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CAMPOS, Manuela de Lima. As práticas pedagógicas de uma professora na Educação 

Infantil de Porto Velho. 2017 50f Monografia (Curso de Licenciatura em Pedagogia) - 

Departamento de Ciências da Educação, Universidade Federal de Rondônia - UNIR, Porto 

Velho, Rondônia, 2017. 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa investiga a prática pedagógica de uma professora na Educação Infantil, a qual 

se refere ao trabalho de conclusão de curso de Pedagogia da Universidade Federal de 

Rondônia – UNIR. O objetivo desse estudo foi investigar a prática pedagógica de uma 

professora da Educação Infantil na cidade de Porto Velho, mostrando aspectos relacionados a 

infância, ao processo de formação do professor, as práticas pedagógicas da Educação Infantil, 

como também subsídios em torno das ações educacionais essenciais na busca da interação e 

do desenvolvimento da criança nessa fase escolar. A pesquisa foi desenvolvida por meio de 

averiguação da prática investigada, do questionário e das observações das práticas realizadas 

para os alunos da pré-escola II da Escola Municipal de Educação Infantil Cosme e Damião. 

Por meio da pesquisa bibliográfica se buscou perceber como os autores tratam e refletem 

sobre as ações pedagógicas. Os principais autores que orientaram a pesquisa foram Ariès 

(1981); Oliveira (2010); Craidy (2001); Kramer (1998), Bassedas, Huguet e Solé (1999), 

dentre outros. Após a realização dessas etapas mencionadas acima, percebeu-se que a prática 

pedagógica da professora foi considerada muito boa, mesmo apresentando algumas 

dificuldades em relação ao espaço e na falta de materiais pedagógicos. Conclui-se que as 

práticas pedagógicas são de extrema valia para o desenvolvimento da criança nessa etapa 

educacional.    

 

 

 

Palavras-chave: Práticas Pedagógicas. Educação Infantil. Docência. 
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CAMPOS, Manuela de Lima. Pedagogical practices in early childhood education.2017. 

50f. Monograph (course degree in pedagogy)-Department of educational sciences, Federal 

University of Rondônia-UNIR, Porto Velho, Rondônia, 2017. 

 

                                                          ABSTRACT  

 

This research investigates the pedagogical practice of a teacher in Early Childhood Education, 

which refers to the work of completing a Pedagogy course at the Federal University of 

Rondônia - UNIR. The objective of this study was to investigate the pedagogical practice of a 

teacher of Early Childhood Education in the city of Porto Velho, showing aspects related to 

childhood, the teacher training process, the pedagogical practices of Early Childhood 

Education, as well as subsidies around essential educational actions in the search for 

interaction and development of the child in this school stage. The research was developed 

through an investigation of the investigated practice, the questionnaire and the observations of 

the practices carried out for the students of preschool II of the Municipal School of Infant 

Education Cosme and Damião. Through bibliographic research, we sought to understand how 

authors treat and reflect on pedagogical actions. The main authors who guided the research 

were Ariès (1981); Oliveira (2010); Craidy (2001); Kramer (1998), Bassedas, Huguet and 

Solé (1999), among others. After accomplishing these steps mentioned above, it was noticed 

that the pedagogical practice of the teacher was considered very good, even presenting some 

difficulties in relation to space and in the lack of pedagogical materials. It is concluded that 

the pedagogical practices are of extreme value for the development of the child in this 

educational stage. 

 

 

Keywords: Pedagogical practices. Child education. Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, significa o início da vida 

escolar da criança ainda bebê de modo que a escola precisa ser um espaço promovedor de 

desenvolvimento e das capacidades das crianças.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil definem no artigo 5º 

que as escolas de Educação Infantil são 

 

[...] espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos 

educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 

anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e 

supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a 

controle social (BRASIL, 2009).  

 

Mas as escolas não se constituem em espaços que educam e cuidam sem a ação dos 

profissionais que ali atuam, em especial sem as práticas pedagógicas das professoras presentes 

em todos os momentos, tempos e espaços. As práticas pedagógicas são essenciais para o 

sentido do trabalho na escola de educação infantil. Mas, de que práticas pedagógicas estamos 

falando? Refletindo sobre essa questão, este estudo buscou pensar sobre as práticas 

pedagógicas desenvolvidas por uma professora na Educação Infantil, a partir da seguinte 

questão orientadora: Quais são as práticas pedagógicas desenvolvidas por uma professora da 

Educação Infantil na cidade de Porto Velho? 

Considerando a abrangência de nosso problema, definimos como objetivo geral a 

tarefa de investigar as práticas pedagógicas desenvolvidas por uma professora da Educação 

Infantil da cidade de Porto Velho. A partir daí foram traçados outros objetivos específicos:: 

identificar a rotina diária da sala de aula da professora da educação infantil na etapa pré-

escolar; levantar a metodologia utilizada pela professora para o planejamento didático diário; 

analisar as atividades desenvolvidas pela professora da educação infantil na etapa pré-escolar; 

descrever os espaços e materiais disponíveis para o desenvolvimento da educação infantil; 

identificar o tipo de avaliação e os instrumentos utilizados pela professora para a avaliação na 

educação infantil. 

A intenção em pesquisar as práticas pedagógicas surgiu a partir da realização do 

estágio supervisionado na Educação Infantil, momento em que observamos o trabalho das 

professoras e também tivemos que preparar nosso planejamento. Muitas surpresas e muitas 

dúvidas também surgiram naquela ocasião. A ideia era localizar professoras com práticas 

consideradas boas e a partir disso, registrar e analisar. Com isso buscávamos contribuir com 
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nossa formação específica, mas também com o registro e divulgação de práticas pedagógicas 

consideradas boas, obviamente, tendo como referenciais de análise aqueles construídos ao 

longo do processo de formação acadêmica no curso de Pedagogia. Portanto essa pesquisa não 

é uma crítica a essa prática, mas uma proposta de identificar uma boa prática desenvolvida 

nessa etapa escolar.  

Este trabalho compõe-se em quatro seções: a primeira seção consiste em apresentar o 

processo histórico da Educação Infantil, abordando a concepção de criança, a legislação que 

respalda essa etapa educacional, a formação do profissional e aspecto pedagógico da prática 

para a Educação Infantil. Na segunda seção apresenta-se a metodologia utilizada na pesquisa 

e na terceira e última seção apresentam-se os dados e a análise dos dados coletados.  
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2 EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL: CONCEPÇÕES E DIREITOS  

 

Esta seção tem por desígnio discutir o processo histórico de constituição da Educação 

Infantil como direito das crianças e suas famílias para entendermos como se estabelece essa 

etapa da educação básica e suas particularidades da etapa da vida escolar.  

 De acordo com Craidy e Silva (2001, p. 12), o modelo de escola que temos hoje é 

resultado de várias ocorrências e possibilidades: 

- a sociedade na Europa mudou muito com a descoberta de novas terras, com o surgimento de 

novos mercados e com o desenvolvimento científico; 

- a invenção da imprensa, que permitiu que muitos tivessem acesso à leitura (da Bíblia, 

principalmente); 

- e com a implantação da sociedade industrial - novas exigências educativas para dar conta 

das novas ocupações no mundo do trabalho. 

Se antes a educação das crianças era de responsabilidade da família ou grupo a que 

pertencia, a partir de um tempo isso foi se tornando responsabilidade de uma outra instituição, 

a escola. No caso específico das crianças menores, a descoberta da infância segundo Ariès 

(1981) foi o principal acontecimento no qual iniciou-se uma inquietação em relação a sua 

educação. 

Sendo a história temporal e processual, a educação das crianças nem sempre foi 

desenvolvida a partir das concepções que temos hoje. No Brasil, dispondo do processo 

histórico da educação, o começo do atendimento à infância foi caracterizado pelo 

assistencialismo aos filhos de mulheres trabalhadoras a partir da necessidade de trabalhar fora 

de acordo com as amplas modificações na sociedade e, tanto sociais, políticas e econômicas.  

Em termos legais percebe-se a necessidade especifica de uma educação voltada para as 

crianças menores, ressaltando na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB, Lei nº 4.024 de dezembro de 1961 apresenta a preocupação das crianças menores de 

sete anos e estendia a responsabilidade de empresas com mães trabalhadoras. Segundo 

Kramer (1998), a educação da criança de 4 a 6 anos foi reconhecida e com isso políticas 

governamentais começam a expandir esse atendimento, pois essa educação não era 

assegurada pela lei. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a educação passa 

ser direito social de todo cidadão brasileiro, especificando em seu artigo 208 o atendimento de 

crianças na Educação Infantil. 

Nesse contexto, Craidy (2001, p. 24) ressalta que “[...] as creches e as pré-escolas são 

direito tanto das crianças como de seus pais e são instituições de caráter educacional e não 
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simplesmente assistencial como muitas vezes foram consideradas.” Entretanto a criação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, de acordo com Craidy, 

 

[...] explicitou cada um dos direitos da criança e do adolescente bem como 

os princípios que devem nortear as políticas de atendimento. Determinou 

ainda a criação dos Conselhos da Criança e do Adolescente e dos Conselhos 

Tutelares. Os primeiros devem traçar as diretrizes políticas e o segundo 

devem zelar pelo respeito aos direitos das crianças e dos adolescentes, entre 

os quais o direito à educação, que para as crianças pequenas incluirá o 

direito a creches e pré-escolas. (2001, p. 24) 

 

Visto que a Educação Infantil começou a ser idealizada, a nova LDB, Lei nº 9394 de 

20 de dezembro 1996 a amparou em seus artigos 21 e 29 a 31, sendo está definida como 

primeira etapa da educação básica e aponta sua finalidade no artigo 29, 

 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 

o desenvolvimento integral da criança de até cinco anos, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e 

da comunidade. (BRASIL, LDB 9.394/96). 

 

Consequentemente, a Educação Infantil progrediu em alguns aspectos, no qual alguns 

documentos foram necessários para que os avanços dos novos entendimentos fossem 

alcançados. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), elaborado 

em 1998 vem reforçar a importância da Educação Infantil em três volumes elaborados para a 

educação das crianças apontando,  

 

Este documento constitui-se em um conjunto de referências e orientações 

pedagógicas que visam a contribuir com a implantação ou implementação de 

práticas educativas de qualidade que possam promover e ampliar as 

condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras. 

(BRASIL, RCNEI, 1988, p. 13). 
 

 

Contudo o RCNEI conduz conhecimentos a serem trabalhados com as crianças na 

Educação Infantil. Mas outro documento importante foi divulgado em 17 de dezembro de 

2009, a Resolução nº 5, que fixa a Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEI), a qual define que na organização de propostas pedagógicas é preciso considerar a 

criança como sujeito histórico e de direitos e produtora de cultura 

Essa DCNEI é essencial para o desenvolvimento das práticas pedagógicas realizadas 

pelo profissional, apontando caminhos para a ação pedagógica buscando a valorização da 

criança.  Conforme Oliveira (2010), a DCNEI apresenta um modelo no qual deve ser 
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considerado pelas instituições de Educação Infantil, pois reflete essas ações nas quais serão 

realizadas com as crianças. De acordo com as mudanças na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) a educação brasileira irá se tornar mais igualitária, possibilitando ao aluno ir 

aprendendo e desenvolvendo ao mesmo tempo. A BNCC (2017) propõe que o 

desenvolvimento na Educação Infantil das crianças seja a partir da sua oralidade e da escrita. 

Neste sentido, é evidente que precisamos pensar se uma BNCC resolve, pois, a realidade das 

escolas, em termos de espaços, materiais e de formação continuada, dificulta um processo de 

educação necessário do desenvolvimento integral das crianças. 

Desse modo, a Educação Infantil focaliza o desenvolver da criança a partir das suas 

experiências, pois a criança também é sujeito do processo de aprendizagem e que a professora 

seja construtora de suas práticas pedagógicas, sendo essas práticas o caminho a ser percorrido 

para alcançar o desenvolvimento integral das crianças.   

 

2.1 Formação do profissional da Educação Infantil 

 

A história retrata um cenário de assistencialismo sobre os primeiros atendimentos à 

infância, para que as mulheres pudessem trabalhar em outros espaços. Partindo desse 

panorama histórico, Micarello (2013) destaca que a tarefa de educar a criança pequena, 

refletiu nos dotes femininos relativos à docência, chegando assim o ingresso das mulheres no 

magistério. 

O modelo de prática educativa, como relata Micarello (2013, p.215), era aquele 

desenvolvido “[...]pela mãe, no âmbito familiar [...]” e foi ele quem “[...] fundamentou as 

propostas pedagógicas para a educação das crianças em instituições educacionais no início do 

século XX, [...]”. Posteriormente com os diversos documentos produzidos em contexto 

nacional, tivemos uma direção para a formalização da Educação Infantil, traçando o perfil do 

profissional e do currículo da sua formação.  

Segundo Resende e Martins (2016, p. 817), “[...] grande parte dos profissionais que 

atuavam nas creches e pré-escolas, no contexto em que a lei foi elaborada, não tinha sequer a 

formação em nível médio, sendo que um número significativo de pessoas não possuía o 

ensino fundamental completo.”, chegando a uma exigência apontada pela LDB, definiu a 

formação do professor em nível superior e sendo admitida com formação em modalidade 

normal em nível médio em seu artigo 62.  
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Após essa requisição sobre a formação do professor e a formalização da Educação 

Infantil, o currículo não contemplava os conhecimentos da infância como também o 

desenvolvimento da criança pequena. Como aponta Resende e Martins, 

 

Esse cenário nos leva a perceber que inicialmente, após a aprovação da 

LDBEN/96, na qual se vinculou creches e pré-escolas ao sistema de 

educação, os conhecimentos sistematizados referentes à infância e seus 

processos educativos ainda não compunham os currículos da formação de 

professores para o exercício da docência no âmbito dos cursos de formação 

(2016, p. 817). 

 

Deste modo ao debater a formação de professores para a Educação Infantil, no qual 

precisa ser reconhecido e valorizado, esse profissional deve construir sua identidade, com 

habilidades e competências especificas dessa etapa, visando uma prática pedagógica 

adequada, assim, caracterizando o professor adequado para a Educação Infantil. 

Hoje sabe-se, com a produção já disponível, que a formação do profissional da 

Educação Infantil deve favorecer o desenvolvimento infantil, para que a partir de suas práticas 

pedagógicas possam gerar aprendizagem das crianças. Com isso tanto a formação inicial e 

continuada e sobre tudo a reflexão das práticas, são essenciais para o trabalho com as 

crianças. Segundo Freire,  

 
[...] as pessoas que trabalham diretamente com as crianças precisam estar 

continuamente se formando, para exercer sua função da melhor maneira 

possível, de forma a favorecer o desenvolvimento infantil em diversos 

aspectos, promovendo a ampliação das experiências das crianças e de seus 

conhecimentos [...] (2006, p. 78). 
 

Essas formações e reflexões representam as ações do professor em relação ao processo 

de ensino-aprendizagem da criança. Oportunizando assim a qualidade do seu trabalho com as 

crianças, buscando a partir de suas práticas pedagógicas o desenvolvimento das crianças de 0 

a 5 anos, abrangendo os aspectos físicos, cognitivos, sociais e biológicos. Assim a Educação 

Infantil atribui às especificidades dessa etapa, esquadrinhando a sua visão como um ambiente 

no qual acontece o desenvolvimento de atividades educativas e não somente o cuidado dos 

pequenos. 

 

2.2 Práticas pedagógicas da Educação Infantil 

 

A Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica, portanto é nessa fase que 

acontece o desenvolvimento das principais aprendizagens, é nesse momento na qual as 
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crianças estão iniciando o descobrimento de si e do mundo. Por essa razão, o professor deve 

possibilitar práticas condizentes com as realidades e com o ambiente em questão para a 

aprendizagem seja alcançada. Ao passo que a criança irá crescendo o lúdico ganha mais 

dimensões com a intenção de seus desejos sejam realizados, nesse contexto [...] a criança em 

idade pré-escolar envolve-se num mundo ilusório e imaginário onde os desejos não 

realizáveis podem ser realizados [...] (VIGOTSKY, 2007, p.108). 

De acordo com o artigo 9º das DCNEI, “As práticas pedagógicas que compõem a 

proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a 

brincadeira, [...]”, em função disso os professores precisam criar condições que promovam 

esses eixos, nos quais essas condições “devem articular com as vivências das crianças com 

outros contextos, principalmente, no cotidiano familiar, a fim de lhes garantir um processo 

integrado de desenvolvimento” (OLIVEIRA, 2011, p. 184).  

Dessa maneira, as propostas pedagógicas devem considerar a criança centro do 

planejamento curricular, pois ela é sujeito histórico, e isso deve se refletir na organização do 

trabalho pedagógico. Conforme Moreno,  

 

O trabalho pedagógico, na creche e na pré-escola, se expressa na 

organização curricular que, por sua vez, inclui a organização do tempo, do 

espaço, das rotinas de atividades, da forma como o adulto exerce seu papel 

dos materiais disponíveis, isto é, da prática pedagógica realizada em cada 

sala de aula ou fora dela (2007, p. 56).  
 

Essa organização deve ser construída para que o ambiente na qual a criança esteja 

inserida seja adequado para as suas necessidades, como também seja acolhedor, 

desempenhando assim a apropriação das crianças com o mundo e com os objetos. Com essa 

postura, Lima e Mello relatam, 

 

A tarefa do professor da infância é, sobretudo, a de satisfazer às 

necessidades de conhecimento e de atividade da criança, despertar nela 

novos interesses e ensinar-lhe novos modos de agir. Para isso, esse 

profissional re-conhece o seu papel mediador e a atitude ativa da criança em 

todos os momentos da rotina diária da instituição educativa e, de forma 

efetiva, nos momentos de brincadeira. (2006, p. 26) 
 

 

Por isso a sua atuação é fundamental para que a criança possa descobrir novos 

conhecimentos, incentivando no desejo de conhecer mais e estimulando a curiosidade.  

 



20 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Essa investigação foi fundamentada por autores como Oliveira (2010), Craidy (2001), 

Kramer (1998), Bassedas, Huguet e Solé (1999) dentre outros. Na expansão da averiguação 

escolheu-se pela abordagem qualitativa descritiva em um estudo de caso motivado a partir de 

uma prática de Estágio Supervisionado na Educação Infantil, do curso de Pedagogia na 

Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Para o estudo, primeiro buscamos indicação da 

secretaria de educação e dos acadêmicos de pedagogia, sobre professoras com práticas 

consideradas boas pelas escolas. A partir da definição de uma professora, realizamos a 

aplicação de um questionário e subsequentemente observação in loco para a complementação 

dos dados de coleta. A partir dos dados, desenvolvemos uma reflexão em torno das práticas 

pedagógicas desenvolvidas na Educação Infantil. 

Como foi mencionado, o objeto de investigação deste trabalho foram as práticas 

pedagógicas desenvolvidas por uma professora de Educação Infantil na cidade de Porto 

Velho. Portanto esta seção consiste em apresentar o campo de pesquisa, os métodos utilizados 

e sujeitos envolvidos  

 

3.1 Caminhos da Pesquisa 

 

Para realizar essa pesquisa voltada as práticas pedagógicas desenvolvidas na Educação 

Infantil, desenvolvemos um levantamento bibliográfico definindo leituras e fazendo 

fichamentos de artigos, livros, documentos com a sua finalidade de produzir um texto no qual 

contextualizou a problemática envolvida em questão. Segundo Gil (2008, p.50), “a principal 

vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de 

uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 

diretamente.”. 

De maneira a completar a investigação foi integrado o estudo de campo, que de acordo 

com Gil (2008), é o aprofundamento de uma realidade especifica, através das atividades do 

grupo estudado, podendo ser melhor explorado o objeto de estudo da pesquisa em questão. 

Este estudo de campo foi desenvolvido em uma abordagem qualitativa, contextualizando seus 

objetivos na pesquisa descritiva, pois contribuiu para adaptação em relação ao objeto 

estudado. Segundo Gil (2014), as pesquisas descritivas têm como objetivo estudar as 

características de um determinado assunto. 
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O segundo caminho desempenhado para o estudo dessa problemática foi investigar a 

professora e sua prática pedagógica para posteriormente observa-la e analisa-la. Com isso, a 

pesquisadora iniciou um levantamento das práticas pedagógicas realizadas por professoras 

durante o desenvolvimento do Estágio Supervisionado na Educação Infantil, desenvolvida no 

primeiro semestre de 2017, por acadêmicos do curso de pedagogia da Universidade Federal 

de Rondônia. 

Após percorrer esses dois caminhos na pesquisa para responder a problemática em 

questão, a pesquisadora elaborou um roteiro de observação tanto para a sala de aula, como 

também sobre o espaço escolar, com intenção de observar os momentos essenciais, 

valorizando as práticas pedagógicas, as participações dos envolvidos e a realidade em que as 

crianças estão inseridas.  

Após esses três caminhos, foi realizada uma visita na escola e aplicado um 

questionário para a professora selecionada, com finalidade de obter subsídios das práticas e 

conhecimento sobre a sua atuação. Em seguida começaram as observações sistemáticas que 

duraram 10 dias, com uma carga horária de 4 horas/dia, no qual examinou-se a rotina da sala 

de aula e as práticas desenvolvidas, atitudes e comportamentos durante toda a sua execução. 

De acordo com Gil (2008), a observação sistemática é utilizada em pesquisa com o principal 

objetivo da descrição de um fenômeno em questão, pois o pesquisador sabe quais serão os 

aspectos relacionados para alcançar os objetivos predestinados da pesquisa. 

Em certos momentos foram realizados registros fotográficos das atividades que 

estavam sendo desenvolvidas, tanto em sala de aula como no espaço externo. O registro 

dessas observações aconteceu no diário de bordo utilizado pela acadêmica no qual realizou a 

suas anotações, durante o estudo. Esse diário de bordo constituiu-se nos registros das 

atividades realizadas pela professora, bem como um registro de reflexões da pesquisadora 

para em seguida fazer análise e reflexão sobre temática da pesquisa. 

 

3.2 Caracterização do Campo de Pesquisa 

 

A pesquisa concretizou-se na Escola Municipal de Educação Infantil Cosme e 

Damião, situada à Rua Uruguai, 1834, Bairro Embratel, no município de Porto Velho-RO. Na 

escola funcionam turmas de creche e pré-escola, nos turnos da manhã e tarde, totalizando 

aproximadamente 160 alunos e com um quadro de 24 funcionários, entre professores, 

merendeiras, administrativo e apoio. 
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 No prédio no qual funciona a escola atualmente funcionava a Associação dos 

moradores do bairro, em seguida funcionou uma escola comunitária, portanto a estrutura 

física não corresponde à finalidade de uma escola. 

A escola é pequena possui 05 salas de aula, 02 banheiros, 1 cozinha, 1 sala na qual 

funciona diretoria, secretaria e supervisão, 1 sala de orientação, 1 pátio coberto onde se 

encontra as mesas, cadeiras e brinquedos, sendo esses encontrados na parte externa sem 

cobertura também. Aos recursos materiais a escola contém 1 TV, 1 DVD, 2 computadores, 1 

impressora e 1 caixa amplificada com microfone.  

A sala observada dispõe de mesas e cadeiras para os alunos e para a professora, quadro 

branco, um armário e duas estantes na qual estão disponíveis materiais de uso coletivo, como: 

revistas, livros didáticos, potes com lápis preto e de cor, tesouras e algumas caixas contendo 

brinquedos de encaixe e outros. As mesas estão organizadas em forma de círculo, os 

portfólios de cada aluno encontram-se em um varal na altura dos mesmos para que tenham 

autonomia no seu manuseio, como também o alfabeto, as vogais, os números, os combinados, 

relógio do tempo, chamadinha e o calendário. A sala da pré-escola possui 21 alunos, 

constituindo de 10 meninos e 11 meninas, no qual a frequência varia em média de 15 a 18 

alunos por dia. 

No que se menciona ao planejamento da escola em geral, ocorre mensalmente com a 

participação das professoras, diretoras e coordenadores, mas cada professora planeja suas 

aulas semanalmente, apresentando para a supervisão da escola. A gestão pedagógica acontece 

de forma democrática, a partir da qual todos os componentes se comunicam e se envolvem 

para determinar algum assunto pendente proposto. A avaliação dos alunos é realizada por 

bimestre, através de relatório individual e atividades de cada aluno. 

Como determina a LDB, a escola apresenta 200 dias letivos em seu calendário anual e 

seu Projeto Político Pedagógico apresentava-se em construção e podendo ser homologado 

antes do final do ano. 

 

3.3 Perfil do Sujeito 

 

Com o objetivo de conhecer melhor o sujeito da pesquisa foi elaborado um 

questionário direcionado para compreender o posicionamento da professora selecionada sobre 

as práticas pedagógicas desenvolvidas na Educação Infantil. A professora tem de 27 anos de 

idade, tem sua formação no ensino superior em Pedagogia e mestrado em Educação, ambos 

pela Universidade Federal de Rondônia- UNIR. Tem experiência profissional de 
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aproximadamente um ano e meio na área da Educação Infantil e ministra aula nessa escola há 

um ano atuando na pré-escola. Participa dos cursos de formação promovidos pela Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED) e os considera importantes para a sua prática em sala de 

aula. 

Define a Educação Infantil como uma etapa da educação tão (ou mais) importante do 

que as outras, na qual é possível propiciar descobertas e vivências acerca dos conteúdos de 

forma lúdica. Para a professora ter infância é viver a infância, desfrutar de direitos como 

brincar, aprender, sem assumir responsabilidades que não condizem com a infância, é a 

criança ser estimulada em seu desenvolvimento amplo, cuidada e amada. Para a professora 

(2017), “ser criança é brincar, experimentar, fantasiar, criar hipóteses e tentá-las usufruir dos 

seus direitos, assumindo progressivamente os deveres da vida em sociedade, ser amada, 

cuidada e educada”.  
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4 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: O 

REAL E O NECESSÁRIO 

 

A pesquisa em questão teve como objetivo em investigar as práticas pedagógicas de 

professoras da Educação Infantil. A busca pelo sujeito foi realizada após o desejo de conhecer 

boas práticas de professoras da Educação Infantil e, com isso, a o primeiro passo foi verificar 

junto aos colegas que realizaram o Estágio Supervisionado na Educação Infantil no primeiro 

semestre de 2017, por acadêmicos de pedagogia da Universidade Federal de Rondônia, 

partindo dos discursos feitos pelos mesmos, envolvendo suas observações realizadas em 

algumas escolas municipais. 

Dentre algumas práticas pedagógicas mencionadas, uma professora da Escola 

Municipal de Educação Infantil Cosme e Damião, em Porto Velho - RO, da turma da Pré-

escola II do turno da manhã foi selecionada para uma investigação e suas práticas 

pedagógicas, devido aos comentários das alunas que lá estagiaram, mas também por indicação 

da própria secretaria de educação, quando solicitada a indicar professoras com boas práticas 

consideradas boas. Considerando o tempo que teríamos para o levantamento de dados, 

decidimos por observar somente a prática pedagógica da professora já citada, pois, em seu 

caso, haviam duas indicações: uma da secretaria de educação e outra das estagiárias da UNIR. 

 

4.1 Espaços e materiais 

 

Os espaços na escola devem ser estabelecidos para gerar aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças, visto que esses espaços serão importantes para as experiências 

obtidas pelos alunos. De acordo com Bassedas, Huguet e Solé (1999), os espaços devem ser 

confortáveis e agradáveis para as crianças. 

Na escola esses espaços são, além da sala de aula, o pátio coberto no qual encontram-

se os brinquedos de plástico em formato de casa, escorregador e dentre outros e na área 

externa na qual localiza-se o parque, com uma área de areia e árvores, contendo alguns 

balanços e escorregadores. Esses ambientes são frequentados todos os dias pelos alunos na 

rotina estabelecida pela professora da sala e nos momentos da aula de Educação Física. No 

pátio coberto também se encontram as mesas e cadeiras para a hora da merenda, na qual se 

torna um espaço pequeno e limitado durante seu uso. Em alguns momentos esses objetos são 

retirados para a realização, por exemplo, de reuniões com os pais ou até em momentos de 

atividades dos projetos escolar desenvolvidos. 
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Como retrata Bassedas, Huguet e Solé (1999, p.107), “em muitas ocasiões, os espaços 

de que dispomos são muito limitados. Nessas situações, é precisar usar a imaginação para 

poder fazê-los polivalentes ao máximo e adaptá-los às diferentes necessidades que vão 

surgindo.” Como aponta Horn (2004), a escola dessa etapa educacional tem na sua 

organização dos espaços uma proposta pedagógica, na qual visa o ensino e a aprendizagem 

nesses cenários. 

Também Kramer (1998) orienta que no espaço de toda a escola como também fora 

dela, ocorre o desenvolvimento do trabalho pedagógico. Apesar de não possuir a estrutura de 

uma escola para Educação Infantil, a mesma se organiza da melhor forma possível para 

atender as exigências dessa etapa educacional, fazendo com que as crianças possam circular 

livremente nesses espaços, desenvolvendo projetos que circulam em toda sua extensão como 

também fora da mesma. Contudo a DCNEI (2010), aponta que as propostas pedagógicas 

devam prever condições de organização de materiais, espaço e tempo nas instituições de 

Educação Infantil, para que as crianças tenham acessibilidade, e possam se movimentar em 

todos os espaços oferecidos pela escola.  

O espaço na sala de aula é bem agradável, na qual as mesas e cadeiras são organizadas 

em círculo, fazendo assim com que a professora tenha um olhar geral de todos os alunos. De 

acordo com Kramer (1998) a organização da sala deve oportunizar as atividades planejadas 

pela professora, podendo ser desenvolvidas pelas crianças. Portanto essa distribuição dos 

materiais proporciona a realização de atividades e brincadeiras propostas pela professora no 

ambiente em questão.  

O RCNEI caracteriza, 

 

A organização dos espaços e dos materiais se constitui em um instrumento 

fundamental para a prática educativa com crianças pequenas. Isso implica 

que, para cada trabalho realizado com as crianças, deve-se planejar a forma 

mais adequada de organizar o mobiliário dentro da sala, assim como 

introduzir materiais específicos para a montagem de ambientes novos, 

ligados aos projetos em curso. Além disso, a aprendizagem transcende o 

espaço da sala, toma conta da área externa e de outros espaços da instituição 

e fora dela. (BRASIL, 1998, p. 58). 
 

Na sala de aula os materiais disponíveis ficam organizados nas estantes, distribuídos 

dentro de potes (feitos com garrafa pet), numa medida em que as crianças consigam pegar, 

sendo necessário sua utilização a professora distribui os materiais para os alunos ou utiliza de 

um ajudante para essa repartição. Como aponta Kramer (1998, p.75) “as crianças precisam ter 
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acesso direto aos materiais pedagógicos, introduzidos gradativamente, e dispostos de forma 

organizada para possibilitar as explorações e atividades infantis.”  

O RCNEI (1998, p. 69) assinala: “Nas salas, a forma de organização pode comportar 

ambientes que permitem o desenvolvimento de atividades diversificadas e simultâneas, como, 

por exemplo, ambientes para jogos, artes, faz-de-conta, leitura etc.”, mas como observado 

esses espaços não se encontram dentro da sala de aula da pré-escola II, sendo oportunizado 

algumas dessas atividades na rotina da sala de aula. 

 

4.2 A rotina da sala de aula 

 

A sala de aula é o espaço no qual encontra-se professores e alunos. Conforme 

Vasconcellos (1993) é o lugar de trocas, de compartilhamentos, de histórias, na qual as 

pessoas trazem saberes do cotidiano e buscam novos saberes.  Portanto, a sala de aula na 

Educação Infantil é um espaço na qual deve possibilitar a progressão da autonomia 

favorecendo a criança a fazer as ações sozinha, como distingue Bassedas, Huguet e Salé 

(1999). 

Com isso, a escola planeja e trabalha com uma rotina padrão, dividida na hora do 

lanche e do recreio, ficando assim estabelecida cada momento por turma. Consequentemente 

a rotina deve ser flexível, e em seu planejamento seja envolvedora dos cuidados, e das 

necessidades das crianças, como também do desenvolvimento. Por essa razão essa rotina 

padrão algumas vezes é modificada com os projetos escolares desenvolvidos na escola, nos 

quais há interação de todas as crianças. Segundo o RCNEI (1998, p.54), “A rotina representa, 

também, a estrutura sobre a qual será organizado o tempo didático, ou seja, o tempo de 

trabalho educativo realizado com as crianças.” A rotina padrão estabelecida pela escola para a 

pré-escola II é estabelecida assim: 

 

  Quadro 01: Rotina Padrão. 

HORÁRIO ATIVIDADE 

07:30h – 08:00h Entrada dos alunos e direcionamento para as salas 

09:30h – 09:45h Lanche 

09:45h – 10:15h Recreio 

11:20h – 11:30h Abre o portão para a chegada dos pais e saída das crianças. 
Fonte: Registros da pesquisadora a partir das observações na Escola Municipal Cosme e Damião (2017). 
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Essa rotina possibilita à professora traçar seu planejamento das atividades diárias com 

a turma da pré-escola II. A rotina estabelecida pela professora da pré-escola II se apresenta 

desta maneira: 

 

Quadro 02: Rotina da sala de aula 

HORÁRIO ATIVIDADE 

7:30h – 08:00h Acolhimento dos alunos (recepção) em sala de aula 

08:00h – 08:45h Rodinha de conversa 

08:45h – 09:30h Atividade especifica do dia 

09:30h – 09:45h Lanche 

09:45h – 10:20h Recreio e lavagem das mãos 

10:20h – 11:20h Brincadeira direcionada  

11:20h – 11:30h Organização da sala e chegada dos pais. 
Fonte: Registros da pesquisadora a partir das observações na Escola Municipal Cosme e Damião (2017). 

 

A rotina estabelecida pela professora sofre modificações nas quintas feiras devido à 

aula de Educação Física e nas sextas feiras, pois é dia em que as crianças levam algum 

brinquedo, tornando sua rotina flexível. Por isso, o professor deve levar em consideração 

diversas formas para desenvolver as aulas, com isso a rotina deve ser planejada para que todos 

possam alcançar os avanços no desenvolvimento tanto individual quanto no coletivo. 

A rotina da sala da pré-escola II apresenta atividades permanentes como a rodinha de 

conversa, na qual as crianças cantam e dançam músicas infantis, realizam a contagem dos 

números de 1 a 20, o alfabeto, o calendário, o relógio do tempo e os combinados, no qual cada 

dia algumas crianças são escolhidas para realizar a atividade. O RCNEI caracteriza as 

atividades permanentes como 

 

São aquelas que respondem às necessidades básicas de cuidados, 

aprendizagem e de prazer para as crianças, cujos conteúdos necessitam de 

uma constância. A escolha dos conteúdos que definem o tipo de atividades 

permanentes a serem realizadas com freqüência regular, diária ou semanal, 

em cada grupo de crianças, depende das prioridades elencadas a partir da 

proposta curricular. (BRASIL, 1998, p. 55) 
 

É nesse momento que a professora faz um breve relato de acontecimentos durante o 

mês ou sobre o dia, e até mesmo recordando algum fato importante. Para Bassedas, Huguet e 

Solé (1999), esse momento é essencial de busca das crianças e assim podem entender e 

participar da vida escolar. E para que essa rotina aconteça o planejamento deve ser construído 

buscando os princípios da Educação Infantil.   
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4.3 Planejamento das práticas pedagógicas 

 

O planejamento é de suma importância para o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem em qualquer etapa educacional, em razão disso o profissional da Educação 

Infantil também deve planejar suas ações educacionais. De acordo com Bassedas, Huguet e 

Solé (1999), planejar é um ato que permite criar condições para alcançar os objetivos 

propostos e dispor de critérios durante o processo. Por isso o planejamento é de suma 

importância para que as práticas pedagógicas sejam expandidas, almejando o 

desenvolvimento das crianças.  

Para elaborar o seu planejamento a professora prioriza as necessidades de 

aprendizagem das crianças nessa etapa, que na maioria das vezes acontece em sua casa, com 

instrumento próprio fornecido pela escola, numa espécie de caderno de planejamento 

semanal, no qual está dividido por semanas. Segundo Kramer (1998), o planejamento semanal 

contém práticas pedagógicas do dia a dia, discriminando os materiais didáticos e de consumo 

que serão usados. 

Oliveira (2010) retrata que a criança deve ser o centro do planejamento, fazendo assim 

sujeito histórico e de direitos. E como nessa fase escolar as brincadeiras e as interações são 

importantes, a professora direciona algumas brincadeiras, levando em consideração a 

necessidade das crianças, como por exemplo, brincadeiras de noção espacial, de lateralidade, 

contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, físico, social e também emocional. Mas no 

seu planejamento ocorrem brincadeiras livres, mas que são acompanhadas pela docente. 

A professora retrata que “a interação das crianças com as atividades propostas” é o que 

chama mais a sua atenção e a faz refletir sobre o seu planejamento, no que precisa melhorar. 

Segundo Bassedas, Huguet e Solé (1999, p. 113), “[...] o planejamento que estamos falando, 

supõe, essencialmente, reflexão sobre o que se pretende, sobre como se faz e como se avalia; 

uma reflexão que permita fundamentar as decisões que são tomadas [...]”, é nesse ponto de 

vista que a professora planeja as suas práticas refletindo no seu objetivo, como fará e o que 

deu certo e o que precisa melhorar. 

Entretanto, nas observações pode se examinar que a professora elabora um 

planejamento diário, em função disso a sua prática pedagógica se desenvolve na sequência de 

atividades, apesar das dificuldades apresentadas por ausência de recursos pedagógicos, como 

cola colorida, tinta, lápis de cor, hidrocor, papeis coloridos e de diferentes texturas, a 

professora consegue adequar alguns materiais que a escola possui. Assim suas práticas 

diferenciam-se, pois sempre busca materiais substitutos, como exemplo, um cotonete 
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substituindo o pincel, para uma atividade de pintar, tendo assim uma aula proveitosa. 

Consequentemente os desenvolvimentos das atividades passam por um planejamento que 

serve de guia para o desenvolvimento das atividades na sua prática pedagógica. 

 

4.4 Desenvolvimento das atividades. 

 

O desenvolvimento das práticas pedagógicas da professora apresenta alguns desses 

objetivos, que retrata a DCNEI no seu artigo 8º: 

 

A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como 

objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e 

articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, 

assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao 

respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras 

crianças (BRASIL, 2009). 

 

Portanto, ao iniciar a aula a professora recebe seus alunos de forma bem alegre, 

espontânea e receptiva, oferecendo atenção e encaminhando ao seu lugar. Após a chegada dos 

alunos, a professora inicia a roda de conversa na qual incentiva a fala dos alunos. Segundo 

Angelo (2013), a roda de conversa é uma atividade significativa, pois a criança se constitui 

sujeito de fala e escuta, assumindo o papel ativo na comunicação. 

É neste momento, da roda de conversa, que a fala é a principal ação tanto da 

professora como dos alunos, pois “[...] tem por grande objetivo a construção de ideias em 

torno de um tema gerador e das atividades necessárias para o desenvolvimento do processo, 

ou também como momento de partilha de informações, vivencias e experiências pessoais.” 

(ANGELO, 2013, p. 62). 

Nesse propósito, a roda de conversa se idealiza como: 

 

[...] o momento privilegiado de diálogo e intercâmbio de ideias. Por meio 

desse exercício cotidiano as crianças podem ampliar suas capacidades 

comunicativas, como a fluência para falar, perguntar, expor suas ideias, 

dúvidas e descobertas, ampliar seu vocabulário e aprender a valorizar o 

grupo como instância de troca e aprendizagem. A participação na roda 

permite que as crianças aprendam a olhar e a ouvir os amigos, trocando 

experiências (BRASIL, 1998, p. 138). 

 

Por outro lado, a roda de conversa tem a intencionalidade de que o professor possa 

conhecer seus alunos, observando, ouvindo e analisando quais os temas e conteúdo de mais 

interesse dos mesmos. Em harmonia com Freire (2002), essa prática almeja o 
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desenvolvimento através das atividades que a professora propõe, exigindo a participação 

individual como em grupo. Em relação a essa questão do ouvir, Libâneo (1994) aborda que o 

professor não apenas diz uma informação, mas também ouve os seus alunos, fazendo assim 

que possam expressar suas opiniões e responder quando perguntado.  

Contudo, esse momento passar a existir como parte do planejamento realizado pela 

professora, a qual aproveita também para identificar quais os alunos presentes em sala de 

aula, através da chamadinha, sendo constituída por uma ficha com o nome de cada aluno, 

decorrendo por diversas maneiras essa atividade: espalha as fichas no chão (fazendo com que 

cada aluno reconheça seu nome), distribui as fichas (ocorrendo que a ficha passe de aluno em 

aluno até o mesmo distinguir seu nome) e bem como adivinhação do nome (a professora 

cobre a ficha e vai puxando aos poucos até a parecer à letra, fazendo perguntas, como: que 

letra é essa? Qual nome começa com essa letra?, ocorrendo a interação das crianças). De 

acordo com Baptista (2010), a professora deve orientar a exploração dos materiais, 

valorizando os conhecimentos das crianças, na formulação de hipóteses até que ocorra a 

descoberta em questão. 

A roda de conversa se constitui em outras atividades, como já foi relatado nesse 

trabalho, porém a contação de história está presente nesse momento, comparecendo de 

histórias clássicas como O patinho feio, A chapeuzinho vermelho, João e Maria e outras, 

resultando na interação das crianças com a história. Angelo (2013) expressa o desafio da 

vivência com momento de construção e troca dos sujeitos desse processo, enriquecendo o 

diálogo, por meio de ideias e argumentos. Ao dar início ao momento da contagem de história, 

a professora introduz uma canção apropriada à ação que será realizada, dessa forma,  

 

Um trabalho minucioso com crianças, apontando ou levando-as a descobrir 

esses elementos técnicos que fazem progredir a ação ou que explicam 

espaço, tempo, características das personagens etc. aprofundará a leitura da 

imagem e da narrativa e estará, ao mesmo tempo, desenvolvendo a 

capacidade de observação, análise, comparação, classificação, levantamento 

de hipóteses, síntese e raciocínio (FARIA, 2010, p. 59). 
 

 

Sobre as histórias escolhidas pela professora, a mesma leva em consideração as 

informações obtidas, as emoções e as questões éticas, ponderando como Baptista (2010, p. 9) 

[...] as escolhas sobre o que ler para as crianças sejam ancoradas na concepção de que as 

crianças são inteligentes, competentes e possuem grandes curiosidades e interesse em 

conhecer.”  
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Imagem 1: Contação da história. 

 
Fonte: arquivo de imagens da pesquisadora do dia 06/10/2017, na Escola Municipal Cosme e Damião. 

 

Ao explorar as imagens e levantar as hipóteses acerca dos acontecimentos da história, 

a professora possibilita a construção da prática pedagógica em relação ao conhecimento da 

criança. Como considera Baptista (2010, p.10), “as imagens devem servir para ampliar as 

experiências estéticas dos leitores e possibilitar novas construções de sentido.” 

Posteriormente, a professora inicia outro momento na aula, na qual se trata sobre a 

atividade do dia e envolve conteúdos relacionados à Natureza e Sociedade, Pensamento 

Lógico-Matemático, Linguagem Oral e Escrita, Artes Visuais, Movimento, Conhecimento de 

Mundo, Identidade e Autonomia, conforme definição dos Referenciais Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (RCNEI) (BRASIL, 1998), decorrendo essa atividade no livro na 

qual a escola utiliza ou como em atividade impressas. 

Ao realizar essa atividade, a professora inicia comunicando sobre a atividade que será 

realizada. Aos recursos utilizados ela dispõe de ajudante para a entrega do lápis de escrever e 

outra para a atividade impressa ou do livro. A consigna é bem clara e compreensível para as 

crianças na realização da atividade. Após a atividade do dia, todos organizam a sala e 

estruturam-se duas filas para irem ao recreio, uma de menina e outra de menino, todas as 

crianças seguem a fila cantando uma canção na qual foi puxada pela professora.  

Chegando ao pátio as crianças sentam à mesa e esperam a merenda. Ao término do 

lanche as crianças permanecem sentadas aguardando a professora autorizar e indicar o local 

determinado para brincarem. Para Ferreira (2013), o parque é o espaço da brincadeira, sendo 

esta vivida com mais intensidade na construção da sua autonomia.  A partir da indicação da 

professora sobre o local a brincar, as crianças interagem e brincam livremente sem a 

interferência da professora, mas a qual está de olho nos movimentos dos mesmos. Para 
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Baptista (2010) a experiência da brincadeira põe a criança a realizar uma determinada 

atividade, no qual possibilita fazer o que deseja, sendo criativo. 

 

Imagem 02: Momento do recreio. 

 

 
Fonte: arquivo da pesquisadora do dia 17/10/2017 na Escola Municipal Cosme e Damião. 

 

O parque ou o pátio assim como a sala de aula é espaço onde a criança aprende e é a 

própria autora do seu processo educativo. Ferreira (2013) argumenta que “no parque, são as 

crianças que têm o papel ativo e central nas tomadas de decisão, na permanência ou não em 

determinada brincadeira e na escolha de materiais e brinquedos.”.  Em alguma recorrência no 

ato da brincadeira livre, a professora ajuda a determinar um caminho para resolver o conflito, 

como aponta Ferreira, 

 

O professor pode ajudar a resolver os possíveis conflitos que venham a 

surgir em certos momentos da brincadeira, auxiliando as crianças a negociar, 

compartilhando as opiniões para o estabelecimento de consenso entre os 

participantes e respeitando as diferenças e preferencias de cada criança, para 

não colocá-las em situação de constrangimento (2013, p.173). 

 

 

Antes de voltar para a sala de aula e dar continuação ao planejamento estabelecido a 

professora reúne as crianças para a lavagem das mãos, distribuindo um pouco de sabonete 

líquido nas mãos, tratando-os de encaminharem ao banheiro para a lavagem das mãos, isso 

indica o cuidado da professora com a saúde das crianças. 

Ao retornarem a professora informa aos alunos uma maneira lúdica de voltarem para a 

sala de aula, designando o modo de um determinado animal, como por exemplo: tartaruga, 

canguru, macaco e outros. E as crianças ao se encaminhar a sala de aula realizam a ação 

pedida. Como aponta Ferreira (2013), “a presença de múltiplas representações por parte dos 
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adultos expressa o momento no qual a educação infantil constrói a sua identidade, marcado 

pela confluência de inúmeras representações.”. 

Ao entrarem na sala a professora solicita aos alunos que abaixem a cabeça para 

descansarem alguns minutos, nessa ação a docente burrifica um perfume suave, para os alunos 

tranquilizarem na volta das atividades dentro da sala de aula. Esse momento está destinado à 

brincadeira dirigida pela professora, através do conteúdo do dia, ou seja, a partir de um 

conteúdo trabalhado no primeiro momento, agora na brincadeira dirigida a professora propõe 

uma brincadeira envolvendo o conteúdo trabalhado neste dia. Após essa brincadeira na qual 

cada aluno realiza individualmente, todos organizam a sala e se preparam para a chegada dos 

responsáveis, no qual vão chegando aos poucos. 

Por isso algumas atividades me chamaram atenção durante as observações, por 

exemplo: 

1) Estouro de números: no quadro branco, algumas bexigas estavam coladas e tinham 

números sortidos de 1 a 20. Na qual cada criança estourou uma bexiga e ao 

verificar o número sorteado, separaria a quantidade correta nas peças de encaixe; 

 

Imagem03: Atividade Estouro de números.  

 
Fonte: arquivo da pesquisadora do dia 05/10/2017, na Escola Municipal Cosme e Damião. 

 

2) Profissões: a professora iniciou uma conversa sobre as profissões, primeiramente 

sobre a dos pais e cada aluno foi falando. Após essa sequência ela começou a 

mostrar umas imagens e todos diziam qual profissão se tratava. Em seguida 

organizou duas filas para fazer um levantamento das profissões existentes na 

escola. Foram na sala de aula, na direção, orientação, na cozinha e no pátio no qual 

estavam alguns profissionais, para descobrirem quais eram a sua função; 

3) Figuras geométricas: a professora pediu que formasse duas filas e distribuiu 

aleatoriamente figuras geométricas a cada criança e encontrasse o par. À medida 

que encontravam a professora ligava com um barbante, fazendo assim uma cama 

de gato. Ao termino dos pares cada criança passava por baixo do barbante; 
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4) Tapete de direções: a professora confeccionou um tapete com a imagem dos pés, 

mas em direções diferentes, fazendo assim que a criança pulasse de acordo com a 

imagem; 

 

Imagem04: Brincadeira dirigida. 

 
Fonte: arquivo da pesquisadora do dia 18/10/2017, na Escola Municipal Cosme e Damião. 

 

5) Costurar: a professora entregou um quadrado de EVA para cada criança 

juntamente com um pedaço de barbante, sendo que esse EVA estava cheio de furo, 

fazendo assim a criança percorrer com o barbante toda os furos; 

6) Direita e esquerda: ao trabalhar noção de direita e esquerda com os alunos, a 

professora esticou uma corda no chão da sala e no início da corda colocou a inicial 

de cada lado, D e E, sendo essa brincadeira parecida com a do morto vivo, nesse 

caso a professora iria falando direita ou esquerda e a criança iria para o lado 

correto; 

7) Atividade de pintura: em dois momentos distintos, a professora fez atividades de 

pintura, sendo que em um momento ela entregou cotonete para cercarem o nome 

do aluno no qual tinham feito numa folha A4 e em outra atividade cada aluno 

recebeu uma cola colorida para contornarem um peixe; 

8) Semana do transito: foi um projeto desenvolvido pela escola, no qual as crianças 

usavam caixas simbolizando carros, passeando na estrada, no qual deviam 

respeitar a faixa e placas de transito, sendo esse assunto abordado dentro de sala de 

aula; 

9) Atividade de recorte: procurar palavras com quatro letras em revistas, no qual a 

professora fez associação primeiramente com os nomes de alguns alunos e depois 

objetos; 
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10)  Quantidade de números: a professora explicou a atividade na qual o número 

falado por ela os alunos deveriam bater na mesa a quantidade especifica e num 

segundo momento bater palmas.  

 

4.5 Avaliação na Educação Infantil.  

 

Avaliação é uma ação que realizamos corriqueiramente no nosso dia a dia. Com essa 

postura, a avaliação na Educação Infantil ficou instituída pela LDB no inciso I do seu artigo 

31, “avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o 

objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental;” (BRASIL, Lei 

9493/96). Na escola essa atuação de avaliar, serve também de subsídios para as próximas 

práticas pedagógicas do professor, segundo Micarello (2010, p. 1), “[...] avaliar a prática 

pedagógica é um ato intencional, por isso precisa ser cuidadosamente planejado e orientado 

por critérios.” 

Nestas conjunturas, a avaliação na Educação Infantil necessita ser de 

acompanhamento do desenvolvimento da criança, contudo respeitando as particularidades de 

cada uma, como também o professor deve refletir sobre a sua prática, procurando sempre 

aperfeiçoar, assim alcançando uma melhor aprendizagem. Cintando o RCNEI, 

 

[…] a avaliação é entendida, prioritariamente, como um conjunto de ações 

que auxiliam o professor a refletir sobre as condições de aprendizagem 

oferecidas e ajustar sua prática às necessidades colocadas pelas crianças. É 

um elemento indissociável do processo educativo que possibilita ao 

professor definir critérios para planejar as atividades e criar situações que 

gerem avanços na aprendizagem das crianças. Tem como função 

acompanhar, orientar, regular e direcionar esse processo como um todo. 

(BRASIL, 1998, p. 59). 

 

 

Conforme estabelecido na LDB e no RCNEI, a DCNEI (2010) também propõe que as 

instituições devem gerar metodologias para que acompanhem o trabalho pedagógico e 

consequentemente o desenvolvimento das crianças. Analisando os dados presentes no 

questionário em relação a forma de avaliação da professora observada, obtiveram os seguintes 

resultados, que sua avaliação é mediante acompanhamento e registro, usando de instrumentos 

como o portfólio de produções, o caderno de registro e a ficha. ”   

Durante as observações foi verificado o portfólio de produções dos alunos, no qual 

ficam organizados em um varal na altura acessível com os nomes de cada, sendo de simples 

manipulação para os mesmos, que ao concluir uma atividade arquivam com facilidade nesse 
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portfólio. Conforme Micarello (2010, p. 9), “os portifólios não têm a função de registrar 

apenas os produtos das atividades, mas devem refletir o processo de produção, (...)”. Em 

alguns momentos a professora recorria ao portfólio para dar continuidade em outra atividade.  

 

Imagem05: Portfólio das crianças. 

 
Fonte: arquivo da pesquisadora do dia 27/09/2017, na Escola Municipal Cosme e Damião (2017). 

 

No decorrer das realizações das atividades a professora acompanha os alunos, 

percebendo quem está progredindo no seu desenvolvimento. Nesse momento ao observar a 

realização das atividades, em determinados pontos a professora indica o erro, apagando a 

escrita do aluno, no qual pede que escreva de acordo com o quadro, outro momento observado 

foi à ação de alguns alunos ao perceber o erro pediam que a professora apagasse e faziam o 

correto.  

 

Imagem06: Acompanhamento da professora.   

 
Fonte: arquivo da pesquisadora do dia 03/10/2017, na Escola Municipal Cosme e Damião. 

 

Observou-se também que a professora assiste as ações dos alunos e faz uso de registro 

individual dos alunos em fichas. Micarello (2010, p.4) aponta que “Considerando a 

importância das observações é necessário que elas sejam registradas, para que não se percam 
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e possam ser compartilhadas entre os docentes, com as crianças e com as famílias.” E 

consequentemente em um caderno de registro relata como ocorreu o desenvolvimento geral 

de suas práticas pedagógicas como também o envolvimento das crianças, para que possa 

refletir sobre o planejamento, procurando melhorar a sua ação pedagógica. Micarello (2010) 

retrata também que compartilhar esses registros com as famílias é de suma importância para 

que adquiram confiança do trabalho pedagógico e conheçam como as crianças estão se 

desenvolvendo. 

Os encontros com a família dos alunos acontecem por bimestre no qual são realizados 

a entrega das produções encontradas no portfólio e apresentação das fichas individuais dos 

alunos. Micarello (2010, p. 9) caracteriza que “os portifólios são um importante instrumento a 

ser compartilhado com as famílias, pois possibilitam uma visão de conjunto das produções 

das crianças e dos processos vivenciados por elas.”.  

 

4.6 Relação professora-aluno 

 

O relacionamento da professora com os alunos é muito agradável e passa a confiança 

que os alunos têm com a professora. Durante toda a minha observação a professora não 

alterou a voz e sempre conversou com as crianças, na mesma altura que elas, escutando-as 

quando precisa e indagando sobre alguma ação realizada por eles. Contextualizando Luz 

afirma, 

 

Para tanto devem estar constantemente atentos à postura corporal, à 

modulação de voz e à utilização da linguagem oral. O modo como nos 

comunicamos com o outro ajuda bastante na promoção de uma relação 

respeitosa e cuidadosa, portanto devemos buscar a proximidade com a 

criança, tentar falar no tom mais baixo possível e escolher palavras que 

possam facilitar o entendimento do que queremos dizer. (2010, p. 8). 
 

 

Agindo dessa maneira a professora exprime uma relação confortável com os demais, 

na qual está atenta as necessidades de cada criança. Portanto, Luz (2010, p.10) aponta que 

“Como cada criança tem um percurso único é importante que as professoras estejam atentas 

as necessidades singulares que precisam ser trabalhadas de modo particular. ” Pois em uma 

sala com 21 alunos, apresenta diversas particularidades e a professora intervém nessa 

característica apontada.  

Segundo Lima (2013, p.140), “nas duas últimas décadas, têm se ampliado os debates 

sobre a infância e suas problemáticas. ”, retratando assim ultimamente em nosso Estado, um 
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grande número de imigrantes originados da República do Haiti. E com isso a escola em 

questão apresenta matriculadas algumas crianças negras, no qual merece destaque essa 

relação da professora com esses alunos e a sua intervenção com os demais a esse respeito da 

relação étnico-racial.  

As crianças interagem bastante uma com as outras, independentemente da cor da pele. 

Para Luz (2010), as crianças se valorizam e respeitam-se por meio da relação com os outros. 

Essa relação acontece em todos os momentos da aula, principalmente em atividades na roda 

de conversa durante uma canção, a ação de abraçar, do mesmo modo acontece na atividade de 

pintar, no ato de dividir os materiais com o colega, e da mesma forma no dia do brinquedo, 

quando existe a partilha do brinquedo com o outro.  Como indica Lima (2013, p.153), “ as 

crianças nascem abertas à diversidade, sem preconceitos, e os vão aprendendo nas relações 

sociais das quais participam desde o nascimento. ”  

Em função disso, a professora organiza a sua prática pedagógica em ações diárias de 

relação do dia a dia da sociedade, interagindo no que é certo e errado na trajetória da criança. 

Logo Lima pronuncia,  

 

Essas práticas se concretizam em escolhas que se constroem no dia a dia, no 

exercício do olhar sobre a sociedade, sobre os conhecimentos e, 

principalmente, sobre os sujeitos desse mundo chamado cotidiano escolar. 

Pensar e agir na ação educativa implica entender a multiplicidade de 

concepções, experiências, inter-relações, repertórios e realidades do ser 

criança no mundo e no Brasil. (2013, p. 154). 
 

 

Por essa razão, a professora compreende a criança como sujeito ativo do seu processo 

e desenvolve atividades de relacionamento com os demais, não favorecendo a nenhum aluno 

especifico e convive igualmente com todos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Educação Infantil é um período muito importante na fase educacional, 

correspondendo a necessidade da formação do indivíduo pequeno. Consequentemente, os 

responsáveis por esse processo de ensino aprendizagem têm seu papel primordial, 

desenvolvendo a prática pedagógica de forma simples e lógica. A prática pedagógica 

desenvolvida deve ser fundamental na busca do desenvolvimento físico, psicológico, 

intelectual e social da criança, valorizando a suas experiências adquiridas no ambiente externo 

da escola. 

Em vista disso, essa prática deve ser conduzida gerando aprendizagens para as 

crianças, sendo assim o professor da Educação Infantil deve envolver a criança em atividades 

próprias de sua idade, como os jogos e as brincadeiras, tanto dirigidas e livres, oportunizando 

as interações necessárias para alcançar a aprendizagem.  

Dessa maneira, essa pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Educação Infantil 

Cosme e Damião, na cidade de Porto Velho – RO, na sala da pré-escola II no turno da manhã, 

com observação da prática pedagógica da professora, com objetivo de investigar as práticas 

pedagógicas desenvolvidas por uma professora na Educação Infantil da cidade de Porto 

Velho. Para tal fim, foi realizado uma procura em torno das professoras no decorrer do 

Estagio Supervisionando de Educação Infantil no semestre passado no curso de licenciatura 

de Pedagogia da Unir/RO.  

Com essa postura, foi selecionada a professora na qual chamou mais atenção por suas 

práticas pedagógicas serem mais atuantes nessa etapa educacional. À vista disso, foi 

desenvolvida um questionário com 22 questões para a professora, em busca de conhecer m 

pouco sobre o trabalho pedagógico da professora em questão. E para finalizar a investigação, 

foi realizada observações na sala de aula, com o pretexto de verificar as práticas pedagógicas 

desenvolvidas. 

Relativamente aos objetivos da pesquisa, explanou o desenvolvimento do trabalho 

educacional da professora na Educação Infantil, no qual foram essenciais para a conclusão da 

pesquisa.  A partir desses desígnios, foram identificados alguns aspectos em relação a prática 

pedagógica, a rotina, o planejamento, a avaliação, a relação professora e aluno, os espaços e 

materiais e principalmente o desenvolvimento das atividades.  

Desta maneira, consegue-se confirmar através da observação que a prática pedagógica 

desenvolvida pela professora investigada da Educação Infantil é considerada muito boa, pois 

alcança as reais necessidades das crianças nessa fase escolar, buscando o desenvolvimento 
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integral através de brincadeiras e interação dos mesmos.  Portanto mesmo considerando a 

pratica muito boa, as dificuldades em volta, como aos materiais e os espaços, impedem a 

professora em realizar algumas atividades na sua prática educativa, o que torna seu trabalho 

limitado.   

A experiência cativada nesse trabalho correspondeu através dos conhecimentos em 

contato com as práticas pedagógicas investigada realizadas pela professora da pré-escola, na 

ocasião de contribuir para a minha formação enquanto educadora. Com tal caraterística 

comprova-se a relevância da Educação Infantil e especialmente das práticas pedagógicas 

como caminho recorrente da interação das crianças.  

Assim sendo, almeja que as vertentes e as reflexões acerca desse assunto, partindo da 

criança, do seu desenvolvimento, da formação do profissional e das práticas pedagógicas que 

transpassam no processo de ensino aprendizagem contribuam para a perspectiva 

individualizada da Educação Infantil, em que a ação pedagógica seja suporte para o 

desenvolvimento e aprendizagem dos pequenos no caminho de formar indivíduos capazes de 

pensar, agir e ser autônomo na condição de cidadão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANGELO, Adilson de. O espaço-tempo da fala na educação infantil: a roda de conversa como 

dispositivo pedagógico. In: KRAMER, Sonia, ROCHA, Eloisa A.C. (Orgs.) Educação 

infantil: enfoques em diálogo. 3. ed. Campinas, SP: Papirus, 2013. 

 

ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Tradução de Dora Flaksman – 

2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

 

BAPTISTA, Mônica Correria. A linguagem escrita e o direito à educação na primeira 

infância. Agosto, 2010.  

 

BASSEDAS, EULÁLIA; HUGUET, TERESA; SOLÉ, ISABEL. Aprender e ensinar na 

Educação Infantil. Editora: Artmed, Porto Alegre, 1999. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum 

Curricular: Educação é a base. Brasília: MEC, 2017.  

 

_____. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares 

nacionais para a educação infantil / Secretaria de Educação Básica. – Brasília : MEC, SEB, 

2010. 

 

_____. Ministério da Educação e Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, v.1,2 e 3, 1998. 

 

_____. [Lei Darcy ribeiro (1996)]. LDB : Lei de diretrizes e bases da educação nacional 

[recurso eletrônico] : Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional. – 9. ed. – Brasília : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 

2014. 45 p. – (Série legislação ; n. 118). 

 

_____. Estatuto da criança e do Adolescente. Brasília. Lei 8069, 13 de julho 1990. 

Constituição e Legislação relacionada. São Paulo. Cortez. 

 

_____. Ministério da Educação e Cultura. Lei n 4.024. Brasília: MEC, 1961. 

 

_____. Senado Federal. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Imprensa 

Oficial, Brasília: 1988. 

 

CRAIDY, Carmen Maria; SILVA, Gladis Elise P. da (Org.). Educação Infantil Para Que Te 

Quero? Porto Alegre: Artmed, 2001. p. 12-22 (Capitulo 1). 

 

FARIA, Maria Alice. Como usar a literatura infantil em sala de aula. São Paulo: Contexto, 

2010.  

 

FERREIRA, Zenilda. Tempos e espaços para brincar: o parque como palco e cenário das 

culturas lúdicas. In: KRAMER, Sonia, ROCHA, Eloisa A.C. (Orgs.) Educação infantil: 

Enfoques em diálogo. 3ª ed. Campinas, SP: Papirus, 2013. 

 



42 

 

FREIRE, Adriane. Formação de educadores em serviço: construindo sujeitos, produzindo 

singularidades. In: KRAMER, Sônia et al (orgs). Infância e educação infantil. 5 ed. 

Campinas, SP: Papirus, 2006, p. 77-100. 

 

FREIRE, Madalena. A Paixão de conhecer o mundo. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2002. 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. - 6 ed. São Paulo: Atlas, 

2008. 

 

HORN, M. G. S. Sabores, cores, sons, aromas. A organização dos espaços na Educação 

Infantil. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

KRAMER, S. Com a pré-escola nas mãos. 11.ed. São Paulo: Ática, 1998. 

 

LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez Editora, 1994. 

 

LIMA, Elieuza Aparecida de; MELLO, Suely Amaral. Infância e lúdico: reflexões para a 

educação infantil. Educação em Revista, Marília, 2006, v.7, n.1/2, p. 17-30. 

 

LIMA, Maria Batista. Identidade étnico-raciais, infância afro-brasileira e práticas escolares. 

In: KRAMER, Sonia, ROCHA, Eloisa A.C. (Orgs.) Educação infantil: Enfoques em 

diálogo. 3ª ed. Campinas, SP: Papirus, 2013. 

 

LUZ, Iza Rodrigues da. Relações entre crianças e adultos na Educação Infantil. Agosto, 

2010. 

 

MICARELLO, Hilda. Formação de professores da educação infantil: puxando os fios da 

história. In: KRAMER, Sonia, ROCHA, Eloisa A.C. (Orgs.) Educação infantil: Enfoques 

em diálogo. 3ª ed. Campinas, SP: Papirus, 2013.  

 

MORENO. G. L. Organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil. In: PASCHOL, 

J. D. (Org.) Trabalho pedagógico na educação infantil. Londrina, 2007. 

 

OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. O currículo na educação infantil: o que propõem 

as novas diretrizes nacionais? Agosto, 2010. 

 

OLIVEIRA , Zilma de Moraes Ramos de. Educação infantil: fundamentos e métodos. 7 ed. 

São Paulo: Cortez, 2011. 

 

RESENDE, M. A.; MARTINS, P. L. O. A formação de professores para a educação infantil 

no limiar dos vinte anos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96. Rev. 

Diálogo Educ., Curitiba, v. 16, n. 50, p. 809-829, out./dez. 2016.  

 

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Construção do conhecimento em sala de aula. São 

Paulo: Salesiana Dom Bosco, 1993. 

 

VIGOTSKY, Lev Semenovich. A formação social da mente: o desenvolvimento dos 

processos psicológicos superiores. Tradução José C. Neto, Luís S. M. Barreto, Solange C. 

Afeche. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

 

 

 



43 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DO ESPAÇO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Observação do espaço escolar 

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

a) Nome da escola:____________________________________ 

b) Telefone: __________________________________________ 

c) Endereço: ___________________________________________________ 

d) Horário de funcionamento: ____________________________________ 

e) Ano em que foi construída e início do atendimento da etapa da Educação Infantil:  

____________________________________________ 

f) quantidade de professores: _____________________________________ 

g) quantidade de funcionários: ___________________________________ 

h) quantidade de alunos: _________________________________________ 

2. INFRAESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA: 

a) Número de salas de aula: ____________ 

Delinear as condições de conservação, equipamento e mobiliário: 

b) Biblioteca:  (__) SIM   (__)NÃO 

Condições de Funcionamento, acervo e responsável: 

c) Sala de leitura: (__)SIM   (__)NÃO 

Condições de Funcionamento, acervo e responsável:  

d) Sala de Informática (__)SIM   (__)NÃO 

Condições de funcionamento:  

Número de computadores: _____     

Pessoa responsável (Formação e horário de trabalho):  

e) Brinquedoteca: (__)SIM   (__)NÃO 

Condições de funcionamento e Materiais existentes: 
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 f) Espaços externos para atividades físicas e recreativas:    

Quais são? E quais as condições de funcionamento e materiais disponíveis:   

g) Refeitório: (__)SIM   (__)NÃO 

Condições de funcionamento:  

h) Sanitários:  

Número suficiente (___) SIM  (___) NÃO     Inclusivos  (____) SIM    (___) NÃO 

Condições de funcionamento: 

i) Sala administrativas - quais e quantas - especificar: 

 

 

j) Outros espaços pedagógicos - especificar: 

 

 

k)Outros espaços disponíveis, materiais e condições de funcionamento: 

 

 

l) Bosque ou espaço com árvores para brincadeiras ao ar livre: 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORA 

 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORA 

 

1) Qual a sua maior formação? E em qual instituição concluiu?  

2) Possui pós-graduação? Em qual área?  

3) Há quanto tempo você trabalha com a Educação Infantil? 

4) Há quanto tempo ministra aulas nesta escola? E na etapa da pré-escola?  

5) A escola oferece cursos de formação especifico para professores da Educação Infantil? Se 

sim, você considera esses cursos importante para as suas práticas em sala de aula? 

6) Quais aspectos são importantes no processo de educação das crianças?  

7) O que você leva em consideração na hora de elaborar seu planejamento? E como ele 

acontece? 

8) As brincadeiras e interações são importantes nesse período de desenvolvimento da criança? 

Como considera esses aspectos em seu planejamento? Explique: 

9) Quando as crianças estão participando de suas aulas, o que mais chama a sua atenção nas 

atividades que elas realizam?  

10)  Qual ou quais autores você utiliza como referência para sua prática pedagógica?  

11)  Como é feita a avaliação da aprendizagem das crianças? Que instrumentos e documentos são 

utilizados nesse processo? 

12)  As crianças brincam? Em que momento? De que forma esse momento acontece?  

13)  Para você, existe diferença entre cuidar e educar? Quais seriam? 

14)  Em relação às crianças, você percebe diferença entre elas? Quais?  

15)  Você considera a educação infantil necessária para as crianças? Por quê? 

16)  Como define ou caracteriza a Educação Infantil?  

17)  Para você, o que significa ser criança?  

18)  O que é ter infância para você?  
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19)  E as crianças, seus alunos e alunas, têm a oportunidade de viver sua infância na instituição 

em que você trabalha? Se sim, como isso acontece? 

20)  Como considera a sua pratica pedagógica na educação infantil? Explique: 

21)  Quais as dificuldades que você tem na sua prática? 

22)  Escreva as atividades que desenvolve durante a semana, em cada dia, de segunda a sexta: 

Segunda-feira:        Terça-feira:           Quarta-feira:        Quinta-feira:        Sexta-feira: 
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APÊNDICE C – QUESTIONARIO DE OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA 

 

1- Identificação 

1.1 Turma observada (faixa etária e ano/série): 

1.2 Número de alunos matriculados na turma: 

1.3 Número de alunos presentes:    

1.4 Disciplina da aula: 

1.5 Quantidade de meninas ___________ Quantidade de meninos: __________ 

1.6 Etnia: 

Crianças negras: ___________       Crianças pardas: ___________ 

Crianças pretas: ___________        Crianças brancas: __________ 

Crianças indígenas: __________ (ver se moram na cidade) 

1.7 Localidade: 

Crianças residentes na área urbana: _____Crianças residentes na área rural: ________ 

2 - Descrição 

2.1 Espaço físico da escola e organização do espaço da sala (Distribuição das mesas e 

cadeiras/carteiras, cantinhos, disponibilidade de acesso das crianças aos materiais, etc) 

2.2 Caracterização do relacionamento professor – aluno 

2.3 Desenvolvimento das atividades pelo professor (Registrar a sequência de conteúdos e 

atividades) 

2.4 Práticas pedagógicas realizadas 

2.5 Recursos didáticos utilizados 

2.6 Reações da turma durante a aula: 

2.7 Relação adulto x criança dentro e fora das salas de aula ou de outros espaços 

pedagógicos 

2.8 Brincadeiras – o lugar das brincadeiras no cotidiano da escola e da sala de aula da pré-

escola; 
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ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL COSME E DAMIÃO 

 

 

TERMO DE ACEITE DA INSTITUIÇÃO  

 

 

  A Direção da Escola Municipal de Educação Infantil Cosme e Damião, situado à Av. 

Uruguai, 1834 - Embratel, no município de Porto Velho, está de acordo com o 

desenvolvimento da pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação (TCC) 

intitulada "As práticas pedagógicas na Educação Infantil", a ser realizada nesta escola sob a 

responsabilidade da acadêmica MANUELA DE LIMA CAMPOS, CPF 888.372.892-00, 

vinculada à Universidade Federal de Rondônia (UNIR), e sob orientação da Profa. Dra. 

Juracy Machado Pacífico da UNIR. 

 A escola autoriza também registros em sala de aula e das práticas pedagógicas das 

professoras observadas visando atender ao objetivo de sua pesquisa que é investigar as 

práticas pedagógicas desenvolvidas pelas professoras na Educação Infantil da cidade de Porto 

Velho. Registros fotográficos ilustrativos de suas observações também poderão ser realizados.  

 

 

 

Porto Velho, ____de _______________de 2017. 

 

 

 

 

(Assinatura da direção da escola) 

 

 

 

(Carimbo da Escola) 

 

 

 


