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APRESENTAÇÃO 

 

A XVI Semana da Pedagogia e o VIII Seminário de Formação Docente e 

Práticas Pedagógicas, com o tema: “A Arte de SER Professor”, têm como objetivo 

geral reunir acadêmicos, professores e profissionais da educação para refletirem sobre a 

Profissão “Professor” e suas práticas pedagógicas, através da análise das propostas 

apresentadas pelos palestrantes, promovendo o debate, a reflexão e a crítica sobre 

temáticas pertinentes à profissão, em especial a dos Pedagogos, como a diferenciação dos 

níveis e modalidades da educação e suas especificidades. 

A “Arte de Ser Professor” está ligada às habilidades e capacidades de cultivar 

terrenos, de transformar acomodações dirigidas para executar uma finalidade.  

A arte de ser professor está em saber trabalhar em equipe, na capacidade de 

desenvolver e manter a convivência com outras pessoas, na arte de mudar a vida para 

melhor com todas as responsabilidades sobre as escolhas. 

Quando se toma a decisão de ser professor, opta-se por exercer a profissão com 

o compromisso de dedicar para contribuir com a formação de gente. Com a ciência de 

saber que não irá consertar na escola os problemas da sociedade, mas que poderá colocar 

na sociedade pessoas que saberão resolver os problemas.  

A arte de ser professor é saber exercer a profissão pelo exemplo. É gostar de ler, 

de escrever, de expressar-se perante a sociedade, de saber falar, enfim, e saber ser 

professor com a dignidade da profissão. 

Com esse propósito a FAEST realizará o VIII Seminário de Formação 

Docente e Práticas Pedagógicas, com apresentação de resumos e painéis, oportunizando 

momento de reflexão e socialização de saberes, resultado de práticas realizadas em sala 

de aula, na gestão e na formação acadêmica e continuada dos profissionais da educação, 

estabelecendo um circuito entre o Ensino Superior e o chão da escola. 

 

Os organizadores. 
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AÇÃO PEDAGÓGICA INTEGRADA: A INSERÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

EDUCACIONAL NA COMUNIDADE ESCOLAR 
 

BRESCOVIT, Luiz Eduardo. 1 

OLIVEIRA, Matildes Aparecida Trettel de. 2 

luizedubrescovit@hotmail.com 

matildestrettel@hotmail.com  

 

Com o passar dos anos percebe-se uma grande preocupação das instituições de ensino em 

possibilitar ao aluno uma extensão do aprendizado, expandindo os horizontes da sala de 

aula e migrando para um novo conceito no qual o acadêmico possa desenvolver na prática 

suas habilidades adquiridas através da teoria aplicada. Tal metodologia está intimamente 

relacionada a disciplina de estágio supervisionado, no qual o acadêmico passa de 

educando para educador, sendo esta uma oportunidade de identificar, de maneira prática, 

todas as características da sua profissão, sejam elas favoráveis ou não. Essa experiência, 

embora dita como obrigatória, é parte do processo de aprendizado e faz com que o futuro 

profissional venha de encontro à realidade do mercado de trabalho, qualificando-o para a 

sua futura atuação. (RYAN E COLABORADORES, 1996) O estágio tem como objetivo 

principal a aplicação das competências e conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do 

curso a um contexto real, a ampliação do repertório teórico e do conhecimento ante a sua 

participação em uma série de experiências práticas, o ensaio de uma carreira profissional, 

identificar e reconhecer áreas pessoais e profissionais em potencial e àquelas que 

necessitam aprimoramentos e, também, desenvolver uma visão realista do mercado de 

trabalho atual, identificando suas mazelas e benefícios, além das oportunidades de 

trabalho disponíveis atualmente. (KNOWLES, 1988) (CARDOSO et al, 1996). A partir 

destes pressupostos, a disciplina de Ação Pedagógica Integrada do curso de Pedagogia, 

baseia-se no conceito de visão minuciosa do trabalho do professor regente nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, na coordenação pedagógica e gestora das escolas, 

visando o preparo do estagiário para futura atuação como professor regente e/ou gestor, 

além da elaboração do projeto referente às atividades a serem desenvolvidas no estágio 

de docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O estágio curricular é 

compreendido como processo de vivência prático-pedagógica, que aproxima o acadêmico 

da realidade de sua área de formação e o auxilia a compreender diferentes teorias que 

regem o exercício profissional. Conscientizar os acadêmicos da estrutura da escola, 

levando-os a discutir a respeito da organização escolar, através da observação das relações 

sociais e das relações de poder, levando em conta as dimensões humanas, técnicas e 

político-social dessas relações. O estágio objetiva a afirmação da aprendizagem como 

processo pedagógico de construção de conhecimentos, desenvolvimento de competências 

e habilidades sob processo de supervisão. Como metodologia de ensino, a disciplina 

                                                           
1 Licenciado em Educação Física pela Faculdade Assis Gurgacz (2008).  Especialista em Educação Infantil 

pelo Instituto da América Latina (2009). Participou do grupo de pesquisas GEPAFSCS (2009). Professor 

na FAEST - FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA nas disciplinas de Novas 

Tecnologias, Ação Pedagógica Integrada. 
2 Mestre em Educação – UFMT (2014). Licenciada em Pedagogia pela Faculdade de Educação de Tangará 

da Serra (1993). Especialista em "Currículo do Ensino Fundamental: aspectos teóricos e práticos - 

conteúdos e metodologias específicas". Prof. substituta da UNEMAT - Campus de Tangará da Serra, prof. 

da Faculdade de Educação de Tangará da Serra (UNISERRA) e da rede pública de educação do Estado de 

Mato Grosso. 
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compreende aulas teóricas, apresentação e elaboração dos projetos devidamente 

observados, dinâmicas de leitura e de grupos; apresentação ao grande grupo das 

atividades escritas em sala de aula; Estágio compreendido em 180hrs, da teoria em sala 

de aula até a vivência e realidade escolar aliando toda o conhecimento adquirido em sala 

de aula, colocando em prática na execução do estágio, utilizando o preenchimento de 

relatórios, um relatório teórico embasado em autores, concluindo com a entrega da pasta 

de estágio. Contudo, conclui-se que a disciplina de Ação Pedagógica Integrada do curso 

de Pedagogia da FAEST, tem caráter relevante na vida pessoal e profissional do 

educando, sendo essa uma oportunidade de aprendizado prático e portanto, indispensável 

para a qualificação do mesmo como futuro membro atuante do mercado de trabalho atual, 

bem como o responsável pelo futuro da educação no país. 

 

PALAVRAS CHAVE: estágio, pedagogia, profissão; 
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ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS NO AMBIENTE ESCOLAR 
 

ELIAS, Ângela Maria da Silva.3 

angellias@hotmail.com  

 

A arte de contar História no Ambiente Escolar é um projeto pedagógico que trata da 

prática de contação de história dentro da escola. Neste projeto os alunos da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental, 1ºciclo e 2º Ciclo, se reuniram, no período matutino, 

para ouvir a contação de história pela narradora Ângela Maria da Silva Elias e encenada 

pelos alunos do 2º C, 3ª F ao 3º Ano de Ensino Médio. Nessa atividade foi contada a 

história Adormeceu a Margarida - Aventuras Folclóricas. A história foi contada um 

capítulo por dia como acontece nas novelas. Os alunos receberam uma sacola contendo 

fichas de reprodução de texto, objetos e imagens referentes a história onde registraram e 

recontaram a narrativa ouvida, podendo usar a escrita, colagem, desenhos e preenchendo 

as fichas de acordo com a imaginação. Depois, cada aluno levou seu trabalho para casa e 

apresentou sua criação à família contando a história para todos os membros da família. 

Quando os alunos realizaram a atividade em casa, cada aluno gravou o momento da 

contação da história que realizou em casa e posteriormente, trouxe a gravação para a 

escola. Este projeto teve início em 1º de julho de 2015 e o objetivo foi envolver, num 

único momento pedagógico, todos os segmentos da escola: professores, alunos, equipe 

de apoio, administrativo e pais. O projeto proporcionou aos alunos situações de leitura 

compartilhada, desenvolveu habilidades na leitura, produção de texto e de se expressar 

em público. Cada vez que o professor realizava o momento de leitura o livro era 

apresentado aos alunos fazendo com que eles percebessem que ler é uma viagem 

maravilhosa e não apenas uma das atividades obrigatória da escola. O resultado do projeto 

foi gratificante, tivemos toda a equipe da escola dedicada as atividades, os professores 

engajados e os alunos comprometidos com todas as etapas. O encerramento dessa etapa 

do projeto aconteceu no dia 30 de setembro de 2015, com os vídeos que os alunos 

trouxeram editados e apresentados numa mostra de trabalho, numa noite especial, com 

direito a um jantar feito para os alunos e as famílias participantes, fazendo assim a 

interação entre a família e a escola. Nessa Mostra houve apresentação dos trabalhos 

realizados pelos alunos, depoimentos dos pais e uma retrospectiva da história que foi 

encenada. Diante dessa proposta, ao fazer avaliação do projeto junto com os professores, 

sentimos a necessidade de envolver os alunos e as famílias numa realidade mais próxima 

com suas vidas, onde pudéssemos resgatar as histórias contadas da época de infância dos 

pais e dos avós. A partir de então começamos outro projeto, desta vez, com a obra Bisa 

Bia, Bisa Bel, da autora Ana Maria Machado, em que os professores realizaram a leitura 

da história na escola, a partir de então, os alunos realizaram pesquisa com os pais e avós 

para saber como era a infância, as brincadeiras e as histórias que eles ouviram quando 

criança. A partir da pesquisa os alunos trouxeram seus relatos para a sala de aula e 

contaram aos colegas que ficaram muito contente. Essa será outra etapa do projeto que 

terá culminância com atividades para toda a comunidade escolar no mês de dezembro. 

 

PALAVRAS CHAVE: Leitura, cotação de histórias, interação, EE Ministro Petrônio 

Portela Nunes. 

                                                           
3 Licenciada em Letras/ Português e respectivas literaturas pela Universidade Federal de Rondônia. 
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A UTILIZAÇÃO DE GIBIS COMO MATERIAL DIDÁTICO NAS 

AULAS DE CIÊNCIAS NATURAIS 
 

PEREIRA, Lilian Rebecca.4 

lilianrebecca@hotmail.com  

 

Este trabalho visa mostrar aos professores que trabalham Ciências Naturais nos primeiros 

anos do Ensino Fundamental que historinhas de gibis podem ser um valioso recurso 

didático para trabalhar com os alunos quando abordam temáticas relacionadas ao 

currículo da disciplina, assim como livros didáticos, experimentos, aulas práticas, de 

laboratório, maquetes, tecnologias da informação (Tics), entre outros materiais. 

Analisando o universo infantil, foi possível verificar que personagens de revistas em 

quadrinhos entram mais cedo na vida da criança que a figura do próprio professor, pois 

foi possível encontrar os mais inusitados personagens em uma variedade de produtos de 

consumo como: alimentos, roupas, calçados, cosméticos, entre outros, ou seja, diversos 

personagens estão difundidos na cultura de massa antes mesmo da criança aprender a ler 

e ser alfabetizada. A utilização de gibis como metodologia diferenciada é uma prática 

curricular que vem sendo realizada no curso de Pedagogia da Faculdade de Educação de 

Tangará da Serra (Faest), na disciplina de Conteúdos e Metodologias de Ciências 

Naturais, na qual os acadêmicos são orientados a pesquisar e apresentar criticamente 

histórias de gibis da Editora Globo/Editora Maurício de Souza de diferentes edições, as 

quais possam apresentar ligação com os blocos temáticos orientados pelo Parâmetro 

Curricular de Ciências Naturais - PCN: ambiente, ser humano e saúde, recursos 

tecnológicos, terra e universo. A utilização de revistas em quadrinhos como proposta 

didática busca ampliar a ação educativa do futuro docente, oportunizando uma aula lúdica 

e criativa, o que torna possível o desenvolvimento de momentos reflexivos tanto para 

alunos quanto para professores, a partir de uma leitura apreciativa da mensagem contida 

nos desenhos ou na escrita da história a qual poderá abordar situações que estão presentes 

no nosso cotidiano. Dentro da perspectiva da proposta aqui apresentada, várias histórias 

já foram resgatadas e analisadas, sendo verificado nos gibis temas que abordam: lixo, 

reciclagem, poluição, cadeia alimentar, água, terra, higiene, puberdade, ecossistemas, 

reflorestamento, etc. Os temas já estudados foram registrados com diferentes personagens 

de Maurício de Souza como: Magali, Cascão, Mônica, Cebolinha, Chico Bento, Papa 

Capim, Franjinha, Piteco e Bidu. Nos gibis utilizados para este fim didático, foi observado 

que a maioria dos personagens trabalham histórias com a finalidade de valorizar o meio 

ambiente ou preservar a saúde, o que pode gerar uma aula de educação ambiental ou 

orientação corporal, dentre vários outros aspectos identificados. Diante do resultado 

positivo das atividades com os discentes do curso, criou-se expectativas para futura 

elaboração de um projeto onde esses gibis possam ser apresentados como sugestão 

didática para professores do ensino básico no Município de Tangará da Serra, assim 

como, poderão ser verificado os resultados desse recurso didático através da aplicação do 

material em aulas de Ciências com alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental, afim 

de que docentes e discentes possam encontrar uma infinidade de questões para serem 

discutidas, aprofundadas, diversificando com esse material, podendo elaborar novas 

metodologias para o uso dos gibis, na tentativa de aulas mais dinâmico ou eficaz, não se 

                                                           
4 Licenciada em Educação Física - UFMT (2007). Lic. e Bacharelada em Ciências Biológicas -  UNEMAT 

(2007). Esp. Educação Ambiental - UCB (2009). Ms. Ciências Ambientais pela UNEMAT (2011) 

http://www.uniserratga.com.br/
mailto:lilianrebecca@hotmail.com
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prendendo somente ao livro didático escolhido pela escola e proporcionando aos alunos 

elaborar novas histórias. 

 

PALAVRAS CHAVE: Ciências, gibis, material didático. 
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BRINCANDO E APRENDENDO – ENSINANDO ATRAVÉS DA 

LUDICIDADE 
    

 NOGUEIRA, Célia Alexandre.5  

SANTOS, Maria da Conceição Barroso da Silva6 

celiaalexandre2009@hotmail.com  

mariabarroso201@gmail.com  
 

Procurando buscar formas mais estimulantes para ensinar, e, seguindo as Orientações 

Curriculares da Secretária Municipal de Educação de Tangará da Serra, vimos a 

necessidade de desenvolver este projeto que aborda vários conceitos matemáticos, bem 

como alfabeto e vogais, utilizando os jogos como recurso pedagógico a serem trabalhados 

na educação infantil. Nota-se que, através deles, de maneira divertida e espontânea as 

crianças aprendem brincando, e que para elas o jogo torna mais interessante e prazeroso 

que uma atividade formal, produzindo até melhores resultados.  Conforme Adriana 

Friedmann (2012): “O jogo é uma atividade prazerosa – o prazer lúdico seria a expressão 

afetiva da adaptação do eu do indivíduo ao real (quando a criança se adapta à realidade 

do jogo, ela o demonstra por meio de expressões de prazer.)”. Através do jogo a criança 

se sente mais motivada para as atividades de registro. Observa-se também que elas 

compreendem melhor o conceito de regras, saber esperar sua vez, entender e aceitar o 

vencer ou perder, reduzem o egocentrismo e passam a desenvolver o espírito de 

cooperação entre o grupo, transformando o egocentrismo inicial em reciprocidade. Este 

trabalho foi desenvolvido com crianças de 4 anos de idade, das turmas de Pré I, do CME. 

Tânia Arantes Junqueira, no ano de 2014. Através da realização de uma série de 

atividades norteadas por jogos pedagógicos, envolvendo: vogais, alfabeto, cores, números 

(0 a 10), e formas geométricas, percebemos que foi possível proporcionar uma 

aprendizagem diferenciada e prazerosa para o aluno, sendo também uma forma de 

estímulo de seu interesse para com as atividades propostas diariamente. Antes de fazer o 

registro formal da atividade, procuramos introduzir o que estava sendo proposto através 

de um jogo ou uma brincadeira. Dentre muitas outras, podemos destacar as habilidades 

que foram desenvolvidas: Promoção da socialização, cooperação e cultura de pares; 

Identificação e reconhecimento do alfabeto, vogais, números e quantidades, formas 

geométricas e cores; Identificação da inicial do nome dentro do alfabeto; 

Desenvolvimento da linguagem oral; Compreensão da relação entre número e quantidade; 

Estimulação da coordenação motora; Compreensão e respeito às regras; Observação da 

sequência numérica; Desenvolvimento da atenção e concentração. Foram utilizados 

diversos jogos pedagógicos, mostrando que é possível aprender brincando, conforme 

Alícia Fernandez (2001) “Aprender é quase tão lindo quanto brincar”. Percebe-se que 

através dos jogos, o educador poderá diagnosticar determinados comportamentos dos 

seus alunos e do grupo, em geral; descobrir o nível de desenvolvimento em que se 

encontram saber os valores, interesses, e as necessidades para resolver seus conflitos, 

procurando estimular o desenvolvimento propondo um desafio com as atividades 

adequadas. Inicialmente, apresentamos o jogo e explicamos as regras para as crianças.  

Obtivemos um resultado muito positivo em relação à aprendizagem e ao estímulo que as 

                                                           
5 Formada em Pedagogia – UNEMAT/ 2001. Especialista em Gestão Escolar – ICE/ 2003.   
6 Formada em Pedagogia - ITEC/2007. Especialista em Atendimento Educacional Especializado – 

FIC/2014.  
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crianças tinham em aprender desta forma, sempre pediam para repetir os jogos que mais 

gostavam. Os jogos utilizados como instrumento de aprendizagem foram: Amarelinha 

com números, cujo objetivo era desenvolver a coordenação motora, relacionar numerais 

e quantidades, reconhecer as cores e a sequência numérica. Este jogo continha números 

de 0 a 10, com representação das quantidades, sendo cada número de uma cor. O aluno 

jogava um dado sobre o tabuleiro da amarelinha, e, onde o dado caia, tentava identificar 

o número e a cor, e todos faziam a contagem da quantidade relacionada ao número; 

Boliche com o alfabeto, com o objetivo reconhecer a inicial do nome dentro do alfabeto; 

aprimorando a coordenação motora. O jogo foi construído com garrafa pet que continha 

uma letra. A criança tinha que derrubar a garrafa que continha a inicial do seu nome; Jogo 

das vogais, com o objetivo de reconhecer as vogais trabalhadas. Este jogo foi 

confeccionado com sucata, utilizando caixa de pizza e potes de iogurte. A criança 

movimentava a caixa de pizza até que a bolinha de gude entrasse em uma das casinhas 

feitas com o pote de iogurte. Em seguida, identificava a vogal que estava na casinha; Jogo 

de argolas das vogais, com o objetivo de reconhecer as vogais trabalhadas e aprimorar a 

coordenação motora. Jogo confeccionado com latinhas de refrigerante vazias. A criança 

recebia argolas e, a uma distância estipulada, jogava a argola tentando pegar a latinha 

onde estava uma vogal. Quando acertasse a argola ou derrubasse a lata, tentava identificar 

a vogal nela contida; Encaixe com figuras geométricas; o objetivo era reconhecer as 

formas geométricas trabalhadas estimulando o trabalho em equipe. Sobre a mesa foi 

disposto um desenho construído com formas geométricas, confeccionado em papel 

cartão. Numa caixa ao lado, foram dispostas as figuras geométricas que formasse o 

desenho, confeccionadas em EVA. As crianças observavam a posição em que a figura 

estava disposta no desenho, para que conseguisse montar da forma correta. Brincar é de 

suma importância, os educadores precisam ser menos controladores das brincadeiras e o 

que eles desejam aprender. Vimos que foi possível fazer a construção de vários jogos 

utilizando materiais descartáveis. O planejamento através dos jogos torna a aprendizagem 

mais significativa para o aluno e prazerosa para todos os envolvidos nesse processo.   

 

PALAVRAS CHAVES: Aprendizagem, Jogos, Ludicidade. 
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CONFECÇÕES DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO EM 

SALA DE AULA 
CUNHA, Fátima Leite.7 

SOUZA, Terezinha Leite de.8 

fafalcunha@hotmail.com 

terezinhalsousa@hotmail.com 
 

Projeto de confecção de materiais decorativos para sala de aula da Educação Infantil, com 

confecção de painel, cartazes de chamadinha, quantos somos, identificação de sala, rotina 

diária, calendário e tempo, foi desenvolvido na Faculdade de Educação de Tangará da 

Serra – FAEST, no período de 09 de maio a 27 de junho do ano de 2015, com o intuito 

de auxiliar acadêmicos do curso de pedagogia e demais professores, tanto num ambiente 

de sala de aula atrativo aos olhos das crianças como ao desenvolvimento do trabalho do 

professor. De acordo com Referências Curriculares Nacionais da Educação Infantil - 

RCNEI (1998) a organização da rotina do dia a dia da escola é “considerada como 

instrumento de dinamização da aprendizagem, facilitador das percepções infantis sobre o 

tempo e o espaço, uma rotina clara e compreensível para as crianças é fator de segurança”, 

dessa forma buscou-se explorar e ampliar as habilidades dos professores e acadêmicos, 

na confecção da decoração para a sala de aula, reconhecendo que a organização do espaço 

físico auxilia o trabalho do professor como também ajuda na aprendizagem da criança. O 

desenvolvimento do projeto foi trabalhado de forma  concreta, buscando ampliar a 

criatividade, habilidades e o conhecimento dos acadêmicos e proficionais da educação. O 

site Cantinho da Tia Fabíola (2015), apresenta uma definição precisa da importância de 

decorar o espaço escolar, devido às crianças passarem boa parte do seu dia na escola, “por 

isso criar um ambiente em que a criança possa se sentir acolhida é fundamental para que 

ela se divirta e aprenda com mais facilidade. E decorando o ambiente com temas infantis 

sempre torna o ambiente mais alegre para todos”. A rotina de atividades se faz necessário 

na Educação Infantil, e sem uma decoração que oriente e auxilie o professor, dificulta ou 

torna quase impossível o bom trabalho do professor. Devido a grande importância da 

decoração da sala de aula na Educação Infantil, para o bom desenvolvimento do trabalho 

do professor e para a aprendizagem do aluno, é que esse projeto foi organizado e 

desenvolvido, buscando auxiliar os profissionais e futuros profissionais da educação na 

elaboração e na escolha da decoração de sua sala, observando pontos estratégicos que 

contribuam, no decorrer do ano letivo, a alcançar os objetivos propostos na aprendizagem 

do seu aluno. Os resultados obtidos foram satisfatório, contando com a participação de 

profissionais da educação básica e os demais acadêmicos do curso de pedagogia. Todos 

os participante se empenharam para aprender como trabalhar em sala de aula com os 

material confeccionado, pois para cada material foi criado objetivos e metodologias a 

serem trabalhadas com as crianças, não sendo só peça decorativa e sim um instrumento 

pedagógico, também desenvolveram suas habilidades e criatividade na hora da confecção 

dos materiais, fazendo acima de tudo, troca de experiências entre os profissionais. 

 

PALAVRAS CHAVE: Materiais pedagógico, decoração, rotina escolar. 

                                                           
7 Pedagoga, especialista em Educação Infantil e Alfabetização. Professora da Educação Infantil/SEMEC/ 

CME.  
8 Pedagoga, especialista em Educação Infantil e Alfabetização. Professora da Educação Infantil – 

SEMEC/CME  
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EXPLORAÇÃO DOS CANTINHOS PEDAGÓGICOS 
 

GÓES, Deusani da Silva 9 

SOUZA, Keziane Rodrigues Borges de 10 

deusany_tga@hotmail.com  

keziannetga2011@hotmail.com  
 

As práticas pedagógicas desenvolvidas na educação infantil devem propiciar o 

desenvolvimento integral da criança, o professor precisa buscar métodos de trabalho 

dentro do eixo norteador que é interações e brincadeiras, trabalhar de forma lúdica, 

envolvendo o brincar, o cuidar e o educar, pois a criança aprende quando se sente à 

vontade e gosta do que está fazendo, quando ela tem ao seu dispor um ambiente acolhedor 

e quando interage com a turma. Em um dos encontros da formação continuada de 

professores promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), foi 

abordado a importância das atividades de livre escolha, uma das sugestões dadas foi usar 

os “cantinhos”, que são espaços criados com vários tipos de materiais, e que depois de 

prontos as crianças podem escolher onde querem brincar, esses cantinhos podem ser 

desenvolvidos de diversas maneiras, na sala de aula ou no espaço externo. De início 

desenvolvemos na sala de aula uma vez na semana com diferentes opções, na turma de 

maternal III do C.M.E Tânia Arantes Junqueira. Durante a exploração dessas atividades 

foi possível perceber o interesse e alegria de cada criança por um determinado cantinho, 

com isso consegue desenvolver sua criatividade, sendo ela mesma sem interferência do 

adulto, viajando no mundo da imaginação e criando novos sentidos as brincadeiras. Nos 

cantinhos montados na sala de aula, usamos o da construção com blocos de montar em 

tamanho grande e também confeccionados com caixa de leite, os primeiros a se interessar 

foram os meninos, fizemos o cantinho de massinhas coloridas, onde as crianças se 

divertiram muito. No cantinho do faz de conta, as crianças brincaram de casinha, com 

geladeira, fogão, armário e pia, todos confeccionados com materiais reciclados, fizeram 

comidinha, lavaram e guardaram a louça, na sala sentaram nas cadeiras e assistiram 

televisão, observamos que elas levantavam para ir trocar de canal, uma coisa muito 

interessante foi que nenhuma delas pediu o controle remoto.  O cantinho preferido das 

meninas foi sem dúvida o da beleza, elas amaram ficar na frente do espelho se maquiando, 

nesse canto tem secador, chapinha, maquiagem, bijuterias, entre outros. Nas brincadeiras 

livres desenvolvidas nos cantinhos, as crianças têm liberdade para criar e explorar, nesse 

momento há um desenvolvimento intelectual, e ela aprende sem perceber, de maneira 

prazerosa e divertida.  No momento do faz de conta, a criança recriou situações do seu 

cotidiano, sendo assim o modo como elas brincavam e o que conversavam dependendo 

da cultura na qual está inserida. Nesses momentos onde foram escolhidos os cantinhos 

para brincar e qual grupo interagiram e aproximaram fantasia e realidade, expuseram seus 

sonhos e desejos construindo a cultura de pares, que permitiu conhecer outras realidades, 

percebendo o mundo de maneira diferente e constantemente recriando os significados. 

Para desenvolvermos as brincadeiras com as crianças foi preciso ter: sensibilidade, 

entusiasmo, determinação e competência. Estimular a criança a participar de brincadeiras 

foi uma ótima oportunidade de adquirir experiências que ajudaram a amadurecer 

                                                           
9 Licenciada em Pedagogia – ULBRA/ 2010; Pós-graduação em Psicopedagogia - FIVE em Várzea Grande/ 

2010; Professora na Rede Municipal de Ensino de Tangará da Serra – MT. CME 
10 Licenciada em pedagogia – UNOPAR/2015; Auxiliar de desenvolvimento infantil na Rede municipal 

de Ensino de Tangará da Serra- MT. CME  
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emocionalmente as etapas de sua vida. Na proposta dos “Cantinhos” o professor não deve 

interferir na brincadeira, pode apenas mediar quando necessário, para resolver os atritos 

que possa surgir entre as crianças, na nossa sala pensamos que isso ocorreria, porém nos 

surpreendemos, pois elas se organizaram e não houve brigas. Baseado em Piaget, 

podemos afirmar que a brincadeira de faz de conta ou jogo simbólico permite o 

desenvolvimento integral da criança, nos aspectos cognitivo, afetivo e social, sendo assim 

no futuro ela será um adulto equilibrado que conseguirá vencer os obstáculos que surgir 

em sua vida com mais facilidade.  

 

PALAVRAS CHAVE: Brincadeiras livres, criança, imaginação. 
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FICA FÁCIL APRENDER A LINGUAGEM DA ÁLGEBRA NA 

SITUAÇÃO PROBLEMA 
                  

 BONÁDIO, Márcia Aparecida.11  

marciabonaldiotga@hotmail.com  
 

 

O trabalho refere-se a uma experiência realizada com os alunos do 8º Ano A e C do CME 

Dom Bosco, sobre a importância do estudo da álgebra para representar e resolver 

problemas, expressar relação entre grandezas e generalizar propriedades. Esta atividade 

é ensinada aos alunos do ensino fundamental, especificamente do sexto ao nono ano. 

Sempre percebi que os alunos têm muitas dificuldades de relacionar o conteúdo com uma 

situação problema e expressá-la através da linguagem algébrica. Diante desse desafio 

desenvolvi algumas técnicas para que os alunos conseguissem entender a importância de 

compreender a leitura matemática e assim contextualizar o problema, bem como, 

decodificar e solucionar a situação usando uma expressão algébrica. Usando uma 

proposta de atividade do livro didático Praticando Matemática, (2012) de Alvaro 

Andrini e Maria José Vasconcellos. Resolvemos, primeiramente, através de tentativas e 

o uso da aritmética, e finalmente solucionando com equações do 1º grau. A atividade foi 

desenvolvida em etapas na sala de aula, culminando em apresentação para toda a escola 

na I Mostra de Matemática, realizada no final de setembro de 2015. Todo o trabalho foi 

com apresentação de situação problema onde a solução seria através dos sistemas de 

equações do 1º grau. O problema (oito alunos do 8º ano formaram um grupo de estudos. 

Quantas moças e quantos rapazes há nesse grupo se o número de moças é igual ao triplo 

do número de rapazes), foi resolvido no quadro por várias tentativas usando as sugestões 

dos próprios alunos, depois foi apresentada a solução através da álgebra. A partir de então, 

outras atividades foram passadas (exemplo: Em um estacionamento há carros e motos 

num total de 12 veículos e 40 rodas. Indique a quantidade correta de carros e motos.) 

envolvendo os sistemas de equações com o objetivo dos alunos adquirirem técnica e 

habilidade para resolve-los. Também houve muitas leituras do próprio livro didático de 

situações problemas envolvendo o conteúdo, em seguida o treino da solução. No outro 

momento, organizamos a sala em grupos, com máximo 3 alunos, para que eles criassem 

situação problemas contextualizada e depois fossem representadas e resolvidas por meio 

de um sistema de equações. Foi disponibilizada uma aula para que os grupos 

imaginassem, criassem e passassem para o papel a ideia do problema. Duas aulas para 

que o professor lesse os problemas elaborados e, quando necessário, ajudasse o grupo 

reorganizar a ideia. Sugiram vários tipos de problemas, envolvendo situações vivenciadas 

por eles no dia a dia outros grupos usaram as ideias das atividades do livro didático 

Praticando Matemática só trocando as quantidades e todos os grupos apresentaram o 

resultado do trabalho. Na apresentação dos grupos para a sala, os alunos interagiram na 

leitura dos problemas contextualizados, ajudavam os colegas corrigindo e dando sugestão 

para que os mesmos melhorassem, quando necessário.  Os alunos conseguiram entender 

que a álgebra vem para somar e não para substituir conhecimentos anteriores. Os alunos 

que apresentaram os problemas na amostra de matemática da escola, sentiram-se 

responsável na hora de falar das suas criações para outras turmas, exercitando o diálogo 

e a argumentação no momento de expor estratégias de resolução, instigando a curiosidade 

                                                           
11 Licenciada em matemática, Professora da rede pública municipal lotada no CME Dom Bosco.   
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dos visitantes. Com essa metodologia obtive grande melhora na interpretação e na 

resolução de problemas no conteúdo “sistemas de equações”. Percebendo a capacidade 

de criação dos alunos de trabalhar de forma colaborativa, testando, solicitando auxilio 

enfim, desenvolvendo o pensamento algébrico de uma maneira prática e lúdica.  

 

PALAVRAS - CHAVE: Matemática, álgebra, situação problema, CME Dom Bosco.  
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MOMENTO DA HISTÓRIA E UMA VIAGEM DE 

CONHECIMENTO E DE FANTASIA 
 

PAVEI, Adriana Manenti 12 

GONÇALVES, Irene Bezerra da Silva.13 

irenebezerra_familia@hotmail.com  
 

E através da imaginação e da fantasia que as crianças começam a interpretar e assimilar 

a realidade, para elas as histórias como os contos de fadas fazem aflorar vários 

sentimentos como: emoção, alegria, medo, raiva, curiosidade e criatividade e levam as 

crianças a relacionar o que acontece com as personagens com o mundo que elas vivem. 

As histórias são ferramentas extraordinárias para o desenvolvimento das crianças nesta 

faixa etária, pois são as oportunidades de desenvolver a linguagem oral e a escrita mesma 

que ainda não seja na forma convencional. Lembramos sempre que é importante para a 

formação de criança ouvir muitas histórias, quando mais for proporcionada a criança o 

mundo das historinhas, mais chances as crianças terão de recontar o que ouviram. Ouvir 

e recontar é o início da aprendizagem para ser leitor, e ser leitor é ter um caminho 

absolutamente infinito de descobertas e compreensão do mundo. As experiências que 

foram vivenciadas, e aqui serão relatadas, enriqueceram o cotidiano da sala de aula 

trazendo o brilho da criatividade e das múltiplas percepções significativas das crianças, a 

partir das variadas narrativas, onde as mesmas participavam ativamente no decorrer das 

atividades proporcionadas para elas. As histórias são artes muito importantes, pois é 

através delas que conhecemos fatos, adquirimos experiências e nos despertamos para 

gostar de ler. Na escola trabalhamos as histórias de forma prazerosa e lúdica, com teatros, 

dramatizações, extrapolando as histórias dos livros e buscando em seus entremeios 

situações que a criança possam vivenciar, por exemplo inserimos nas histórias que 

contamos, receitas, passeios pela creche, construção de materiais reciclados, fantoches, 

cenários, máscaras, pinturas, mímicas, fantasia, poesia, parlendas, músicas entre outros, 

todas as atividades deixaram as crianças maravilhadas com tudo que presenciavam. As 

turmas tiveram a sua disposição um acervo de livros na sala de aula, possibilitando assim, 

a escolha de suas leituras e contato com vários gêneros escritos, elas participaram de 

diversas situações na qual puderam contar e recontar histórias e ouvir os colegas contarem 

suas narrativas, à sua maneira, ainda que não o façam de maneira convencional recontar 

o que entendeu. No momento do conto das histórias foram feitos vários tipos de 

experiências, cada turma agiu de forma diferente, uma turma observava mais as surpresas 

que eram colocadas na sala, referente às histórias a outra turma, demoravam um pouco 

mais para perceber que tinha algo exposto na sala e participaram com muito entusiasmo. 

As crianças desenvolveram o gosto pela riqueza e o colorido dos livros infantis, a qual as 

imagens chamaram a atenção e a concentração de cada um no momento da roda da 

história despertando a curiosidade e a linguagem no momento do reconto, desenvolvendo 

assim a aprendizagem significativa ao universo infantil. Cabe ainda salientar que a 

                                                           
12 Licenciada em Pedagogia – ITEC/ 2009; Pós-Graduação em Psicopedagogia – ITEC/ 2010; Pós-

Graduação em Educação Infantil – FAEST- UNISERRA/2013. Professora de Educação - SEMEC/ CME 

Irmã Maris Stella;  
13 Licenciada em Pedagogia – ITEC/ 2009; Pós-Graduação em Psicopedagogia – ITEC/ 2010; Pós-

Graduação em Educação Infantil - FAEST- UNISERRA/2013. Professora de Educação Infantil – SEMEC/ 

CME Cecília Maria de Barcellos;  
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literatura influência a formação do ser humano não apenas no âmbito da educação formal, 

mas especialmente na construção da afetividade e da inteligência, podendo auxiliar as 

crianças a mudar de comportamento ao longo da sua vivencia com as histórias e as 

ludicidades que ajudam as mesmas a se relacionar melhor com tudo que lhe cercam. 

 

PALAVRAS CHAVE: Aprendizagem, Imaginação, Experiências. 
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MOVIMENTO: QUEBRA – CABEÇA DAS PARTES DO CORPO 

HUMANO 
RAMPIM, Valdinéia Estevão.14 

neiameell@hotmail.com  

 

O lúdico é parte integrante do mundo infantil da vida de todo ser humano. Os jogos e 

brinquedos fazem parte da infância, onde a realidade e o faz de conta intercalam-se. As 

brincadeiras passam a ser atividades de ensino que permitem colocar uma ação, um 

pensamento, buscando novos conhecimentos. Pode-se dizer que a atividade lúdica 

funciona como um elo integrador entre os aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais, 

portanto a partir do brincar, desenvolve-se a facilidade para à aprendizagem, o 

desenvolvimento social, cultural e pessoal e contribui para uma vida saudável, tanto 

física, quanto mental. Foi nesta perspectiva que desenvolvemos nossa prática, embasada 

no lúdico como instrumento facilitador no processo de ensino aprendizagem. Uma vez 

que as atividades realizadas na Educação Infantil têm como objetivo atingir o 

desenvolvimento total da criança nos aspectos motores, afetivos e sociais. Partindo do 

princípio de que brincando se aprende escolhemos para relatarmos as brincadeiras, que 

são tão importantes no desenvolvimento das crianças, pois proporcionam vivenciar o que 

realmente acontece no dia-a-dia, quer seja em nossas casas, no trabalho ou quando saímos 

para o passeio, proporcionando interação, conhecimento de mundo, respeito as regras e 

ao semelhante e permitindo a nós professores a observação do desenvolvimento das 

crianças de forma integrada. A brincadeira escolhida para este relato foi o Quebra-

cabeça das partes do corpo humano. Para o desenvolvimento dessa atividade 

começamos com a roda de conversa sobre o corpo e a importância de suas partes, 

questionamos as crianças quanto ao nome e a utilização de cada órgão que compõe o 

corpo humano. Frisamos a importância de sermos perfeitos e o respeito que devemos ter 

com aqueles que não são. Em seguida exploramos várias músicas infantis, que são 

excelentes formas de interação com os demais eixos de trabalho, ou seja, a música 

acrescenta diversas atividades pedagógicas na Educação Infantil, contribuindo para que 

o aprendizado fosse prazeroso, divertida, e espontânea, proporcionando o 

desenvolvimento da criança sem que ela perceba. Utilizamos as músicas infantis que 

contempla o tema do corpo humano tais como: O Boneco Pirulito, Cabeça Ombro 

Joelho e Pé, e por fim a música que eles mais gostaram Minha Boneca de Lata. Esta 

atividade nos proporcionou a realização de um jogo de quebra-cabeça feito em tamanho 

especial confeccionado com E.V.A. da imagem de uma menina e de um menino com as 

partes do corpo separadas. As crianças eram chamadas uma a cada vez para montar o que 

estava faltando para completar a imagem, a brincadeira rendeu vários questionamentos 

em torno das partes do corpo humano que as crianças não conheciam como a coxa e o 

antebraço, pois achavam que tudo era braço. Esta atividade oportunizou o conhecimento 

do nosso esquema corporal. Percebemos que a aquisição deste conhecimento foi 

desenvolvida no dia em que as crianças foram deitadas em folhas de papel pardo e nós 

professores fazíamos o desenho do corpo de cada uma, em seguida as crianças com pincel 

atômico completavam em seu corpo o que estava faltando, neste momento as mesmas nos 

questionavam sobre sua coxa e o antebraço riscado no papel, elas completaram a imagem 

com olhos, boca, nariz, cabelos, mãos e pés. Ao final cada criança levou sua atividade 

(seu autorretrato) para casa. Outra atividade foi a confecção de um boneco gigante feito 
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de TNT. Uma criança foi escolhida para deitar sobre o tecido de TNT seu corpo foi 

riscado, em seguida recortamos e colamos com cola quente. As crianças encheram o 

boneco com espuma picada e finalizamos colocando os olhos, boca e cabelos. Este boneco 

ganhou nome e permanece com a turma na sala. O trabalho realizado foi extremamente 

lúdico e a sala de aula foi o grande laboratório para o desenvolvimento integral da criança. 

É importante destacarmos que as brincadeiras não são meros passatempos. Ela contribui 

para o desenvolvimento das crianças, promovendo o processo de socialização, descoberta 

e de construção de mundo. 

 

PALAVRAS CHAVE: Lúdico, criança, movimento. 
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O MUNDO MÁGICO DAS NARRATIVAS 
 

OLIVEIRA, Erci Gonçalves de.15 

GARCEZ, Sirlei Mendonça.16 

erci_oliveira@hotmail.com 

sirleigarcez@hotmail.com  
 

As práticas pedagógicas na Educação Infantilt têm como eixo interações e brincadeiras. 

As atividades foram realizadas de forma lúdica, onde a criança vivenciou cada momento 

tornando significativo para a sua aprendizagem. As habilidades trabalhadas foram 

interdisciplinar, ou seja  uma determinada atividade a criança estava se desenvolvendo 

em todas as àreas do conhecimento. Todos os dias trabalhava a roda de interação, 

desenvolvendo a oralidade, percepção, socialização, imaginação. Nas atividades de 

movimento buscamos resgastar as brincadeiras de antigamente  como pular corda, 

amarelinha, dança da cadeira entre outras e jogos. Outra prática de bastante importância 

para o nosso planejamento foram as narrativas que nos possibilitou vivências que 

permitiram as crianças pensar, explorar, sentir, construir, criar e atuar na construção de 

seus saberes. As histórias auxiliam na aprendizagem, e no desenvolvimento integral da 

criança, é importante para a formação de hipóteses, estimula o intelecto e suscita o 

imaginário infantil, desenvolve sua personalidade em todas as etapas do seu 

desenvolvimento. Nesta perpespctiva com as narrativas iniciamos o projeto Pequenos 

leitores, pois na Educação Infantil a literatura se faz presente a todo momento. Foi 

gratificante esse trabalho com as crianças. Relatamos aqui um breve descrição das etapas 

realizada até esse momento do projeto. Trabalhamos a narrativa A Galinha Ruiva, nas  

turmas do maternais III, levamos para sala de aula uma caixa surpresa, dentro estava 

vários ovos junto com alguns capins secos, e pedimos para que cada criança, uma por sua 

vez, colocassem a mão e falasse o que teria dentro da caixa. Em seguida abrimos a caixa 

e fomos questionando-os até chegar a galinha. No fundo da caixa tinha o livro da história 

AGalinha Ruiva, então contamos a história com muito entusiasmo, dando ênfase em 

diferentes aspectos. Em outro momento saimos próximo da escola para procurarmos 

graminhas para montarmos um ninho que foi montado junto com as crianças em uma 

caixa de papel na sala de aula. Colocamos uma galinha de enfeite sobre os ovos no ninho 

e assim fomos explicando como a galinha chocam os ovos e como nascem os pintinhos. 

Cada dia foi realizado um trabalho, surgia uma  nova descoberta com essa narrativa. 

Depois quebramos os ovos para observação da clara e gema, degustamos ovos cozidos, e 

aproveitamos as cascas para fazer colagem. Fizemos a corrida do ovo na colher na quadra. 

Recontamos a história com os alunos utilizando fantoches. Confeccionamos quebra-

cabeça de papelão pintado pelas crianças, Fizemos painel coletivo, exploramos outros 

animais que viviam com a Dona Galinha. No parque exploramos os espaços com 

animaizinhos de brinquedos, cavalinhos, vacas, bois, cachorros, gatos, elefantes, 

carneiros, bodes, galinhas, galos, onça, leão, tigre, girafa, jacarés. Separamos os animais 

que vivem perto do homem e os que vivem nas florestas. Comparamos os tamanhos dos 

ovos de galinha, codorna e pata. Os alunos pintaram animais em  caixas grandes de 

papelão para confecção de jogos diversos. Brincamos de imitar os sons e como os animais 

se locomovem. Utilizamos músicas com coreografias sobre animais. Construimos ovos 

com jornais para ilustração da música A galinha do vizinho e com ela trabalhamos 

                                                           
15 Licenciada em Pedagogia. Professora da rede pública municipal – SEMEC. 
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contagem do números. Exploramos também a espiga de milho, descascamos, comemos 

milho verde cozido, fizemos bolo e desgustamos, e debulhamos milho seco. Explicamos 

também para as crianças que além de servir de alimento os grãos de milho são 

responsáveis pelo surgimento de novas plantas. Elas foram sensibilizadas sobre a 

importância do sol e da água para o crescimento das plantas, assim como o cuidado com 

as mesmas. Durante todo o processo de diálogo as crianças trouxeram experiências de 

suas vivências e relataram que a mãe cuida das plantinhas em casa, dá água à elas. As 

colocações das crianças trouxeram a experiências que confirmavam as informações que 

elas estavam vivenciando na escola. Foi muito bom trabalhar essa narrativa, pois as 

crianças vivenciaram cada momento com muita atenção, deslumbramento e prazer, 

enriquecendo nosso trabalho como professor e proporcionando vários momentos para o 

registro. Tiramos muitas fotos, confeccionamos materiais em relação a histária com 

desenhos livres, entre outras. Ouvir histórias é viajar pelo mundo dos livros e da 

imaginação, encantando e  despertando no aluno a curiosidade e o desejo por novas 

descobertas de aprendizagem. 

  

PALAVRAS CHAVE: Narrativa, cantinho pedagógico, criança. 
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O PROGRAMA MAIS EUCAÇÃO EM TANGARÁ DA SERRA: 

Caso do Centro de Ensino Fabio Diniz Junqueira e Gentila Susin 

Muraro 
GASPAR, Lucimar Alves17. 

GASPAR, Jadson B.18 

 lu33geo@gmail.com 

jadsongaspar@hotmail.com 

 

O Programa Mais Educação surge diante do anseio de mudança do tempo do aluno na 

escola, surge necessidade de ampliar a permanência do mesmo no ambiente escolar. 

Assim este relato tem como finalidade esclarecer sobre a proposta nova de ensino integral 

que visa contribuir com o processo do ensino aprendizagem de forma concreta na vida 

escolar do educando. E foi com este intuito que o Governo Federal criou um Programa 

Mais Educação para tentar aumentar o índice do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica - IDEB, diminuir os índices de evasão, abando escolar, de reprovação e diminuir 

os riscos sociais. O programa visa ofertar alternativas que possibilitem maiores e 

melhores índices de aprendizagem do ensino fundamental da educação básica. Essa 

pesquisa propõe avaliar o impacto e aceitação, que o Programa Mais Educação teve nas 

escolas Fabio Diniz Junqueira e Gentila Susin Muraro, entre os anos de 2011 e 2014. Esse 

Programa foi criado no ano de 2007, mas passou a funcionar no ano de 2008. A ideia de 

Educação Integral no Brasil, teve seu ponto de partida no início do século XX. Foi então 

que essa proposta começou a ter sua maneira de ser pensada e trabalhada, fazendo assim 

com que se tomasse um corpo, uma forma para que fosse trabalhada na educação 

brasileira. Esse trabalho em conjunto com a escola, deve ocorrer para evitar que aconteça 

fracasso da escola e dê oportunidade para os jovens se desenvolverem, mas esse sem 

dúvida é um novo desafio da educação pública brasileira, pois há uma crise constante que 

ocorre em diferentes setores nacionais, que de maneira direta e indireta influenciam na 

educação. Essas crises fazem com que fique difícil um maior investimento na Escola 

Integral. Diante desse quadro surge a dificuldade de implantação, uma por recursos que 

chegam de forma limitada e outra da aceitação por parte da sociedade e da escola 

contemplada. O Programa Mais Educação, disponibiliza vários recursos, que são 

destinadas a escola, que ele foi inserido, visando sempre o objetivo da melhoria de 

aprendizagem, de forma que a criança fique na escola no contra turno, dessa forma a 

criança aprenderá mais com essa ampliação de carga horária nas diferentes oficinas 

oferecidas pelo Programa. Um dos objetivos desse trabalho foi verificar, se com a 

implantação do Programa, em ambas as escolas, houve melhora no ensino e melhora nos 

índices do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, fato esse que vem ao 

encontro com um dos objetivos do Programa. Para realizar a pesquisa de campo, foi 

aplicado um questionário que pôde mostrar como o programa é entendido pela 

comunidade escolar envolvida, confrontando com as abordagens teóricas do programa. 

Já nos resultados encontrados, foi possível verificar, que o Programa trouxe muitos 

benefícios as escolas citadas, tais como diminuição da evasão escolar e aumento dos 

índices referentes ao IDEB, mas em contra partida o Programa Mais Educação não teve 
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a aceitação esperada pelo governo e nem acarretou melhorias com notas e como 

consequência a diminuição da taxa de reprovação também não foi atingida. 

 

PALAVRAS CHAVE: Educação Integral, índices de evasão e IDEB. 
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O PRAZER QUE AS CRIANÇAS TÊM EM APRENDER ESTÁ NA 

CAPACIDADE QUE OS PROFESSORES TÊM EM IMAGINAR E 

CRIAR 
 

Telma Rizelia Neves Correa Ostetti19 

                  Vandréia Estevão Rampim Brisot20 

vandreiaae@hotmail.com  
 

Trabalhar com a Educação Infantil requer acima de tudo, entender a criança, compreender 

seu mundo, suas necessidades, suas vontades e principalmente como elas aprendem. 

Requer também possibilitar práticas condizentes com suas realidades, propiciando um 

ambiente de aprendizagem, para o convívio com outras crianças contribuindo muito para 

o desenvolvimento de suas habilidades e fazendo com que os pequeninos construam seus 

próprios percursos caminhando também para seu desenvolvimento e de sua autonomia, 

portanto como nos mostra os RCNEI (1998) educar significa proporcionar situações 

problemas com orientações de forma integrada e relacionada com a vida da criança. 

Sendo assim a prática pedagógica deve estar orientada e embasada em proporcionar 

descobertas de forma prazerosa. A brincadeira é algo inerente na criança, ela é a forma 

mais eficaz de envolver os alunos nas atividades, é o que chamamos de “Lúdico”. A 

atividade deve estar bem fundamentada e organizada para que as crianças possam 

realmente vivencia-la, traze-la para sua realidade, para seu mundo em que os peixes e 

outros bichos ganham nomes, cores, formas diferentes e lugares improváveis. Foi assim 

que desenvolvemos nossa atividade com o tema animais, tentando entrar e criar um 

mundo de faz de conta onde em um tapete com ilustrações do fundo do mar e as crianças 

usando mascaras de peixes, puderam ser o bichinho marítimo que quisessem nadar da 

forma que achassem melhor e o mais importante se divertir e sentir a sensação de 

realmente estar no fundo do mar. A leitura de narrativas infantis sobre o assunto 

trabalhado também foi parte integrante e importantíssima das práticas pedagógicas, foi 

dessa forma que a crianças tiveram contato com o mundo das letras, das palavras, além 

da leitura ter o poder de desenvolver na criança suas emoções, a compreensão do ser 

humano e do mundo, sem contar que suas experiências tanto escolares como pessoais 

serão muito mais enriquecedoras, e o mais importante, foi que esse contato com os livros 

teve como objetivo principal despertar na criança o interesse cada vez maior pela leitura 

de vários gêneros para que num futuro seu processo de alfabetização aconteça de forma 

tranquila. Esse contato desde cedo com as letras também desperta o gosto pela leitura 

tornando essas crianças leitores, capazes de interpretar o que leem. Esse tema nos permitiu 

rodas de conversas para discutirmos o cuidado e a preservação que devemos ter com o 

meio ambiente, em especial os rios, e lugares abertos onde outros animais vivem, as 

crianças relataram suas vivencias junto aos mais variados bichinhos, enriquecendo ainda 

mais nossos conhecimentos e descobertas, todos tinham algo a contar, seja de um 

animalzinho de estimação ou não. Esses relatos fizeram com que as crianças se sentissem 

um ser integrante na sociedade capaz de perceber o mundo que os cercam, além de torna-

las mais confiantes e importantes. Foi nesse momento que percebemos também as 

soluções de problemas, pois na maioria das vezes alguma situação foi resolvida pelas 

crianças. Muitas atividades foram desenvolvidas a partir desse assunto, brincadeiras com 
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músicas, jogos, recorte e colagem, pinturas e trabalhos utilizando material reciclado. 

Caixas de pizzas viraram quadros com imagens do lindo céu azul com um belo sol 

brilhando firmemente sobre as ondas do mar, tudo confeccionado pelas mãos pequeninas 

e delicadas de quem estão descobrindo coisas de uma forma tranquila e prazerosa cheia 

de encantamentos, e surpresas, surpresas.  Esse sentimento ficou estampado no rostinho 

de todas as crianças ao ver suas atividades prontas. Foram feita pescarias com peixinhos 

coloridos e onde quem pescasse mais ganharia. Os palitos de picolés se transformaram 

em peixes, ganharam cores e formas diferentes, e as crianças tiveram a liberdade de 

escolher a cor que seu peixinho iria ficar. Elas descobriram que cuidar de um peixinho 

requer muita dedicação, ao trazermos um aquário para sala de aula. As crianças puderam 

vivenciar essa experiência. Após essas experiências, tivemos desenhos produzidos, 

espontaneamente, por eles o que nos encheu de alegria. Uma produção sem lamentações, 

sem sofrimentos, feita com riqueza de detalhes, adquiridos através de uma aprendizagem 

significativa, vivenciada e explorada de todas as formas possíveis. Nestas atividades as 

curiosidades foram sanadas, pesquisas foram feitas, gráficos foram montados. Portando, 

percebemos que dar condições para as crianças construírem suas próprias situações de 

aprendizado foi simplesmente entrar no mundo de fantasias, onde o imaginário se 

encontra com o real e enche nossos corações de alegrias e dedicação para que a cada dia 

possamos mais e mais estar nesse mundo que pertence aos pequeninos e que volta e meia 

eles deixam a porta aberta para que possamos entrar. 

 

PALAVRAS CHAVE: Criança, brincadeira, aprendizagem. 
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REPENSANDO SOBRE AÇÃO EDUCATIVA - PRÁTICAS 

GESTORA 
SILVA, Sueli Izidoro da.21 

isueli8@gmail.com  

 

Partindo do desígnio que ser gestor significa conhecer o rumo das coisas, sem deixar que 

as mesmas se desviem ao longo da caminhada, sempre observo minha atuação num 

labirinto percorrido diariamente. Como diretora no CME Irmã Maris Stella, município de 

Tangará da Serra – MT e, considerando a política educacional adotada pela Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, que tem adotado a organização curricular da Educação 

Infantil tendo sempre a qualidade na educação como a principal meta, desenvolvo minha 

função organizando o ensino e a aprendizagem de forma eficaz como o objetivo principal 

dessa política. Todos os dias são enfrentados como desafio a superação da dicotomia entre 

saber e experiências, porém, com o intuito de instrumentalizar o educador na perspectiva 

de que o mesmo assuma sua prática mediante a reflexão da experiência vivida. Entretanto 

para efetivar estas políticas, se faz necessário refletir a teoria e a prática da gestão 

educacional no sentido de eliminar os controles formais, ao mesmo tempo em que 

devemos incentivar a autonomia das unidades da educação constitui-se em instrumentos 

de construção para a cidadania. Diante disso, a democratização na escola torna-se um 

caminho para que a prática pedagógica torne-se efetivamente prática social e possa 

contribuir para o fortalecimento do processo democrático mais amplo. São grandes os 

desafios enfrentados quando se procura direcionar as ações para a melhoria da 

aprendizagem e trabalho pedagógico. Eles não estão simplesmente centrados nas 

informações a serem transmitidas, mas como estão sendo trabalhadas essas experiências 

no ambiente escolar e sua aplicabilidade no intuito de cultivar e aprimorar um trabalho 

atento e amoroso ao longo do ofício. Por isso, procuro sempre atuar de forma satisfatória 

junto à coordenação pedagógica na perspectiva de aprimorar as ações e buscar uma nova 

(re) significação para a tal função, constantemente realizamos a análise reflexiva do 

trabalho, com o intuito de buscar inovações de acompanhamento das ações do processo 

de ensino aprendizagem, bem como a forma de trabalhar com os profissionais desta 

instituição. Sempre nos reunimos com os profissionais para uma reflexão de nosso papel 

e das ações ora desenvolvida e, ao mesmo tempo, estimulamo-los às constantes inovações 

da prática pedagógica, sempre alicerçados em fontes de informações e refletindo sobre a 

experiência, no intuito de provocar a produção do saber. É oportuno destacar que as 

práticas educativas do CME são dinamizadas por educadores comprometidos que 

permitem ao grupo o estabelecimento de vínculos afetivos que fortalecem a autoestima e 

ampliam a possibilidade de comunicação e interação social. Dessa forma, os alunos são 

colocados em situações com as quais aprendem a expressar suas ideias, sentimentos, 

necessidades e desejos, avançando no processo de construção de significados. Por isso, 

se torna imprescindível exercer uma ação educativa que respeite e valorize as 

individualidades, pois se faz sempre necessário que a equipe pedagógica tenha olhar 

atencioso tanto aos trabalhos escolares quanto para o resgate de autoestima visando 

proporcionar a compreensão e a valorização de alguns sentimentos como: amizade, amor, 

respeito, solidariedade, etc, que lhes facilitem e auxiliem a equipe no desenvolvimento 

das ações pedagógicas e educacionais. Para que essas ações se efetivem, procuro sempre 
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tecer elogios à equipe, bem como, procuro enaltecer a importância de cada um na 

efetivação das ações em conjunto ora desenvolvidas no CME. Temos presente em muitas 

atividades o envolvimento da comunidade escolar nas ações. A participação dos pais nas 

atividades da escola possibilita uma parceria para a troca de saberes favorecendo um 

clima de respeito mútuo e confiança no trabalho desenvolvido, permitindo contínuas 

mudanças e melhorias na qualidade do ensino e na educação das crianças. 

 

PALAVRAS CHAVE: Gestão Democrática, Ação Educativa, CME Irmã Maris Stella.  
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VILA TRIÂNGULO: COMUNIDADE RURAL OU URBANA?22 

RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA COM ALUNOS 

DO 1º ANO NOTURNO DA ESCOLA ESTADUAL CLAUDIO 

APARECIDO PARO 
 

RIBEIRO, Águeda Alves Pinto.¹  

JESUS, Eliene Cristina de.² 

aguedatga@gmail.com         

elijes.cristina@gmail.com  
 

Este trabalho consiste no relato de uma experiência pedagógica desenvolvida na escola 

Estadual Claudio Aparecido Paro, localizada na Gleba Triângulo a 64 km de Tangará da 

Serra, MT. A temática tratou do conceito que alguns moradores e os próprios alunos têm 

sobre a identidade local, especificamente se a vila é um núcleo rural ou urbano. A 

metodologia inicial foi apresentação da temática em conversa informal em sala na qual 

abordamos esse aspecto da identidade, com exposição de suas opiniões em um texto. Nas 

aulas seguintes realizamos pesquisa em internet, em dicionários, em textos que traziam 

os conceitos de urbano e rural, escolhidos para este fim. O desenvolvimento das 

atividades pedagógicas se deu numa perspectiva que se assemelha com a abordagem 

sociocultural, entendida como a que reflete sobre o sujeito integrado ao contexto em que 

está inserido tanto em relação ao espaço (lugar) onde vive bem como a sua historicidade. 

Nessa perspectiva os alunos foram levados a refletir sobre a questão a qual pudessem 

discutir e argumentar tendo como base os seus próprios conhecimentos, suas histórias 

familiares, suas experiências individuais e sociais de forma crítica e reflexiva. Discutir 

com o professor e os colegas os seus modos de enxergar a si mesmo e o mundo que os 

rodeia, com o intuito de chamar a atenção para a criticidade em relação a influencias sobre 

os modos de viver e de pensar do seu grupo e da sua comunidade frente as mudanças 

sociais e históricas a região e seus modos de se identificar com elas. A história da Vila 

Triângulo serviu para iniciar as discussões, além da coleta de contas de água e energia de 

moradores nas quais observou-se a existência de nomes de ruas e taxas de iluminação 

pública. Em grupo foi produzido questionário para coletar opiniões e justificativas dos 

entrevistados registrando como caracterizam o local. Os dados foram tabulados pelos 

próprios alunos. No decorrer dos estudos surgiu um novo termo – rurbano - e novas 

pesquisas foram realizadas também na internet e em dicionários, mas o termo foi 

encontrado apenas no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa da Academia 

Brasileira de Letras. Este vocábulo também apareceu na internet e também em um livro 

paradidático destinado aos professores da escola. Após discussão, os alunos expuseram 

seus pontos de vistas favoráveis e desfavoráveis a respeito do novo termo. Também na 

internet foi encontrada uma lei do ano de 1966 na qual observa-se os requisitos que 

definem um lugar como urbano ou rural, dentre eles a existência de posteamento com 

iluminação pública, posto de saúde em funcionamento, distribuição de água encanada e 

escola. A apresentação final para a comunidade foi realizada com a apresentação de 
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cartazes, com fotos que caracterizam o local e relato oral feito pelos alunos de como 

realizamos o trabalho e seus resultados em um evento realizado na escola, momento em 

que foram apresentados vários outros trabalhos que tratavam de temáticas locais. Como 

conclusão observamos que a noção de urbano e rural continua confusa apesar de a 

pesquisa revelar o que pensam os entrevistados, mesmo considerando as mudanças 

históricas, sociais e ambientais que modificaram consideravelmente o local onde vivem. 

 

 PALAVRAS CHAVE: conceito, identidade, sociocultural. 
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