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Resumo: Neste texto, apresento algumas estratégias utilizadas na prática 

pedagógica, no período de intervenção, durante Estágio Curricular 

Supervisionado na Educação Infantil, fundamentando essas práticas com 

alguns as teorias aprendidas na universidade e remodeladas pelas 

experiências nas escolas: PCN (1997), KRAMER e LEITE (1998), MATO 

GROSSO (2000), RCNEI (2001), ALVES (2004), COSTA (2009), SEBASTIANI 

(2009), PROSSER (2012), CHUPIL (2015). Além disso, explicito os resultados 

obtidos com a prática, fazendo um paralelo com minha vida profissional hoje 

em sala de aula, na função de Técnica de Desenvolvimento Infantil - TDI. 

Diante disso, o desafio da profissão é proporcionar no ambiente escolar uma 

aprendizagem significativa, considerando a fase de desenvolvimento de cada 

criança. Segundo os Referenciais Curriculares Nacionais de Educação Infantil 

(2001), a prática dos educadores da educação infantil precisa ser baseada em 

três princípios básicos: o educar, o cuidar e o brincar. Desse modo, o 

desenvolvimento das habilidades das crianças deve ser respaldado nestes 

princípios, pois a maioria dos alunos passa a maior parte do tempo sobre os 

nossos cuidados e responsabilidades do que com as próprias famílias. Embora 

saibamos que a família desempenha papel fundamental na vida dessas 
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crianças, cabe a nós, profissionais da educação, tornar o espaço escolar em 

um ambiente acolhedor, com rotinas e regras. Além disso, usar de muita 

atenção, dedicação e carinho, pois nossas atitudes ficarão marcadas em suas 

memórias para o resto de suas vidas.  

Palavras-chave: Educação Infantil, Prática Pedagógica, Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO  

Quando eu era acadêmica do 7º semestre, do curso de Licenciatura 

Plena em Pedagogia, da Universidade do Estado de Mato Grosso – Campus 

Universitário de Juara, enfrentei o desafio (assim como todos graduandos) do 

Estágio Curricular Supervisionado (como parte da matriz curricular do curso), 

em várias modalidades de ensino, na condição de observadora e também 

realizando intervenção, junto aos alunos.  

Dentre as experiências tidas, me chamou atenção a intervenção 

realizada numa Escola pública, do município de Juara, com uma turma de Pré 

II, composta por vinte e dois (22) alunos, sendo dezesseis meninos (16) e seis 

meninas (6). Na época, no afã de conseguir bons resultados, organizei a 

intervenção pedagógica com objetivo de relacionar as teorias aprendidas da 

academia com a realidade da sala de aula, articulando meios que oferecessem 

um ensino estimulante, prazeroso, dialógico e participativo, procurando 

desenvolver as capacidades das crianças, de forma integral, para uma 

educação inclusiva.  

Neste ano, revisitando o relatório do Estágio Curricular Supervisionado 

na Educação Infantil, resolvi fazer um paralelo com minha realidade hoje, na 

função de TDI - Técnica do Desenvolvimento Infantil, com uma turma de 

maternal II, formada por alunos de 3 e 4 anos. Essa experiência foi de suma 

importância para o meu aprendizado sobre os mecanismos envolvidos na 

prática pedagógica, da qual participo diretamente, por meio de auxílio ao 

professor regente da turma.  

Diante disso, apresento, neste texto, algumas estratégias utilizadas na 

prática pedagógica, durante o período de intervenção durante Estágio 

Curricular Supervisionado na Educação Infantil, fundamentando essas práticas 
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com alguns as teorias aprendidas na universidade e remodeladas pelas 

experiências nas escolas; por fim, discorro sobre os resultados obtidos com a 

prática, fazendo um paralelo com minha vida profissional hoje em sala de aula, 

como TDI. 

 

A EXPERIÊNCIA COM O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Nos últimos semestres, como é comum em muitos cursos de graduação, 

aconteceram os estágios supervisionados. O objetivo principal do estágio 

sempre era associar as teorias advindas da academia, à realidade da sala de 

aula. Isso, de certo modo, nos colocava “dentro” da profissão, em função do 

acompanhamento da realidade educacional, de perto. Todos os dias, no início 

dos trabalhos, procurava fazer uma acolhida agradável, receptiva e afetuosa, 

para que as crianças se sentissem segura e à vontade, mesmo com a 

presença de uma pessoa estranha (eu estagiária) na condução das atividades. 

No entanto, para o sucesso da proposta pedagógica em curso, 

facilmente elas se adaptaram ao ritmo do meu trabalho, pois mantive 

encaminhamentos aproximados da realidade vivenciada por elas com o 

docente. Diante disso, cantávamos uma musiquinha, para complementar a 

saudação, com muito entusiasmo e animação; fazíamos uma oração 

espontânea de agradecimento, respeitando as diferentes crenças presente na 

sala de aula, pois esses momentos faziam parte da rotina do professor regente. 

Nesse sentido, o Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil - RCNEI (2001b, p. 41) considera que: 

Para que seja incorporada pelas crianças a atitude de aceitação do 
outro em suas diferenças e particularidades precisa estar presente 
nos atos e atitudes dos adultos com quem convivem na instituição. 
Começando pelas diferenças de temperamento, até as diferenças de 
gênero, de etnia e de credo religioso, o respeito a essa diversidade 
deve permear as relações cotidianas.  

Portanto, ao desenvolver o respeito às diversidades presente na sala de 

aula, era também despertado o respeito às especificidades de cada aluno, 

possibilitando essas crianças a ser cidadãos mais humanos e solidários. 
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Tratando-se das relações sociais, procurei trabalhar o respeito mútuo, 

destacando que eles deviam aceitar e respeitar as diferenças dos outros, 

independente de gênero, cor, raça ou religião, enfatizando também que a 

agressividade não traz contribuições para a vida de ninguém, porém nos 

prejudica muito no convívio com as outras pessoas, pois a paz e a harmonia 

entre todos, é saudável para garantir um ambiente harmonioso.  

Após o momento de acolhimento, a temática a ser trabalhada era 

apresentada através de uma música ou de contação de uma história. Com isso, 

as crianças demonstravam muito interesse e entusiasmo no desenvolvimento 

de todas as atividades proposta.  

Além disso, procurei trabalhar os temas de forma interdisciplinar, 

abrangendo todas as áreas do desenvolvimento das crianças. Essa opção é 

justificada, porque “o pensamento, a sensibilidade, a percepção, a intuição e a 

cognição da criança devem ser trabalhadas de forma integrada visando 

favorecer o desenvolvimento das capacidades criativa da criança”. (RCNEI, 

2001c, p. 91).  

Nessa perspectiva, é necessário que a aprendizagem da criança seja 

desenvolvida na amplitude de todas as áreas do conhecimento, pois a 

aprendizagem se torna mais significativa quando desenvolvemos habilidades 

dentro da interdisciplinaridade.  

Em relação à linguagem oral e escrita, esses eixos da língua estiveram 

presentes, pois priorizei atividades com rodas de conversas e contação de 

histórias. Também foram desenvolvidas atividades em que os alunos faziam 

suas “leituras visuais” e contavam a história aos colegas, o que permitia muito 

a imaginação, o pensamento, a criatividade, a oralidade e a interação entre a 

turma.  

Nesse sentido, alguns gêneros textuais foram priorizados, para que os 

alunos em sala de aula tivessem contato com portadores de textos diversos 

que estão presentes no cotidiano como: jornais, embalagens, panfletos, 

revistas, livros de histórias, entre outros. O RCNEI (2001c, p. 121) considera 

que: “[...] o processo de letramento está associado tanto ao discurso oral como 
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o do discurso escrito [...]” nos meios urbanos grande parte das crianças desde 

pequenas, estão em contato com a linguagem escrita por meio de diferentes 

portadores de textos, como livros, jornais, embalagens, cartazes, placas de 

ônibus etc. 

 Isso significa que, as crianças muito antes de frequentar o ambiente da 

sala de aula já possuem suas leituras, pois estão em constante contato com as 

diversidades textuais no seu dia a dia.  

Embora deva destacar que, nos dias atuais, temos a presença de outras 

possibilidades textuais, pois as tecnologias estão presentes na vida cotidiana 

da maioria das crianças desde muito cedo, até mesmo das crianças de 

educação infantil. A interação entre professor/aluno e aluno/aluno sempre se 

fez presente no desenvolvimento das aulas, pois, entendo que:  

Quanto mais as crianças puderem falar em situações diferentes, 
como contar o que lhes aconteceu em casa, contar histórias, dar um 
recado, explicar um jogo ou pedir uma informação, mais poderão 
desenvolver a suas capacidades comunicativas de maneira 
significativa. (RCNEI,2001c, p.121).  

Ainda para tornar mais agradável o desenvolvimento da oralidade e da 

escrita, procurei trabalhar com: letras de música, poemas, charadas, fábulas, 

historinhas, inclusive usando o nome dos próprios alunos, entre outros. Uma 

das atividades desenvolvida que as crianças se empolgavam bastante e 

desenvolvia muito a criatividade delas, de modo peculiar, era de escreverem na 

lousa e no chão. Desse modo, as letras e números eram traçados no chão, em 

tamanho bem grande, para que eles andassem em cima da grafia, 

desenvolvendo assim o equilíbrio.  

Trabalhando assim, o resultado foi a ampliação das habilidades motoras, 

aliadas ao processo de apropriação do código escrito da língua e numéricos. 

Nesse sentido, é importante salientar que: “para ler e escrever a criança 

precisa [...] compreender não só o que a escrita representa, mas também de 

que forma ela representa graficamente a linguagem. (RCNEI, 2001c, p. 122). 

Isso significa que este processo não é apenas a ampliação de 

habilidades relacionadas à percepção, memorização e treino das suas aptidões 

sensório-motoras. É, primeiramente, um processo no qual as crianças precisam 
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resolver situações de natureza lógica para chegarem a compreender de que 

forma a escrita alfabética representa a linguagem, e assim poderem escrever e 

ler por si mesmas.  

Quanto ao conhecimento matemático, este em todas as aulas se fez 

presente, pois, ao escrever seu próprio nome e contar as letras, por exemplo, 

capacidades de raciocínio lógico são acionadas para resolver tais desafios. 

Para deixar esse processo de aprendizagem um mais significativo, 

propus atividades com envolvimento direto dos alunos: jogos, brincadeiras, 

contagem e separação de grãos, colagens, recortes, entre outros. Além disso, 

outras estratégias foram utilizadas para aproximar conceitos escolares da 

realidade dos alunos, como exemplos: questionamentos orais sobre o dia do 

mês, dia da semana, mês, e ano que estávamos; contagem dos alunos 

presentes, professores, pessoas tinham presentes, quantos eram do gênero 

feminino e do gênero masculino.  

A medida que as respostas eram dadas pelas crianças, todas eram 

anotadas na lousa para que os mesmos visualizassem e se familiarizassem 

com os números (entendido como ideia de quantidade), assim como 

associando ao numeral (representação do número), até porque, em nossa vida 

diária, o conhecimento matemático sempre se faz presente, ampliando, desse 

modo, o conhecimento matemático.  

Por meio das atividades desenvolvidas no decorrer do período, constatei 

que os alunos tinham dificuldade em relacionar a quantidade (numeral) a sua 

grafia (número); situação justificada, por CHUPIL (2015, p. 67)”  

As noções matemáticas na educação infantil vão além da 
memorização, repetição e associação, pois essa não é a única fonte 
de aprendizagem. A matemática vem como fonte de raciocínio e 
descoberta de diferentes caminhos para a resoluções de problemas”. 

 Isso significa que, na vida diária as crianças são capazes de solucionar 

muitas situações, utilizando conceitos matemáticos. No entanto, no ambiente 

escolar, onde, muitas vezes, esses conteúdos são trabalhados de forma 

abstrata e descontextualizada, a apropriação concreta dos conhecimentos 

matemáticos torna-se difícil para as crianças dessa idade e até mesmo para os 

adultos compreenderem. 
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 Em todas as aulas a música fez parte, pois “a música é a expressão e 

comunicação de sensações, sentimentos e pensamentos [...]” (CHUPIL, 2015, 

p. 66). Assim, na educação infantil, o desenvolvimento de atividades com 

música é de fundamental importância, pois é através destas atividades que as 

crianças se soltam e ficam à vontade, até mesmo as mais inibidas.  

A música era uma das atividades em que os alunos participavam 

ativamente, demonstrando expressões de alegria, emoções e sentimentos no 

que estavam fazendo. A maioria das músicas preferidas pela turma eram 

músicas acompanhas de gestos. Percebemos que para estas crianças a 

linguagem corporal é muito significativa. Para os RCNEI (2001c, p.15), o 

movimento humano é: “[...] mais do que um simples deslocamento do corpo no 

espaço: constitui-se em uma linguagem que permite às crianças agirem sobre 

o meio físico e atuarem sobre o ambiente humano, mobilizando as pessoas por 

meio de seu teor expressivo”.  

Referindo-se ao desenvolvimento de todas as capacidades relevantes 

para a aprendizagem dos alunos, a expressão artística também se fez presente 

em todas as aulas. Constatei que, por meio de atividades em que exigia a arte 

criativa, as crianças tinham maior liberdade de expressão. Diante disso, 

atividades para o desenvolvimento das habilidades estéticas foram ofertadas, 

optando por criações livres com: areia, folhas, EVA, recortes, tinta guache, 

lápis de cores, colagens, entre outras.  

Nessas atividades, notei que as crianças, aos poucos, foram definindo 

suas habilidades plásticas, de modo que, inclusive, expressavam sentimentos 

através de suas criações. Lembrando que, cada criação dos alunos era 

acompanhada de indagações sobre o que representava cada obra feita para 

cada um, para que o repertório vocabular fosse ampliado, assim como a 

percepção de aspectos do ato criativo. Nesse sentido é importante ressaltar 

que: 

As artes visuais [...] é uma das formas importantes de expressão e 

comunicação humanas, o que por si só, justifica sua presença no 

contexto da educação, de um modo geral, e na educação infantil, 

particularmente”, (RCNEI, 2001c. p.85).  
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Isso significa que a linguagem não verbal está presente na vida da 

criança e se faz necessário considerar a expressão dela, nem que seja apenas 

através de alguns traços e linhas (garatujas) numa folha. É importante frisar 

que: 

[...] a criança de até seis anos, por ainda não dominar a linguagem 
escrita tão preponderante em nossa sociedade, utiliza-se de inúmeras 
formas de expressão em seu dia-a-dia. Portanto, falar de educação 
artística e estética para as crianças dessa faixa etária é apenas 
possibilitar, dar meios pelos quais elas possam prosseguir seu 
movimento de descoberta e de expressão, intercambiando suas 
experiências – afinal, a criança é curiosa, é inquieta e faz suas 
construções com aquilo que é, muitas vezes desprezada pelo adulto. 
Refiro-me, então às artes como expressão, como linguagem. O 
corpo, a voz, o desenho da criança são formas variadas de buscar 
compreensão e comunicabilidade com o mundo (KRAMER e LEITE, 
1998, p.145).  

Nesse sentido, para nós adultos, as representações podem não ser 

significativas, mas para a criança é sua linguagem não verbalizada, ou seja, 

suas expressões e sentimentos.  

Quanto aos temas natureza e sociedade, estes eram abordados 

frequentemente, assim como o respeito entre as pessoas e a natureza, pois 

“[...] o ser humano é parte integrante e indissociável da natureza – e de como 

se processa a ação transformadora da humanidade em seu meio ambiente 

[...],” (PCNs,1997, p. 61). Desse modo, para que as crianças construíssem 

conceitos reais de educação ambiental, foram feitos vários passeios com elas 

pelo pátio, para enfatizar sobre a importância do cuidado com as árvores, 

cuidados com o lixo, entre outras abordagens.  

Uma das estratégias, para demonstrar que certos cuidados devem 

permear nossas atitudes, durante todo o período de intervenção utilizei vários 

materiais recicláveis, para o desenvolvimento das atividades com alunos, 

enfatizando sempre que as pequenas ações nossa hoje (como por exemplo, 

jogar um papel de bala no cesto de lixo) poderia com certeza trazer grandes 

benefícios para o meio ambiente no futuro.  

 

POR “DENTRO” DA DOCÊNCIA NA CONDIÇÃO DE TDI  
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O período de intervenção no Estágio supervisionado representou um 

contato efetivo com os processos educacionais, especificamente, de sala de 

aula. Com isso, participei de elaborações de planos de aulas, juntamente com 

o professor regente da sala, no período de observação, o que exigiu muitas 

buscas teórico-práticas. Na realidade, a experiência docente foi um momento 

de articulação e identificação dos conceitos apreendidos na universidade à 

realidade dos alunos. Nesse sentido, Alves (2004, p. 65) destaca:  

De acordo com a concepção dialética, que teoria e prática são 
consideradas: o núcleo articulador da formação do profissional, na 
medida em que os dois elementos são trabalhados de forma 
integrada, constituindo uma unidade indissociável. A teoria não se 
apresenta como um conjunto de regras e normas. É formulada e 
trabalhada a partir do conhecimento da realidade concreta. Quanto à 
prática, ela é o ponto de partida e io ponto de chegada.  

Desse modo, pude perceber que naquele ambiente constavam sujeitos 

que se inter-relacionavam e construíam saberes em processo vivido. Isso 

significa dizer que a heterogeneidade era fato na turma. Com sensibilidade, 

imaginação e espontaneidade, cada indivíduo constituía no espaço escolar 

interações significativas com os outros e com o conhecimento, participando das 

oportunidades oferecidas, deixando transparecer que “ao pensar a realidade e 

significá-la, faz com desejo, emoções e motivações.” (MATO GROSSO, 2000. 

p.42).  

Na intervenção pedagógica vivenciei inseguranças, porque me deparei 

com crianças em várias fases de desenvolvimento e muita vontade de 

aprender. Assim, o desafio foi proporcionar um ambiente de aprendizagem 

prazeroso e significativo, respeitando as fases desenvolvimento de cada 

educando, embora, na época, o tempo era restrito, em função de ser apenas 

um estágio.  

Isso significa que muitas das intenções pedagógicas, apesar de “bem” 

sucedidas na minha visão, na realidade foram pontuais, uma vez que 

resultados efetivos não foram posteriormente levantados, para, de fato, 

mensurar se os conceitos foram realmente aprendidos pelos alunos. Apesar 

das limitações temporais e de ordem experienciais docentes, procurei 

desenvolver um trabalho de forma lúdica, concreta e contextualizada, 

considerando o conhecimento prévio das crianças.  
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Como toda forma organizada do saber, os conteúdos trabalhados e o 

conhecimento adquirido na educação Infantil também se apresentam de forma 

organizada, inicialmente pelo professor e em seguida pelo próprio aluno, por 

meio de sucessivas reorganizações do conhecimento e experiências 

proporcionadas pelo professor, que lhes forneçam conteúdos apresentados de 

forma pensante e associados a práticas reais.  

Assim o objetivo é que a criança com sentido. Para isso, ela precisa 

relacionar o que é visto com o que é vivido (CHUPIL, 2015, p. 69). Isso é 

relevante para alunos da educação infantil, com essa idade, pois uma rotina 

organizada, considerando as realidades, e com materiais ligados aos 

conceitos, potencializa as aprendizagens, de modo que os conceitos escolares 

vão sendo incorporados ao cotidiano, de forma mais natural.  

Dessa forma, o processo ensino-aprendizagem ganha significância, pois 

o educando vai associando aos poucos a realidade vivenciada com os saberes 

escolares. Nesse sentido, o RCNEI (2001a, p. 21-22) destaca: 

[...] as crianças o constroem o conhecimento a partir das interações 
que estabelecem com as outras pessoas e com o meio em que 
vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas 
sim, fruto de um intenso trabalho de criação, significação e 
ressignificação.  

Essa situação é verdadeira, principalmente se considerarmos que nessa 

fase os alunos vivenciam experiências diversificadas, na sala e fora dela, 

possibilitando e imersão de conceitos de várias ordens, especialmente 

escolares e cotidianas. Nessa lógica, o grande desafio da escola é 

potencializar esses saberes, por meio de atividades que estimulem o ato 

criativo dos indivíduos, para que, na vida social, eles consigam usufruir dos 

conhecimentos formais aprendidos.  

Apesar das experiências bem-sucedidas (no meu entender), diante dos 

desafios de ensinar alunos da educação básica durante o estágio 

supervisionado, optei por realizar um trabalho complementar em sala de aula, 

porém igualmente importante dada às condições ofertadas para as crianças 

inseridas na educação infantil: atuar como Técnica de Desenvolvimento Infantil. 

Ser TDI na educação infantil é complexo e desafiante, porque a atuação é 
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completamente vinculada ao trabalho docente, uma vez que está prevista uma 

“sintonia” entre esses profissionais (professor x TDI) em todas etapas do 

processo educativo, embora a responsabilidade pela efetivação do ensino seja 

do regente da turma. Isso faz com que, embora não seja compromisso do/a 

TDI gerenciar o processo e ensino, este é compartilhado cotidianamente por 

meio das escolhas feitas pelo professor.  

Assim, o compromisso com as etapas de desenvolvimento dos alunos 

passa a ser dos envolvidos diretamente com processo educativo. Desse modo, 

embora não tenha a função docente na instituição em que atuo, vivo 

experiências educativas que, mesmo depois de um certo tempo com o título de 

graduada, me faz refletir sobre as ações pedagógicas executadas no período 

de estágio supervisionado. No relatório redigido sobre a experiência, cito, por 

exemplo, que as atividades que mais motivavam os alunos eram aquelas 

ligadas à música e artes.  

Isso é notório nos alunos da sala em que atuo, pois quando são 

ofertadas canções, eles sempre ficam empolgados e acompanham fazendo 

reproduzindo a música, com os respectivos gestos. Além disso, ficam envoltos 

em atividades que exigem o uso de giz, tinta guache, lápis de cor, colagem, 

pecinhas de encaixe e brinquedos cuja criatividade seja mobilizada.  

Ao permitirmos que a criança exercite a sua criatividade fazendo 
desenhos, pintando, cantando, dançando, representando, modelando, 
criando histórias, brincando com palavras, sonoridades ou gestos, 
estamos estimulando-a a desenvolver sua capacidade de se 
expressar e, ao mesmo tempo, de resolver sozinha os problemas que 
enfrentará no seu dia a dia (PROSSER, 2012, p. 19).  

Isso é relevante para o desenvolvimento das crianças, pois nessa fase 

elas constroem comportamentos, conceitos e concepções fundamentais para 

vida. 

Outro detalhe que chama a atenção é o fato de os alunos ficarem 

empolgados quando vão à biblioteca. Isso ocorre porque o ambiente é 

organizado (com algumas limitações) para o púbico da educação infantil, tendo 

um acervo com livros lúdicos e sensoriais, possibilitando o manuseio e, 

automaticamente, a imaginação dos pequenos frequentadores. Nesse sentido, 

é importante destaca que “na biblioteca, existe a oportunidade de desfazer o 
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condicionamento da leitura, através da apresentação da diversidade de opções 

de leitura, com a livre escolha da criança e o contato agradável com os livros” 

(COSTA, 2009, p. 197).  

Nessa perspectiva, é importante frisar que os alunos, desde a educação 

infantil, devem ter acesso à biblioteca, pois neste ambiente a curiosidade e 

criatividade das crianças são mais aguçadas. Como toda criança, os alunos da 

educação infantil apreciam muito as atividades externas, como brincadeiras no 

parquinho, no solar, na areia, “banho e mangueira”, entre outros.  

É perceptível a participação e organização deles nessas atividades, 

porque, antecipadamente, por meio de um tratamento pedagógico de temas 

relacionados, são preparados para esse tipo de convivência social. Desse 

modo, “[...] os professores que souberem trabalhar com jogos e brincadeiras 

em seus planejamentos poderão tornar suas propostas de atividades mais 

adequadas à forma como as crianças se desenvolvem e aprendem” 

(SEBASTIANI, 2009, p. 159-160).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Estágio Supervisionado de Educação Infantil me proporcionou uma 

experiência significativa acerca do contexto da escola, pois até então a 

realidade da sala de aula não tinha sido vivenciada e isso possibilitou, de certo 

modo e com algumas adaptações, relacionar as teorias aprendidas no curso de 

Pedagogia à realidade educativa, constatando assim, a importância dessas 

teorias para o desenvolvimento do trabalho docente, considerando cada etapa 

da infância no processo ensino-aprendizagem.  

Na realização deste trabalho, procurei sempre relacionar toda ação 

pedagógica, com fundamentos teóricos. Por isso, vários autores nos deram 

suporte teórico para o desenvolvimento do trabalho, especialmente o 

Referencial Curricular da Educação Infantil, que foi utilizado, desde a 

preparação dos planos de aulas até a elaboração do relatório, sendo de suma 

importância para orientar e fundamentar a prática pós-academia. No período de 

estágio, percebi o quanto é importante considerar o que a criança já sabe, ou 
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seja, considerar os conhecimentos prévios do aluno, integrando esses saberes 

aos conceitos a serem trabalhados, desenvolvendo na criança uma 

aprendizagem um pouco mais significativa, rompendo minimente com o ensino 

de conceitos abstratos e descontextualizados.  

A revisitação ao relatório de estágio supervisionado, me fez concluir que, 

apesar de apresentar propostas de intervenção, com etapas definidas, posso 

assegurar que, até aquele momento, a realidade da sala de aula estava mais 

no campo contemplativo. Isso significa que, como as atividades eram pontuais, 

os desafios de sala de aula não foram vivenciados na devida medida. Além 

disso, o fato de adequar a proposta de intervenção ao planejamento e ao ritmo 

definidos pelo professor, para a turma, gerava muita insegurança nos 

momentos de preparação e transposição dos conceitos.  

Apesar de acreditar que tinha desenvolvido um bom trabalho, acredito 

que muitas atividades poderiam ter sido desenvolvidas, prezando mais pela 

interdisciplinaridade, pois brincadeiras, por exemplo, permitem possibilidades 

de tratamento de vários conceitos, vinculados a diferentes áreas do 

conhecimento. 

 Todavia, para isso, é preciso que o educador esteja avaliando a sua 

prática cotidianamente, revendo seus conceitos e posturas, buscando sempre 

melhorar sua atuação, por meio da proposição de diferentes estratégias para 

garantir, principalmente um trabalho na lógica interdisciplinar.  

Desse modo, apesar das limitações nos momentos de intervenção 

pedagógica, essas experiências foram importantes para o meu crescimento, 

pois foram esses desafios, assim como outros incorporados a minha prática, 

enquanto TDI, que cresci profissionalmente, sem desprezar os conhecimentos 

da academia.  

No entanto, ciente de que a prática pedagógica apresenta situações não 

previstas, cujos conhecimentos precisam ser mobilizados, com sabedoria, para 

que prevaleça o respeito, a coerência profissional e a ética, uma vez que 

estamos falando de espaço educativo. 
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