estão sempre em constante movimento. Demonstram maior 

interesse por atividades que se relacionam com o corpo. Por tanto foi um grande 
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desafio direcionar as atividades para um grupo que se interessava mais por brincar 

“livremente”, sem usar a fala como instrumento de comunicação, foi necessário 

direcionar as atividades, buscando a integração do grupamento. 

  Dessa forma a literatura sempre foi recuso utilizando como momento calmo, 

mas nesse momento foi explorada como norte do trabalho criativo da Pedagogia de 

Projetos. A contação da história da Chapeuzinho Vermelho, embasou o trabalho com 

artes visuais e embasou a construção de uma nova história para o personagem lobo, 

que foi narrada pelas crianças. A construção da casa do lobo mau, durou mais ou 

menos uns quinze dias, após a contação da história, as crianças realizaram alguns 

apontamentos, o personagem lobo se destacou e através da pergunta: - O lobo tem 

casa, tia? Nasceu, então, o projeto O Lobo Que Não era mau. 

Realizamos a construção da casa do lobo. As crianças desenharam a casa e 

narraram uma história que o lobo tinha uma casa e que não era malvado. A casinha foi 

feita coletivamente e passou a fazer parte de um dos cantinhos da nossa sala, 

construímos a mesma com uma grade caixa de papelão e ornamentamos com 

variadas tintas. 
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Terceira atividade: A minha história do lobo... 

 

 

Foto 3: Construindo a minha máscara do lobo, para contar a minha história. 

Com a construção da casa do lobo mau, as crianças passaram a brincar com a 

casa quase que diariamente dentro da rotina. Nas rodas de conversas, os 

apontamentos sobre o lobo continuaram, então construímos uma versão da história 

narrada por cada criança.  

Durante alguns dias eu sentei individualmente com cada criança e realizei o 

registro de cada criança sobre a história. No final, cada um construiu o seu livro sobre 

o lobo e eu fui narrando juntamente com cada criança, autora da versão, em roda para 

todo o grupamento. 



 

 

30 

 

 Procurei incentivar a oralidade, a capacidade de narrar fatos e a construção 

individual para promover as singularidades de cada criança. Sendo assim as 

atividades foram promovidas visando as percepções de cada criança explorando a 

oralidade como referência do pensamento lógico.  

Essa atividade se estendeu durante uns dez dias mais ou menos e 

individualmente os registros com as falas das crianças foram sendo construídos. 

Também realizamos em grupo uma parte voltada para as Artes, realizando desenhos 

para a ilustração da história. Na roda de conversa levantaram a hipótese da 

construção de uma máscara de lobo, assim ficamos mais uma etapa para fechar as 

versões da história e que se transformaram em livros. E durante as rodas de conversa, 

fui apresentando gradualmente os livros das crianças e narrando com elas as versões, 

sempre que íamos ouvir as versões eles pegavam a máscara para se transformarem 

em lobos. 
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Quarta atividade: Orientando e trocando experiências com os responsáveis. 

 Após o recesso de julho, realizei a reunião de responsáveis, com data e 

assuntos orientados pela SME (Secretária Municipal de Educação) e aproveitei para 

abordar a proposta do PRD, que estava sendo realizada com o grupamento, afim de 

colocar os pais a par de todas as propostas desenvolvidas em sala. O principal 

objetivo era estimular e solicitar a maior participação do grupo de responsáveis na 

Instituição Escolar, auxiliando e contribuindo nas propostas.  

Em roda iniciei a conversa relatando passo a passo de como tem sido a minha 

formação com a participação no PRD.  Depois relatei o tema desenvolvido na minha 

pesquisa e qual seria sua relevância no processo de ensino aprendizagem para as 

crianças. Depois apresentei as confecções das crianças (casinha do lobo, máscaras, 

desenhos e etc.), explicando o que cada um representava dentro do contexto 

abordado.  

A receptividade dos pais, tem muito a ver com todo o contexto da Educação 

Infantil dentro da perspectiva que a prefeitura do Rio, ainda possui. A maioria dos pais 

se comportam de forma apática e não demonstram muito interesse em participar ou 

até mesmo interagia com a proposta pedagógica da Creche. Para muitos a creche 

ainda é apenas um espaço voltado para o cuidar e para o assistencialismo. Procurei 

ser objetiva e clara a fim de despertar a compreensão do grupo. Notei que foi bem 

aceito as informações, principalmente quando expliquei que era uma parceria com o 

Colégio Pedro II. Como experiência, passei a solicitar a participação dos responsáveis, 

estimulando as crianças a relataram seu cotidiano na Creche, como forma de reforçar 

a necessidade da participação dos pais, no processo educativo realizado na 

Instituição. 

As Diretrizes Nacionais curriculares para a Educação Infantil estabelecem essa 

relação da concepção pedagógica como uma função sociopolítica e que se estende 

aos responsáveis, realizando uma parceria mútua de cuidados e complementação da 

educação das crianças. Cada Instituição de Educação Infantil, deve estar atenta a 

reponsabilidade, para compartilhar e complementar a educação e os cuidados com os 

seus alunos, buscando a parceria da família. (2010, p.17). 

Assim acredito que ao propor um diálogo com os pais sobre a proposta 

pedagógica desenvolvida, oportunizou reforçar essa orientação de parceria e 

compromisso e a busca constante por estabelecer com as famílias uma relação em 
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prol das crianças. Comecei a planejar algumas ações aonde os pais podiam participar 

de alguma forma, enviando alguns materiais de sucata e outros. E assim informava a 

eles o projeto que estávamos desenvolvendo, solicitando de alguma fora a 

participação dos mesmos. 

Acredito que essa participação e interesse, deve ser um dos eixos e norte do 

trabalho de qualquer educador, independente da concepção pedagógica, 

independente se realiza o trabalho por projetos. A família e sua participação e 

acompanhamento dos alunos garante ao processo educativo, a sua função social. 
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Quinta atividade: Apresentando e trocando experiências com o corpo docente da 

minha Instituição, sobre a metodologia de projetos. 

No dia 19/08, durante o conselho de classe planejei expor a proposta do PRD 

para o grupo docente da minha Instituição. Isso foi de grande relevância, porque como 

faço parte do grupamento da tarde, poucas são as vezes que eu consigo encontrar o 

grupo docente da manhã. Planejei uma síntese da proposta do PRD, da minha 

pesquisa e de como o grupamento EI-42, vem sendo estimulado e como vem 

respondendo. O meu principal objetivo era divulgar a metodologia de projetos na 

Educação Infantil como uma proposta rica e de quebra de paradigmas. Voltada às 

crianças como seres ativos e não apenas expectadores dos professores e dos 

conteúdos. 

 Com todo grupo docente realizei a apresentação a respeito do PRD, fiz um 

breve histórico, relatando a proposta, como acontecia, falando das palestras, dos 

minicursos e oficinas. Da parte prática realizada no Campus de Realengo, das 

vivências no grupamento e da orientação da professore regente. Depois relatei a 

respeito da minha prática em sala de aula, como eu norteava o trabalho através das 

orientações da SME (Secretária Municipal de Educação) e com a construção do PPA 

(Projeto Político Pedagógico). E fui para a questão principal que era como o meu 

trabalho estava acontecendo atualmente. Realizando concomitantemente as 

atividades que todas as regentes de turma realizavam, e as atividades da prática do 

PRD, que são voltadas para a metodologia de projetos para a Educação Infantil. 

 O grupo de professores da minha Instituição, em geral, é muito comprometido, 

mas como todo grupo, os professores são bem diversos e apresentam variadas 

formas de promover seu trabalho. Os grupamentos são divididos, pela manhã um 

professor e a tarde outro, então pelo menos entre cada grupamento, dois professores 

são obrigados a estabelecer diálogo. Enquanto fui relatando a proposta notei interesse 

de alguns e também obstáculos por parte de outros. As falas me chamaram atenção: 

- Se as orientações da SME, não viessem tão engessadas, realizaríamos um 

bom trabalho, ouvindo as crianças. 

- Como você, consegue realizar paralelamente com o nosso projeto do Rio, 

essas outras coisas da cabeça das crianças? 
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- Sua parceira de turma deve estar sobrecarregada, pois a direção nos cobra 

coisas pertinentes ao PPA e você estão realizando outra atividade! 

- Outro dia no corredor reparei que sua turma tem crianças tão pequenas, mas 

que estão com diálogos longos já, deve ser por conta da ênfase na roda de conversa. 

Você está saindo da roda de conversa como rotina, né? Interessante! 

- A direção sabe?  Você avisou antes, dessa proposta, dessa inovação? 

O elemento que me chamou maior atenção nessa “ roda de conversa adulta”, 

foi como a formação continuada é um elemento essencial para enriquecer o cotidiano 

das práticas educativas e como o professor pode ser tornar uma espécie de refém da 

sua própria prática. Também percebi que a troca de informação é essencial entre os 

educadores, para realizarmos um trabalho com maior qualidade. 

Durante essa atividade que envolvia o corpo docente, pude observar e 

comtemplar um dos objetivos mais claros do PRD, que é:capacitar os participantes 

para que ajam como multiplicadores em seus ambientes educacionais.  Dessa forma, 

o meu Produto Final, que visou desenvolver a metodologia de projetos na Educação 

Infantil, foi além da minha turma e dos meus alunos. A minha experiência prática e a 

minha pesquisa teórica, multiplicou entre os docentes alguma questão de interesse, 

para a melhoria do seu próprio trabalho. Notei que surgiram questões pertinentes a 

cada grupamento e a suas especificidades. 

Pois não houve a tendência de aprovar verdades ou apontar os erros, o meu 

relato foi bem pessoal sobre o que eu havia vivido no Colégio Pedro II, na vivência que 

me inspirou a decidir escrever e implementar a metodologia na minha Instituição de 

origem. Levando-me a acreditar e até mesmo dar continuidade a esse trabalho na 

Educação Infantil, em turmas seguintes.   

Argumentei também sobre a necessidade de se pensar na Escola pública com 

qualidade e com uma visão mais crítica das condições de trabalho, o PRD descreve e 

objetiva isso como: contribuir para o aprimoramento do desempenho de docentes 

recém-formados no ambiente da escola pública e o aperfeiçoamento da competência 

profissional adquirida na graduação; desenvolver estratégias pedagógicas apropriadas 

para a realidade educacional do estado/município; criar produtos acadêmicos 

relacionados à prática docente, aplicáveis à realidade da escola pública. 
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Encerrei essa etapa prática com o grupo docente com a certeza de ter 

conseguido realizar uma troca de experiências produtivas e também com o 

pensamento de que o PRD, terá sempre procura, pois chama atenção a capacidade 

prática de trazer para os professores a oportunidade de pensar no seu trabalho, na 

sua prática, não só como algo ligado a conteúdos adquiridos ou não. O que aconteceu 

comigo e que acontecerá com muitos professores ainda que passaram pelo PRD, está 

mais relacionado a função social do professor da atual sociedade. O seu papel de 

educador e de formador de opinião, o que está diretamente ligado à sua forma de 

pensar e de realizar as suas aulas no dia a dia. Essa capacidade de se colocar 

atuante é o grande marco para a construção de uma educação interativa.   

Terminei esse dia lendo um trecho do livro, “O trabalho do professor na 

Educação Infantil, construindo uma ligação com a importância de sabermos qual o 

nosso papel: 

É o professor quem planeja as melhores atividades, aproveita as 
diversas situações do cotidiano e potencializa as interações. Tudo 
para apresentar ás crianças o mundo em sua complexidade a 
natureza, a sociedade, as artes, os sons e jogos, as brincadeiras, 
enfim, os conhecimentos construídos ao longo da história, 
possibilitando a construção de sua identidade, individualmente e 
autonomia dentro de um grupo social. (Oliveira 2014, p.49) 
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Sexta atividade: Festa do boneco de Neve, para encerrar o primeiro 
semestre. 
 

Foto 4: Festa de encerramento do primeiro semestre, construída pelas 

crianças. 

Durante a roda de conversa, eu falava sobre o recesso que aconteceria em 

julho, as meninas iniciaram uma conversa dirigida sobre o filme “Frozen” e seus 

personagens, fui ouvindo o grupo e os meninos também participavam. Resolvi então 

realizar um registro sobre o personagem preferido da turma, fizemos um gráfico e o 

personagem “boneco de neve”, ganhou. A ideia de realizar uma festa do “ boneco de 

neve”, foi associada por eles, cada um ficou falando que a sua festa de aniversário 

seria da “Frozen” ou do “ Boneco de neve”, assim sugeri que fizéssemos uma festa no 
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último dia de aula e o tema seria o personagem preferido da turma. Então, iniciou-se o 

projeto Festa. 

 A oralidade, gostos e preferência, coordenação motora, tempo e espaço, 

foram objetivos centrais desse projeto, que aconteceu com muito entusiasmo pelas 

crianças. O primeiro passo foi a construção do gráfico com bolinhas de papel e a 

contagem dos votos do personagem preferido, o eleito foi o “boneco de neve”. Em 

roda decidimos registar o que tinha que ter nessa festa, o primeiro registro foi fazer o 

boneco de neve e listar as coisas que temos em uma festa.  

Durante uma semana organizamos a festa do “boneco de neve”, fizemos o 

boneco com bolas de jornal amassado e com TNT. Enviei a cada responsável na 

agenda a preferência da sua criança, para trazer alguma coisa para festa. Dessa 

forma montamos o cardápio da festa e um convite com a representação do alimento 

ou bebida de cada criança, informando sobre a festa.  

Na roda de conversa, uns dois dias antes, uma menina sugeriu que tivesse 

neve para as crianças brincarem, assim começamos a confeccionar a neve. Utilizamos 

jornal rasgado e juntamos num grande saco para o dia da festa. Dificilmente uma 

atividade mantém todo o grupo direcionado, dessa vez notei que mesmo com as 

singularidades de cada criança, cada uma ao seu jeito participou com alegria e deu o 

seu toque à festa.  

Os objetivos foram atingidos e o grupo está sempre retornando ao assunto da 

festa, seja nas rodas de conversa ou em pequenos grupos. Acredito que com o 

encerramento do ano e novas conversas direcionadas, o grupo pode externar a 

vontade de realizar uma nova festa. Realizando a associação de tempo e espaço 

realizada com a festa para encerrar o período do primeiro semestre, eles vão 

caminhando para a construção de um novo período, o fim do ano. 
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Sétima atividade: Amigos sentimos saudades. 

Foto 5: Dia do brincar, após o recesso, entre as turmas dos Maternais I. 

No retorno do recesso, conversando com algumas crianças, falei, em pequenos 

grupos, explicando o que era saudades: “- Fiquei com saudades de vocês! Comecei a 

direcionar a conversa, ouvi os relatos e as citações de nomes de outros amigos que 

fazem parte do outro grupamento do Maternal I, pois as turmas dos Maternais são 

formadas por crianças provenientes do Berçário II.  

Iniciei, assim, o registro individual de cada criança, relatando o amigo da outra 

turma que elas sentiam saudades. Essa foi a primeira etapa do projeto Matando a 

Saudade. Em seguida, combinamos de realizar o dia do brincar com a outra turma, 

como forma de rever os amigos. Construímos um mural em forma de coração, como o 

registro do nome de cada amigo da outra turma e o seu retrato (por desenho), para 
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ilustrar. E planejamos as brincadeiras para o dia de brincar, anotei as brincadeiras e 

separamos os materiais. Construímos um cartão com uma pintura livre para que as 

crianças presenteassem os amigos da outra sala. Então, no dia do brincar dividimos 

as crianças em cantos diversificados e incentivamos todas as crianças a passar por 

todas as atividades. No final da tarde realizamos a votação da atividade preferida com 

todas as crianças e construímos um gráfico para ilustrar.  

Apesar das limitações do espaço físico, atingimos o objetivo de matar a 

saudade do amigo e construir vários laços afetivos. 
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Oitava atividade: Minha sala...meu espaço! 

 

 

Foto 6: Confeccionando o mural da minha sala. 

Na volta do recesso, geralmente, os professores realizam a arrumação da sala 

para receber as crianças. Trocando a decoração que muitas vezes está rasgada ou 

necessitando de ajuste. Dessa vez eu apenas arrumei os materiais, renovando tintas e 

folhas e deixei a decoração, decidi conversar com as crianças na roda de conversa e 

construir com eles. Procurei assim direcionar e mediar as situações voltadas para o 

senso crítico e estético das crianças.  

Então, na roda de conversa, expliquei a eles que eu gostaria da ajuda do grupo 

para renovar a arrumação da nossa sala. Pedi que eles olhassem a sala, apontei para 

algumas partes que estavam rasgadas ou danificadas e fui registrando os passos.  

Decidimos primeiro fazer uma nova margem para o mural e coletivamente as 

crianças pintaram e eu recortei. Durante mais ou menos uma semana restauramos o 

potinho individual de cada criança, onde guardamos seus pertences, como escova de 

dente e sabonete. Cada criança fez um desenho para o seu potinho para a 

identificação do mesmo. Renovamos as caixas coletivas, forrando novas caixas e 

pintando coletivamente, fizemos uma caixa para os chinelos e para os sapatos. 

Separamos os livros de leitura em uma nova caixa, também fizemos uma decoração 

para ela, separamos os livros que estavam rasgados e restauramos. No final desse 
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processo realizamos uma reunião para anotar o que podemos fazer em nossa sala e o 

que não podemos, para mantermos o ambiente bonito e organizado.  

Construímos assim os combinados da turma e deixamos pendurado em nossa 

sala. Essa atividade foi recebida pelo grupo no começo com um pouco de 

desmotivação, pois acredito que a maioria das crianças nunca tinha participado dessa 

arrumação inicial. Já é de prática recebermos as crianças com tudo pronto, já faz parte 

da rotina da Instituição, pretendo fazer dessa prática algo diferenciado.  

Oportunizando esses momentos de criticidade e de senso estético para as 

crianças. Esse grupo demonstra muito prazer, nas atividades que envolvem pintura, 

então ficaram muito contentes em realizar o processo de decoração. Principalmente 

por se tratar de um processo de criatividade e liberdade, percebi muito empenho para 

realizar as propostas. Pretendo agora com outros grupos realizar esse processo 

sempre no começo do ano e construir com cada grupamento a arrumação da sala, de 

acordo com os interesses 

Procurei pesquisar e me orientar pela Diretrizes Nacionais Curriculares busquei 

inspiração nos princípios estéticos, que são: sensibilidade, criatividade, ludicidade e 

liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. (2010, 

p,16). Com essa atividade de arrumar a sala, percebi que as crianças, através das 

suas escolhas e também com a sua participação, foram ganhando autonomia e 

construindo com grande envolvimento e significado cada proposta. 

Observar e estimular o senso estético nessa faixa etária em que eu estava 

inserida significa para nós docentes, avaliar as crianças como autoras do processo e 

não apenas como executoras, dar liberdade de transformação e buscar compreender 

as individualidades que surgem, aceitando-as e mediando as solicitações do grupo ou 

individualmente. 
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Nona atividade: Vira bicho? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: Construção com sucata de animais para o espaço da floresta montado na sala. 

Recebi da prefeitura alguns livros para serem distribuídos para as crianças, a 

proposta era abrir a Creche para as famílias e realizarmos uma contação de história 

com o grupo. Essa atividade foi realizada pela professora da manhã com esse 

grupamento. Essa doação de livro pela prefeitura faz parte do projeto “Minha primeira 

biblioteca”, primeiro apresentamos os livros que seriam doados, foram três exemplares 

para cada criança, fizemos a votação e o livro vencedor para a realização da contação 

foi o livro: Vira bicho (autor: Luciano Trigo).  

Assim depois da contação iniciei como o grupamento um projeto paralelo sobre 

a história. Após a contação da história, conversamos sobre a mesma, como eu não 

participei por ser da tarde. Pedi que eles me recontassem, fui mostrando as ilustrações 

e eles foram me contando da maneira deles, fui registrando. Ao final perguntei qual 

desses animais cada um gostaria de se transformar e pedi que eles fossem 

registrando em desenho.  

Decidimos assim construir cada animal com ajuda de sucatas, enviei um 

recado na agenda para os pais pedindo materiais e formos construindo nossa floresta. 

Esse projeto deu continuidade para a construção da floresta, transformar um canto da 

nossa sala na casa dos bichinhos.  
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Trabalhar com sucata para as crianças é muito rico e possibilita a 

transformação e criatividade, confeccionar cada animal foi observar as 

individualidades de cada criança. Nem mesmo, quando se tratava do mesmo animal, 

isso significava que ele seria igual. Tivemos borboletas grandes e outras pequenas, foi 

possível analisar cada criança. Os objetivos foram atingidos e superados, pois dessa 

atividade criativa, já se iniciou outra, o que permitiu realizar uma sequência de 

atividades. O que me chamou muita atenção quando eu pedi para que as crianças 

recontassem para mim a história foram as falas: 

-Tia, mas é só você ler as letras, tem um monte ai! 

- Tia Renata, virou criança, ela nem sabe ler mais... 

- Tia, tem muitas letras... 

A fala em relação ao pedido de recontar a história foi bem interessante, do 

ponto de vista da associação das letras ao processo de leitura, a que me chamou mais 

atenção foi sobre a associação de que as crianças não sabem ler. Conversamos 

bastante sobre isso e essa atividade durou mais tempo que eu pensei, pois até ouvi 

tudo que eles acrescentaram na história e realizar o registro da versão deles, contei 

com a ajuda da minha auxiliar de turma. Construir os animais a partir da versão das 

crianças sobre a história me alertou quanto ao letramento. Percebi que o projeto, por 

ser permeado pelo registro escrito, propicia um ambiente letrado.   
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Décima atividade: Minha floresta...a casinha dos animais! 

 

 

Foto 8: Construindo o tronco das árvores para montar a floresta na minha sala. 

A construção da floresta para os bichinhos foi motivada pelas crianças, depois 

da leitura da história “Vira bicho”. Construímos esse espaço como total planejamento 

das crianças e conseguimos abrir para a visitação de outras turmas. Conseguimos dar 

continuidade ao trabalho, as sequências de atividades e atividades manuais.  

A atividade foi marcada por muita pintura livre, primeiro organizamos e listamos 

o que ia ter na floresta, árvores, flores, rio e os animais. Escolhemos um espaço do 

corredor e montamos lá, fizemos como se fosse uma exposição, combinamos com as 

outras turmas de visitarem o espaço. Realizamos pintura, colagem, rasgamos papéis e 

organizamos tudo para confeccionar a floresta.  

Essa atividade foi muito tranquila, pois a maioria do grupo se interessou e 

assim o interesse permaneceu do início ao fim, foi interessante oportunizar as outras 

turmas também vivenciar esse espaço.  O objetivo de deixar a criatividade e 

imaginação das crianças fluírem, foi muito interessante, pois notei o quanto o grupo 

amadureceu, o que tem facilitado realizar as propostas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Desenvolver a metodologia de projetos com o meu grupamento foi um grande 

desafio profissional. Durante as atividades relatadas muitas vezes caminhei com as 

incertezas e com a sensação de estar sem direcionamento. Por mais que eu tenha 

vivenciado o trabalho efetivamente durante a minha experiência no PRD, propriamente 

na UEI de Realengo, me senti insegura com o novo. Tive a impressão que a realidade 

do outro é mais fácil ou até mesmo mais propicia para que se tenha êxito nas 

propostas. Assim procurei pensar e agir sobre a minha realidade, com os meus 

recursos, sobre tudo avaliar as minhas crianças e seu meio social, como objeto de 

estudo e como estrutura única e que exige atenção e comprometimento da minha 

parte 

 Uma das maiores dificuldades foi conciliar as minhas obrigações com o PPA 

(Plano Político Anual), que é a forma de trabalho orientada e conceituada pela SME 

(Secretária Municipal de Educação) e paralelamente realizar o trabalho com a 

metodologia de projetos. Realizei com a direção da minha Unidade alguns combinados 

e também com a professora da manhã, da qual eu divido a turma EI- 42. Dessa forma, 

para o desenvolvimento da proposta prática dos projetos, fui partindo das 

problematizações das crianças e não só apenas das minhas como professora. Oliveira 

(2014, p. 307) defende esse processo de problematização para que o professor 

desenvolva seu trabalho de forma consciente e com qualidade. 

O processo de problematizar uma experiência faz com que o professor se 
implique em seu próprio trabalho, assuma uma atitude de questionar o 
próprio saber e de interpretar essa experiência, utilizando como 
instrumentos e recursos pessoais que lhe permitam compreender melhor a 
si mesmo e ao seu meio, como por exemplo, a observação, a descrição, a 
análise, o confronto de ideias, a interpretação e avaliação. 
 

  Assim fui construindo gradativamente meios para a aplicar a parte teórica da 

metodologia de projetos com a minha prática, analisando aspectos da minha própria 

rotina. Na prefeitura do Rio de Janeiro, trabalham os professores e auxiliares de 

Creche, para dar apoio na rotina do cuidar e também nas atividades e propostas 

pedagógicas. No grupamento em que eu atuo são 22 crianças, eu e apenas uma 

auxiliar, muitas vezes acabo realizando sozinha as atividades pedagógicas.  Quando 

iniciei a primeira proposta que aconteceu em torno das rodas de conversa, notei o 

interesse da minha auxiliar e sua expectativa com a forma de trabalhar que eu estava 

buscando. Mesmo com a resistência da mesma em alguns momentos, devido à 
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preocupação com a rotina, conseguimos estabelecer uma parceria e notei que ela 

avaliou os progressos e o amadurecimento das crianças, diante da inovação com o 

trabalho com os projetos. 

  Iniciar o trabalho com projetos significou iniciar um processo de ouvir mais as 

crianças e estabelecer maiores vínculos afetivos e sociais com elas. Significou 

transformar totalmente a minha prática, centralizando a mesma nas próprias crianças. 

Iniciei um processo de troca e observação das individualidades e dos grupos.  Assim, 

oportunizei às crianças se expressarem sobre tudo o que quisessem, sem a rigidez de 

quando eu apresentava um conteúdo, traçava um objetivo e esperava a interação 

dentro da proposta, com falas pertinentes apenas ao assunto abordado e com 

expectativa da aprendizagem apenas dentro do planejado.    

    O trabalho com projetos trouxe para a minha realidade como professora, 

para as crianças e até mesmo para a Instituição a possibilidade de trabalharmos 

integrados como um todo e desenvolver a interdisciplinaridade como algo tangível e 

dentro de variados contextos, dependendo do momento. Foi possível, abordar Artes 

Visuais através das criações das próprias crianças, as narrativas foram essenciais 

para as anotações de como seguir com os projetos. Assim observei o quanto as 

crianças evoluíram nos diálogos, as falas passaram a ser mais articuladas, o 

vocabulário mais extenso, as primeiras noções de cronologia, foram construídas 

gradativamente com o desenrolar dos projetos. O raciocínio lógico foi algo natural 

desenvolvido na prática e na intensidade, com vivências do cotidiano das crianças e 

que envolviam suas percepções. As crianças iniciaram um processo fundamental na 

vida humana, que é a percepção da função social da escrita, função que vai se 

aprimorando ao longo da escolaridade. E com o próprio processo de leitura e escrita, 

que ocorre e que pode e deve ser pensado desde a Educação Infantil. Nunes (2014, 

p.257), defende essa percepção social da escrita: 

...propostas para uma educação infantil que pensem a criança como 
sujeitos inseridos na cultura, produtores de cultura, que dizem o seu 
eu fundando a sua história e a de sua coletividade, incluem a 
linguagem escrita como mais uma possibilidade das crianças se 
dizerem. Sujeitos que não apenas dizem, mas registram o que vivem, 
pensam e imaginam, deixando suas marcas e rompendo o tempo e o 
espaço do imediatamente vivido. 

 Nesse novo caminhar, pude perceber que trabalhar com projetos da Educação 

Infantil é se aventurar e ter como objetivo central as crianças e suas inquietações. 

Outro aspecto fundamental atrelado diretamente aos projetos é a criatividade das 

crianças, mola propulsora de seus conhecimentos e fundamental para o processo 
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criador dos projetos. Para Pereira (2005, p.120) o desenvolvimento a criatividade se 

relaciona com as aptidões: 

Quando falamos em desenvolvimento da criatividade da criança, não 
queremos fazer com que aparecem gênios, mas sim, propiciar a toda 
uma geração o uso de seu pensamento criador tão frequentemente 
quanto são usados a memória e o pensamento lógico. Acima de ser 
um dom excepcional, a criatividade mostra- se como aptidão que 
pode ser adquirida e desenvolvida, de acordo com método 
apropriado. E isto deverá estar inserido numa educação integral, 
equilibrada com muitas outras aptidões. 

Com a criatividade sendo valorizada e acontecendo de forma natural, devido ao 

processo de criação e enriquecimento dos projetos, a oralidade das crianças foi um 

objetivo claramente alcançado e vivenciado pelo grupamento 

Esse desenvolvimento da oralidade foi acontecendo em torno das rodas de 

conversa, que se transformaram com a visão de um trabalho desenvolvido e voltado 

para a metodologia de projetos. Anteriormente as rodas de conversa eram um recurso 

de normatizar e regular a rotina, e estava inserida em um contexto de atividade calma 

para as crianças. Com a proposta de ouvir às crianças e assim construir os projetos; a 

partir das falas, necessidades e problematizações das crianças, passei apenas a 

mediar as falas, incentivando que as crianças se expressassem. Tendo com maior 

objetivo a expressão das crianças, foi o espaço mais rico de troca entre as crianças, 

ou seja, de verdadeira democracia, para De Ângelo (2014, p. 62): 

Por sua proposta de constituição como espaço do exercício 
democrático, onde a fala e a escuta são os principais instrumentos de 
participação, a roda de conversa se torna uma atividade desafiante 
para o adulto que proporciona a sua dinamização. Desafiante, por 
que exige que ele, tendo um papel participante igual ao das crianças, 
tenha também papel de coordenador da conversa, sem, no entanto, 
impor suas ideias ao grupo, castrar a altivez das crianças (como 
defende Paulo Freire), tolher sua forma de organizar e apresentar 
ideias. A própria disposição física dos participantes da atividade 
(incluindo aí o adulto) –geralmente sentados em círculo- representa 
de forma tangível o sinal de pertencimento democrático ao grupo.  

      Além de todos os ganhos cognitivos e de amadurecimento das crianças, 

destaco a felicidade que observei em cada umas das crianças e interesse que 

demonstraram ao realizar cada proposta e cada momento de interação. Seja entre 

elas ou até com os adultos, no caso eu e minha auxiliar, observei e vivenciei uma troca 

enorme e que traz para o espaço creche, a oportunidade de se integrar no tempo e no 

espaço com todos que constituem o espaço educativo. Para Rocha (2014, p. 382):  
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A aproximação com as crianças e ás infâncias concretiza um 
encontro entre adultos e a alteridade da infância e exige que 
eduquemos o nosso olhar para romper com uma relação 
verticalizada, de subordinação, passando a constituir relações nas 
quais adultos e crianças compartilhem amplamente suas experiências 
nos espaços coletivos de educação, ainda que com patamares 
inevitavelmente diferenciados. 

Assim, relato como positiva e transformadora a metodologia de projetos no 

trabalho desenvolvido ao longo desse ano e já me envolvo com próximos grupamento 

e com novos projetos, buscando dar continuidade a novas propostas. Citando 

Micarello  (2014, p. 227), passo a ter esse pensamento após a experiência do PRD: 

..”é possível construir uma prática pedagógica referenciada na criança como sujeito 

que tem uma forma própria de ver o mundo e de aprender sobre ele. 
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