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EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL NA CRECHE/UFG
Ana Cecília Amaral – Graduanda de Educação Física – UFG
Denise Stéfany Ribeiro – Graduanda de Educação Física - UFG
RESUMO
Estudo realizado na Creche/UFG objetivando identificar, compreender e analisar como se dá a
organização do trabalho pedagógico e a inserção da educação física nesse âmbito através de
pesquisa do tipo etnográfica.
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1. Introdução
Esse trabalho foi desenvolvido para a conclusão da disciplina Estágio Curricular
Supervisionado I; ministrada no quinto e sexto período do curso de licenciatura em Educação
Física, da Universidade Federal de Goiás. Essa disciplina traçou como objetivos a
identificação, compreensão, reflexão e análise de como se dá a organização do trato
pedagógico e como se efetua a inserção da Educação Física no campo de estágio,
Creche/UFG.
Nosso campo de estágio se localiza no Campus Samambaia (Campus II), e é uma
instituição universitária de esfera federal, que atende a crianças de quatro meses a três anos e
onze meses de idade, filhos de estudantes, docentes e técnico-administrativos nos períodos
matutino, vespertino e integral, funcionando das 07h às 18h.
No primeiro momento, da nossa pesquisa, houve um estudo dos referenciais teóricos da
Educação Infantil e da Educação Física nesse âmbito. Logo em seguida, realizamos uma
pesquisa de tipo etnográfica, de caráter qualitativo, com o objetivo de conhecer e entender
melhor nosso campo de estágio, suas rotinas, espaço físico, regras, documentos, currículo,
atividades, crianças, educadores, funcionários e a relação entre eles.
No segundo momento elaboramos o plano básico de ensino, o projeto de intervenção da
Educação Física na Creche/UFG e entramos em campo para realizar as regências. Durante
essas intervenções tivemos que elaborar planos de intervenção no agrupamento III,
planejamentos das atividades dirigidas para todos os agrupamentos e relatórios de todas as
intervenções.
2. Conhecendo a Creche/UFG
Na Creche/UFG as crianças são divididas em quatro agrupamentos: Berçário,
Agrupamento I, Agrupamento II e Agrupamento III, mas essa divisão como defende Oliveira
(1992, p. 82), não é feita rigorosamente pela idade, mas pela etapa de desenvolvimento da
criança, seja pelo fato de se deslocar sozinho, ou por conseguir se comunicar, por exemplo.
Seu currículo é organizado em quatro grandes áreas do conhecimento: Artes, Brinquedos e
Brincadeiras, Música e Linguagem; e uma atividade que é o Passeio.
A turma que observamos foi o agrupamento III, um grupo muito dinâmico e agitado,
que desafia a todo instante as regras e os educadores. Nessa turma as crianças gostam muito
de brincar, de explorar espaços, de movimentar e de interagir nas atividades que buscam
despertar a autonomia, criticidade, criatividade, companheirismo e a solidariedade das
crianças. Esse agrupamento está sempre pronto para conversar, pedir as coisas, contar
histórias, porque já se comunicam verbalmente com clareza, apesar de ainda misturarem
realidade e fantasia nas suas falas.
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O tema do projeto de intervenção da Educação Física na Creche/UFG é sobre o Sítio do
Pica Pau Amarelo (apêndice B), e com base no projeto “Era uma vez” da Creche/UFG
(anexo) para o segundo semestre de 2008, construímos nossas intervenções para os
agrupamentos. Durante as intervenções trabalhamos com histórias da literatura infantil, com
os personagens folclóricos do Sítio do Pica Pau Amarelo de Monteiro Lobato e com
parlendas, advinhas, cordéis e trava línguas.
As nossas intervenções tiveram como objetivo proporcionar a vivência das crianças com
os elementos da cultura corporal (jogos, brincadeiras, danças, mímicas) e com a literatura
infantil (histórias, folclore, cordéis, poesias, advinhas, trava línguas, parlendas) através de
atividades lúdicas que estimulassem a autonomia, criatividade, socialização, criticidade,
solidariedade, companheirismo, expressividade, atenção, faz-de-conta, comunicação,
percepção do ambiente e musicalização das crianças.
Essas atividades têm base nos princípios éticos de Martins Filho (2006) que buscam
despertar a autonomia, solidariedade, criticidade da criança, através de relações conscientes e
criativas no binômio cuidar e educar, o que irá favorecer a emancipação humana e contribuir
para a formação da criança na sua totalidade, desenvolvendo assim sua capacidade cognitiva,
afetiva, moral, emocional, expressiva, ética e cultural.
3. Regências
Para executar nossas regências, tivemos que planejar e preparar as atividades de acordo
com realidade dos indivíduos, levando em conta suas especificidades e características,
fugindo da improvisação pedagógica e do espontaneísmo, garantindo uma educação com
qualidade às crianças.
Nossa dupla realizou sete intervenções no campo de estágio, onde: as três primeiras
foram baseadas nas histórias: do soldadinho de chumbo, do saci e da yara, na intervenção
coletiva (dia das crianças) houve a apresentação de vários personagens do Sítio do Pica Pau
Amarelo e as três últimas intervenções foram sobre parlendas, trava línguas, advinhas e
cordéis. As intervenções quando são específicas no agrupamento se dão sempre nos
momentos de higienização antes e após a refeição, e quando são atividades dirigidas se dão
nos momentos da acolhida e da atividade dirigida, porque dispõem de um tempo maior, onde
as crianças podem se socializar com o meio, com as outras crianças e com os educadores.
Das sete intervenções que a nossa dupla realizou duas foram às atividades dirigidas pela
nossa dupla, uma foi de planejamento coletivo e quatro foram às intervenções no
agrupamento.
A primeira atividade dirigida foi no dia 24/09/2008, tendo como tema a história do saci
e a área de conhecimento foi à linguagem. Quem conduziu a atividade nesse dia foi a Emília,
e ela propôs para as crianças na acolhida, pátio I, a construção de brinquedos, que nesse dia
foi o cachimbo do saci, feito com copo descartável de café e canudo. Durante a higienização
conversamos com eles sobre o personagem e na atividade dirigida cotamos a história do saci e
propomos uma caça aos tesouros, que estavam espalhados pelo pátio I. Esses tesouros eram
uma cuequinha/calcinha do saci e um gorro vermelho.
A segunda atividade dirigida foi realizada no dia 12/11/2008, na área de música, tendo
como tema as parlendas, advinhas, trava línguas e cordéis. Nesse dia a atividade foi
ministrada pelas duplas: Ana Cecília/Denise e Camila/Igor. No momento da acolhida foi feita
uma roda de música, com os estagiários. A atividade dirigida que era um teatro com uma
bonequinha iria fazer um teste com os amiguinhos dela, porque eles não sabiam nada sobre o
sítio do pica pau amarelo, e como essa bonequinha sabia que as crianças já conheciam os
personagens, começou a pedir ajuda delas para que seus amigos descobrissem quem eram os
personagens.
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Apresentamos as figuras do saci, da yara, da dona benta, do visconde de sabugosa, do
rabicó e só citamos a Emília, mas as crianças conseguiram entender quem era através de
descrições da personagem. Durante nossas intervenções, foi interessante percebermos nas
crianças autonomia, expressividade e criatividade durante as atividades realizadas.
Acreditamos nossos objetivos tanto em relação ao projeto da creche, como da educação física
foram atingidos.
4. Considerações Finais
Através da disciplina Estágio Supervisionado I tivemos oportunidade de identificar,
compreender e analisar, embasados em referenciais teóricos da Educação Física e da
Educação Infantil, como se dá a organização do trabalho pedagógico, na Creche/UFG e como
se dá a inserção da educação física nesse âmbito.
Acreditamos que a pesquisa do tipo etnográfica foi importante para o bom andamento e
entendimento da realidade e dos sujeitos observados, porque a partir de seus instrumentos
metodológicos (análise documental, entrevistas semi-estruturadas, relatórios de observação)
tivemos base para entender e nos aproximar do nosso objeto de estudo.
Foi interessante construir o plano de ensino e os planos de intervenções, porque
conseguimos compreender e ter domínio de como se constrói essas ferramentas
metodológicas e avaliativas, que são importantes para a ação docente.
Percebemos que diferentemente do ambiente escolar, a Educação Física é muito
valorizada no ambiente da educação infantil, tanto que se estabelece enquanto área de
conhecimento, e seus conteúdos, principalmente os jogos e brincadeiras, são a base para um
melhor desenvolvimento da criança, porque a brincadeira auxilia a criança na descoberta de
todo o universo que as cercam, seja o universo da própria brincadeira, o seu próprio universo,
como o universo das outras pessoas que se envolvem na atividade, favorecendo o
desenvolvimento da criança na sua totalidade, nos aspectos cognitivo, moral, afetivo,
emocional, social, ético, estético e cultural.
Foi importante para nós trabalhar com a educação infantil, por ser um campo pouco
discutido dentro da Faculdade de Educação Física. Acreditamos que essa disciplina seria mais
proveitosa, se antes desse contato com a educação infantil, tivéssemos uma outra disciplina
que trabalhasse os referenciais teóricos de criança, sociedade, mundo, educação física para a
educação infantil.
Facilitaria nossa prática pedagógica se tivéssemos uma manhã destinada para a
disciplina de Estágio, porque é muito ruim começar a analisar a rotina de uma criança e não
terminar essa rotina, pois sempre saímos depois das atividades dirigidas e nunca tivemos
tempo para perceber as considerações e assimilações das crianças sobre as atividades, o que
elas acharam, se gostaram ou não.
Seria interessante se todos os acadêmicos do quinto e sexto período tivessem a
oportunidade de conhecer essa realidade de trabalho, com suas peculiaridades, limites e
possibilidades, porque esse conhecimento poderia despertar em mais acadêmicos a
curiosidade de estudar e desenvolver pesquisas na educação infantil, visto que os referenciais
ainda são muito limitados.
Mas isso só seria possível com a ampliação da Creche, porque ela ainda não consegue
atender esse número tão grande de estagiários. Cabe a Universidade Federal de Goiás, pensar
na Creche/UFG como uma importante área de pesquisa e assim, consequentemente, fornecer
subsídios para que a instituição consiga atender o máximo de alunos possíveis.
Acreditamos que a disciplina Estágio Curricular Supervisionado I, ao pensar no
ambiente da educação infantil não deve impor que todas as atividades dirigidas sejam
pensadas para todos os agrupamentos. Isso porque sentimos dificuldade em pensar atividades
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para todos os agrupamentos, e sentimos necessidades em trabalhar as diferenças, porque se o
agrupamento III e diferente do agrupamento I, porque uni-los sempre? Porque não trabalhar
algumas atividades dirigidas nos agrupamentos, com um maior tempo de atividade.
Acreditamos que a nossa prática educativa deve se assemelhar a prática defendida e
trabalhada na Creche/UFG, porque esta condiz com o que esperamos das instituições de
ensino e dos educadores, porque queremos e devemos lutar pela relação do cuidar e educar
com qualidade, garantindo à criança autonomia frente aos desafios e condições de refletir
sobre o mundo. Nosso ensino deve ser justo, crítico e não excludente, para que assim
possamos formar cidadãos conscientes da sociedade em que vivemos.

5. Referências
ANDRÉ, Marli E. D. A. Etnografia da prática escolar. Cap.1-2. 7ª edição. Campinas, SP:
Papirus, 1995.
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia de Ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez,
1992.
DEBORTOLI, José Alfredo Oliveira. LINHALES, Meily Assbú & VAGO, Tarcísio Mauro.
Propondo caminhos para a formação profissional: A Educação Física inserida no cotidiano
escolar e articulada à formação em serviço de professores da Educação Infantil. In: Congresso
Brasileiro de Ciências do Esporte, 12, 2001. Anais... Caxambú-MG. 2001
FUSARI, José Cerchi. O planejamento do Trabalho Pedagógico: algumas indagações e
tentativas de respostas. Série Idéias nº 8. São Paulo. 1992.
LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional . Lei nº 9394 de 20 de dezembro de
1996.
MARTINS FILHO, Altino José et al. Infância Plural: crianças do nosso tempo. Porto Alegre:
Mediação, 2006, 120p.
OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos et al. A organização do tempo e do espaço de
atividades. In: Creches: Crianças, faz de conta & Cia. Ed. Vozes, 1992.
OSTETTO, Luciana Esmeralda. Planejamento na Educação Infantil: mais que a atividade, a
criança em foco. In: OSTETTO, Luciana Esmeralda (Org.) Encontros e encantamentos na
educação infantil: partilhando experiências de estágios. Campinas-SP. 5ª edição. Papirus,
2006.
RODRIGUES, Anegleyce Teodoro. A didática e prática de ensino no contexto da formação
de professores de Educação Física: A experiência FEF/UFG. 2003

Anais do VI Congresso Goiano de Ciências do Esporte, Goiânia 10 a 12 de Junho de 2009.

5

SANTARÉM, Maria Solange Portela & CRUZ, Maricélia Silva da. Avaliação formativa na
educação

infantil.

Encontrado

no

site

PEDAGO

BRASIL.

http://www.pedagobrasil.com.br/pedagogia/avaliacaoformativa.htm . Acessado dia 24/8/2008.
SAYÃO, Deborah Thomé. A Educação Física na pré-escola: principais influências teóricas.
In: Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, 10, 1997. Anais...Goiânia-GO, p. 594-601.
1997
SILVA, Eduardo Jorge Souza da. A Educação Física como componente curricular na
Educação Infantil: elementos pra uma proposta de ensino. Revista Brasileira de Ciências do
Esporte, Campinas – SP, v.26, nº3, p. 127-142, maio. 2005
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1989

Anais do VI Congresso Goiano de Ciências do Esporte, Goiânia 10 a 12 de Junho de 2009.

