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Resumo: O presente texto tem como proposta discutir a garantia de princípios identificados como
importantes ao longo da experiência de uma professora de Educação Infantil da rede pública,
inicialmente atuante no Centro de Referência em Educação Infantil Realengo (CREIR), do Colégio
Pedro II. O texto tem como eixo de análise, os relatos de vivências a partir da reflexão sobre as
experiências. A experiência vivida no CREIR deixou algumas marcas sobre as especificidades do
trabalho com crianças da Educação Infantil. E estas marcas seriam primordiais para desenvolver um
trabalho que fosse construído no coletivo, prazeroso, colaborativo, e de significado. Trabalho esse
que seria realizado posteriormente na rede municipal do Rio de Janeiro, com condições menos
favoráveis em relação a recursos humanos e materiais. Ao refletir sobre as vivências anteriores no
CREIR identificadas como significativas, foi possível perceber que elas se tornaram os princípios
orientadores de práticas posteriores na esfera Municipal no que tange ao trabalho com a Educação
Infantil. Isso porque tomando a legislação vigente como base para o trabalho e a pedagogia de
projetos como uma marca para o trabalho a ser realizado com essa faixa etária, estes são princípios
indispensáveis. Alguns deles são: a relação com as famílias; o protagonismo infantil na realização
das propostas; a escuta das crianças; relações entre as crianças, entre elas e os adultos e a experiência
de trabalho com as diferentes linguagens. O relato apresentado compõe um conjunto de narrativas de
uma professora no processo de reflexão sobre a própria prática, inaugurando uma das questões que
este texto irá tratar.
Palavras-chave: trabalho com projetos; escuta; protagonismo infantil; parceria com as
famílias
Introdução
O maior desafio que o texto abordará, é a manutenção da garantia de alguns princípios que se
constituíram como orientadores da minha prática pedagógica a partir das vivências e das reflexões
em ambas as instituições.
Tomando como base essas reflexões, algumas perguntas surgiam de modo a pensar qual seria
a melhor forma de organizar o trabalho com projetos diante das condições apresentadas na Rede
Municipal.
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Assim como na definição em ‘As cem linguagens da criança’ (1999), o objetivo do trabalho
com projetos é ajudar cada indivíduo a construir seus conhecimentos se envolvendo no processo
desde o início.
Para isso, era necessário pensar uma forma possível de oferecer elementos para a construção
desses conhecimentos e propiciar o aprendizado das crianças pequenas diante de questões específicas
da rotina de um ensino em horário integral. Dentre as indagações que surgiram, algumas delas
foram:


Quais experiências foram mais significativas no CREIR que não poderiam se
desvincular de práticas posteriores?



De que forma garantir que os princípios citados não deixassem de compor o trabalho na
relação com as crianças?



Como garantir esses princípios diante das condições de trabalho que se apresentavam na
esfera municipal?



Como uma professora, em realidades tão distintas, poderia garantir em sua prática uma
proposta de trabalho norteada pelos princípios expostos, sabendo que as concepções de
infância poderiam divergir numa mesma unidade?

Algumas perguntas foram sendo desvendadas ao longo das vivências. Novas perguntas
surgiram, outras foram feitas pelas próprias crianças, e com isso, colaborando para traçar os
caminhos que viriam a colaborar com o desenvolvimento de um trabalho consistente com projetos.
A proposta de trabalho com projetos possibilita momentos de autonomia e
de dependência do grupo; momentos de cooperação do grupo sob uma
autoridade mais experiente e também de liberdade; momentos de
individualidade e de sociabilidade; momentos de interesse e de esforço;
momentos de jogo e de trabalho como fatores que expressam a complexidade
do fato educativo. (BARBOSA e HORN, 2008, p.32)
Assim, de acordo com Barbosa e Horn, o trabalho com projetos é um facilitador no
desenvolvimento de diferentes propostas e do contato com diferentes linguagens na Educação
Infantil.
Por meio dessa proposta, é possível que as crianças vivenciem experiências de forma
individual e coletiva, pois uma vez que as individualidades são respeitadas, colaboram para o
crescimento do grupo e a valorização desse coletivo, colabora no fortalecimento do indivíduo como
parte de um coletivo.
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Nesse sentido, o trabalho com projetos poderia colaborar para o fortalecimento do grupo que
começava a se constituir, além de ampliar suas possibilidades de construção de conhecimentos.
Do desafio à oportunidade
Após ter passado por dois anos de experiência como professora contratada 2para atuar na
Educação Infantil do Centro de Referência em Educação Infantil de Realengo (CREIR), do Colégio
Pedro II, questionamentos e afirmações inquietavam as vivências posteriores já na rede Municipal no
ano de 2016 como professora regente de turma de Pré-Escola na Educação Infantil.
Assim como no CREIR, a Unidade de Educação Infantil em que eu fui trabalhar,
compreendia oito turmas de crianças com idades entre 3 a 5 anos e 11 meses. Porém, nesta unidade,
um Espaço de Desenvolvimento Infantil na Zona Norte do Rio de Janeiro, ao contrário de turmas
com 12 e 18 crianças

e duas professoras por turma, como era comum no CREIR, já na Rede

Municipal as turmas possuem em média, 25 crianças por turma e apenas uma professora regente.
As crianças permaneciam em horário integral compreendendo o período de 7:30h às 16:30h
com apenas uma professora regente para atender as crianças em seu tempo de permanência na escola.
Diante da situação que se apresentava, surgia então o primeiro desafio: Todas as escolas da
rede deveriam desenvolver o projeto sobre alimentação saudável na “Semana da Alimentação”. A
demanda vinda da Secretaria Municipal de Educação (SME-RJ) foi trazida para o grupo e se
colocava como um desafio pelo fato de não ter surgido do grupo de crianças e de a professora ter tido
pouco tempo para observar e conhecer as crianças.
Porém, segundo Corsino (2009), ainda que os projetos devam surgir preferencialmente das
crianças, há também as situações em que os projetos, ou propostas são institucionais. Nesses casos,
também devem ser discutidos com os professores e com as crianças.
Nesse sentido, o que se apresentou como um desafio com muitas limitações, transformou-se
em uma oportunidade para conhecer mais o grupo de crianças e seus interesses, ampliar suas
diferentes linguagens, colaborar com o desenvolvimento de seu vocabulário, além de estimular a
participação das crianças, respeitando os princípios do trabalho com Educação Infantil. Além de usar
2
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o tema proposto como um tema de pesquisa para o todo, a partir das considerações individuais. Essa
seria também uma boa oportunidade de se aproximar das famílias e contar com sua participação e
envolvimento.
O desenvolvimento do projeto
Ainda que se tratasse de uma proposta institucional, era possível trazer as linhas definidas por
Barbosa e Horn (2008) para orientar a proposta e transformá-la em um projeto. Essas linhas seriam:
definição do problema; planejamento do trabalho; coleta, organização e o registro das informações e
a avaliação e comunicação.
Para além dessas linhas de Barbosa e Horn (2008), era preciso considerar também os
princípios citados anteriormente como orientadores da prática pedagógica.
Dessa forma, as etapas do projeto foram sendo costuradas ao passo que as crianças eram
ouvidas e que dúvidas surgiam. Além de poder contar com a participação das famílias que
colaboraram para as pesquisas e descobertas.
A escuta das crianças e o respeito ao protagonismo infantil
A rotina complexa, intensa e exaustiva do horário integral (9 horas diárias) de uma Educação
Infantil era mais um desafio que precisava ser transformado em aprendizado prazeroso. A gestão da
escola apesar da rotina estática, pré-estabelecida deu suporte para que as propostas de trabalho
pudessem ser concretizadas da melhor forma, desde que não interferissem na rotina do todo. Por
conta disso, era necessário aproveitar bastante os momentos em sala, bem como o espaço ao ar livre,
buscando os horários da grade em que esse espaço aberto se encontrava desocupado, para fazer os
registros coletivos e individuais, diante de uma rotina com horários estreitos.
A escuta para entender o que o que as crianças já sabiam sobre o tema e o que desejavam
saber foi fundamental para iniciar a organização da estrutura das pesquisas.
As rodas de conversas eram momentos de colher pistas sobre o que as crianças pensavam
sobre o tema da alimentação. Para que as falas pudessem ficar registradas, a professora atuava como
escriba e retomava as leituras dos registros sempre que possível.
Nessa perspectiva, Rinald (2012 p.124) afirma que:
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Por trás do ato de escuta existe normalmente uma curiosidade, um desejo, uma
dúvida, um interesse... Escuta que nos legitima, nos dá visibilidade, enriquecendo
tanto aqueles que escutam quanto aqueles que produzem a mensagem (e as crianças
não suportam ser anônimas).

Figura 1: Roda de Conversa sobre o tema da alimentação tendo a professora como escriba das
falas das crianças

A partir da escuta das crianças, surgem as experiências com as diferentes linguagens
“A linguagem é o local de produção de sentidos e o ponto para o qual jogo, criatividade o
pensamento crítico convergem.”
Sônia Kramer e Maria Isabel Leite
Uma vez que o projeto começava a se desenhar a partir dos interesses das crianças e que as
diferentes linguagens iam sendo apresentadas, as atividades surgiam como oportunidades de ampliar
essas linguagens. A curiosidade das crianças em visitar a cozinha e a dispensa da escola, trouxeram
também o contato direto com os alimentos crus e os desenhos de observação. Com eles, a
modelagem de alimentos e a apreciação de obras de natureza morta.
As crianças também conheceram alguns artistas que retratavam alimentação e natureza e
usaram essas ideias como inspiração para suas próprias criações artísticas. Dentre eles, o artista
Giuseppe Arcimboldo que construía imagens de pessoas usando flores e alimentos vindos da
natureza.
Elas também tiveram acesso a enciclopédias, e assistiram a vídeos sobre alimentação
saudável.
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Estas e outras ações foram se costurado ao longo dos dias e das demandas de
questionamentos das crianças, fazendo dessa forma com que seus interesses de aprendizagens
estivessem no centro para nortear as descobertas.
Uma vez que dessa forma, elas vivenciam e constroem seus próprios conhecimentos, o que
comprova a citação a seguir:
As crianças são capazes de criar teorias, interpretações, perguntas, e são
protagonistas na construção dos processos de conhecimento. Quando se propicia na
Educação Infantil a aprendizagem de diferentes linguagens simbólicas, possibilita-se
às crianças colocar em ação conjunta e multifacetada esquemas cognitivos, afetivos,
sociais, estéticos e motores. (BARBOSA E HORN, 2008, pág.28).

Figura 2: Contato com alimentos crus, desenho de observação e inspiração para outras
criações

Curiosidades da turma e a relação com os adultos da escola
Buscando estreitar os laços e dar segurança para as crianças com relação ao contato com os
adultos da escola e buscando também satisfazer as curiosidades que surgiram, as crianças também
fizeram uma entrevista com o cozinheiro da escola a fim de saber sobre higiene e preparo dos
alimentos na escola. Foi confeccionado um microfone de garrafa plástica, organizadas as perguntas
de interesse das crianças e preparado um convite para a realização da entrevista.
Figura 3: Entrevista com o cozinheiro da escola
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Nesse mesmo período também conhecemos algumas histórias literárias através das quais,
fomos estimulados a criar cardápios saudáveis para lobo mau, preparar biscoitos amanteigados que
pudessem ganhar vida, fizemos sacolé de fruta (maracujá) para refrescar nossas tardes e brincamos
de cozinheiros e cozinheiras com sucatas.
Figura 4: Cardápio saudável para o lobo mau

Da garantia da participação das famílias, à necessidade de trazê-las como parceiras na
realização das propostas
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009), a família deve
ter participação atuante nos primeiros anos escolares das crianças.
Para atender então, a uma questão legal, estreitar os laços com as famílias e construir uma
relação de parceria com elas, conforme também aprendido no CREIR, algumas estratégias foram
pensadas. Dessa forma, essas famílias também poderiam conhecer o projeto e colaborar com ele e
com o aprendizado das crianças.
Segue abaixo o fragmento das DCNEI que trata da garantia desse tema.
Essa integração com a família necessita ser mantida e desenvolvida...exigência
inescapável frente as características das crianças de zero a cinco anos de idade, o
que cria a necessidade de diálogo para que as práticas junto às crianças não se
fragmentem. (DCNEI, 2009, pág. 92).

Em uma rotina de nove horas diárias com um grupo grande de crianças, na intenção de
proporcionar e viver aprendizados por meio do afeto e do respeito mútuo, foi muito importante poder
contar com a parceria das famílias.
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Essa parceria acabara sendo uma forma de suprir um pouco a falta de funcionários e de
oferecer diferentes momentos para as crianças, que não seriam possíveis de se realizar apenas com a
figura do adulto centrada na professora. A garantia desse direito para as crianças, colaborou para que
elas pudessem vivenciar o aprendizado por meio do afeto e respeito, dessa forma, fez todo sentido a
participação e parceria das famílias ao longo do caminhar desse projeto. Foi possível unir a garantia
do direito à necessidade de uma busca por parceria. Os familiares participaram de atividades como:
 Preparo de salada de frutas para o café da manhã coletivo em parceria com as famílias
Neste dia, as famílias das crianças foram convidadas a preparar uma salada de frutas pela
manhã na escola. Desde a roda de conversa sobre como faríamos, até a higienização e preparo, da
salada, adultos e crianças participaram de todos os momentos. É importante destacar que as crianças
que não puderam ter seus responsáveis presentes, foram acolhidos pelos familiares de seus colegas.
Cada família levou uma contribuição e vivenciamos um momento muito alegre, poético e
significativo.
Figura 5: Responsáveis no preparo da salada de frutas

 Almoço com as crianças na escola e preparo de suco de laranja com cenoura
Na foto à esquerda, os responsáveis foram convidados a fazer a refeição do almoço, com as
crianças na escola.
Na foto à direita, colaboração da mãe de uma criança da turma (estudante de gastronomia),
que levou sua mãe (avó da criança) e um colega do mesmo curso para preparar um suco de laranja
com cenoura para a turma;
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Figura 6: Hora do almoço na escola com
Paticipação das famílias

Figura 7: Preparo do suco de laranja
com cenoura

 Visita ao Sacolão Volante próximo à escola
Uma vez por semana, o Sacolão Volante que funciona dentro de um ônibus, parava próximo
da escola. Combinamos com o motorista do ônibus e fizemos uma visita. Ele nos doou ingredientes
para preparar uma salada na escola.
Figura 8: Visita ao Sacolão Volante

Diante de tantas vivências prazerosas com as famílias, foi pedido que elas registrassem por
escrito uma avaliação do trabalho. Seguem alguns desses registros:
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Enquanto a parceria se estabelecia, as diferentes linguagens circulavam por nossos dias. O
projeto que inicialmente deveria durar uma semana: “Semana da Alimentação”, acabou se
estendendo por dois meses de muitas descobertas.
Conclusão
Assim como diz, Paulo Freire (2008), em seu livro, Pedagogia da Autonomia, a reflexão
sobre a prática deveria ser constante. E somente através dela, os princípios norteadores do trabalho, a
escuta e o respeito ao protagonismo infantil, o trabalho com as diferentes linguagens, e a parceria das
famílias pôde se manter presente e preservada.
As crianças quiseram fazer cada vez mais pesquisas e sentiram também a necessidade de
saberem em momentos seguintes sobre qual assunto iriam estudar.
O que verdadeiramente ficou marcado foi o fato de que os princípios vividos e aprendidos no
CREIR, esfera federal, com relação ao trabalho com a Educação Infantil puderam ser respeitados
também na esfera municipal.
Numa avaliação final, foram mais conquistas que dificuldades. Dentre todas elas, algumas se
destacaram:
As ações foram construídas de acordo com as necessidades, interesses e demandas do grupo.
Nesse sentido, elas puderam ser autoras do projeto, a partir da escuta e dos registros de seus
interesses, as famílias tiveram participação ativa nas propostas desenvolvidas, todas essas propostas
colaboraram para que algumas crianças passassem a experimentar alguns alimentos que antes não
aceitavam na escola.
O desenvolvimento das crianças foi notório em diferentes aspectos, mas podemos destacar a
linguagem oral, uma vez que o vocabulário delas foi ampliado; o grafismo, pois diante de tantas
experiências, as produções das crianças ganharam muito mais cores e ricos detalhes e também a
linguagem oral e escrita que aos poucos foi despertando nas crianças o interesse em fazer registros
do que aprendiam por meio dessas linguagens.
O trabalho com projetos foi costurado à medida em que novos interesses iam surgindo por
parte das crianças, fazendo um link entre as possibilidades e os entraves da rotina. Rotina essa
marcada por uma sequência diária, mas que pôde ser flexibilizada de modo a mostrar as crianças que
é possível se organizar a partir do inesperado.
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Quanto às questões postas que constam no início desse artigo, nem todas puderam ser
respondidas. Algumas delas se transformaram em novas perguntas, outras provocaram novas
inquietações nas crianças e fizeram delas ainda mais curiosas.
Ainda que desafios se coloquem e que o lugar em que trabalhamos não se pareça com o que
possa ter sido idealizado, um trabalho com significado e ancorado nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil pode ser construído diariamente em um mesmo lugar: este lugar,
é dentro de cada sala, de cada grupo, no laço construído, na parceria e principalmente no acreditar
que é possível, pois nossas crianças são muito mais potentes quando caminhamos junto com elas.
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